
 
 
 

       
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  
  

 هاي تحقيقروش

  يآزمايش

 هاي شغليحوزه

  بنيادي

  تجارت

   تحقيق

 شناسيرويكردهاي روان

 شناختي زيست

  كاوي روان

  رفتاري

  گرا انسان

  همبستگي

  يكاربرد

  خدمات اجتماعي
  

شناسي روانكليات 

 شناسي علميروان
  شناسي و موضوع روان

  شناختي

  ي طبيعي مشاهده

 هاي تحقيقحوزه

با درخت دانش، گام به گام 
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

  شناسي روان كليات:اولفصل
  .تست از اين مبحث مطرح شده است 4 سال اخير 3هاي  در كنكور

ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: قرمز
اگر گام اولتان قرمز  :هاي بعدي امگ

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
. تمرين، پيشرفت خواهيد كرد

هاي سبز يا آبي را رنگ  سپس خانه
  .كنيد

تست  230 مبحث كلياتدر 
ايم، يعني براي هر تست  آورده

تست را  58كنكور در حدود 
  .تمرين خواهيد كرد

قرمز    سبز      آبي 

دانش   درخت 

فرويد و بروئر  1895ر د .ر فريبرگ متولد شددر شه 1856فرويد در ششم ماه مه 
آغاز رسمي  ي هيستري منتشر كردند كه اغلب نقطه ي دربارهرا هايي  پژوهش
دانشمنداني چون ويليام جيمز افكار  ،1900در اوايل دهه  .شود كاوي تلقي مي روان

اد، شناسي قرن بيستم را شكل خواهد د عنوان نظامي كه روان فرويد را به ي پرمخاطره
اي از همكاراني كه به انجمن  همراه با گروه برجسته فرويددر واقع . تصديق كردند

  . ندشناسي قرن بيستم را شكل داد روانكاوي وين پيوسته بودند، روان
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  بخش اول/ اول  فصل

  شناسي علمي روان
  

  :مقدمه
  »كند؟ انسان چگونه رفتار مي«: رو بوده و هست پرسشي كه بشر از آغاز با آن روبه

  شناسان روان هاي فعاليت برخي حوزه

  آموزي به رايانه مانند يك كودك آموختن زبان :شناختي 
  ي موش گيري و حافظهبررسي تأثير تزريق هورمون بر ياد :فيزيولوژيك

  هاي درمان كندو كاو افكار مراجع و يافتن راه :باليني
  ي مسائل آموزشي آموزان درباره كمك به دانش :تربيتي

  كاري  دهمشاوره به مديران و كارمندان در جهت افزايش باز :سازماني
  طرف مشورت دادگاه، قاضي و وكيل براي اتخاذ بهترين تصميم :جنايي

  

  شناسي روان  مطالعه  فايده
  ها و رفتار خود و ديگرانبصيرت نسبت به نگرش
  شناسيبه نام روانشدهارزيابي ادعاهاي مطرح

  انديشد ي معيني ميفهميدن اينكه چرا هر فرد به شيوه
  

  شناسي روان

  .شناخته شد علم تجربيميالدي به عنوان  1879از سال   
  .باشد پذير امكان ها با روش تجربي كه بررسي آن ساده و مستقيمنسبتاً طرح مفاهيم 

  .گيري علمي كاري دشوار استبررسي رفتار انسان با جهت
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 )94 -خارج از كشور(    شود؟ محسوب مي» فرضيه«كدام عبارت،  .1

  .داند ها مي كاوي، علت خشونت كودكان را ناكامي آن ي روان نظريه) 1
  .هاي فردي زيادي دارند ران، از نظر خشونت، تفاوتچرا دختران و پس) 2
  .شود هاي خشن تلويزيوني باعث افزايش خشونت كودكان مي تماشاي برنامه) 3
  .دهد هاي خشن تلويزيوني، خشونت كودكان را افزايش مي آيا تماشاي برنامه) 4

ايـن  » .كسب كرده اسـت  Aسؤاالت تست هوش آموز از پاسخ به  اي است كه دانش ي هوش نمره بهره«: شناسي بگويد اگر روان .2
 )94 -خارج از كشور(    تعريف چه نوع تعريفي از هوش است؟

  مفهومي) 4  عملياتي) 3  لغوي) 2  تستي) 1
 )93 -سراسري(    چيست؟» تعريف عملياتي«منظور از  .3

  هاي قابل فهم براي همه به كار بردن واژه) 2  روشن كردن مراحل عملي پژوهش) 1
  هاي مورد نياز در پژوهش موفقيت پژوهشگر در انجام فعاليت) 4  گيري مفاهيم دقيق و قابل اندازهاستفاده از ) 3

 )93 -سراسري(    شناسي علمي، كدام است؟ اولين هدف روان .4

  هاي افراد داوري ها و پيش تغيير ارزش) 2  تبيين روابط و عملكرد اجتماعي افراد) 1
  شناختي هاي روان پذير و تجربي از پديده توصيف آزمون) 4  اي علت و معلول بين پديده ه توصيف رابطه) 3

 )93 -سراسري(  اند؟ شناختي كدام هاي روان پذيري پديده سه معيار اساسي براي آزمون .5

  بيني كنترل، توصيف و پيش) 2    بيني و تبيين توصيف، پيش) 1
  بيينتعريف عملياتي، تكرارپذيري و ت) 4  كنترل، تعريف عملياتي و تكرارپذيري) 3

  )93 -سراسري(    است؟» تعريف عملياتي هوش«كدام عبارت  .6
  .ظرفيت فرد براي كسب اطالعات و يادگيري است) 1
  .قدرت يادگيري و توانايي تجزيه و تحليل فرايندهاي شناختي است) 2  

  .درصد آن تحت تأثير وراثت است 80توانايي فرد است كه حدود ) 3
  .شود گيري مي اندازهمتغيري است كه توسط آزمون ريون ) 4  

  دهد؟ ميشناس كدام گزينه را مورد توجه قرار  ي بااليي از اعتبار باشد، روان ي مورد نظر داراي درجه بيني پديده چه پيش چنان .7
  )92 - سراسري(

  قياس) 4  استقرا) 3  بستگي ي هم رابطه) 2  ي علت و معلول  رابطه) 1
 )92 -سراسري(    .نامند علمي مي …و رويدادها را  پذير و تجربي از حوادث رسيدن به توصيفي آزمون .8

  بيني پيش) 4  فعاليت) 3  فرضيه) 2  نظريه) 1
 )91 -سراسري(     دهد؟ قرار توجه مورد را ها پديده بين معلول و علت بين رابطه تواند مي موقعيت كدام در شناس روان .9

 .باشد اعتبار از ييحد باال داراي بيني پيش) 2  .باشد پذير آزمون نظر مورد ي پديده) 1

 .باشد شده ارائه نظر مورد ي پديده از جامعي و كامل عملياتي تعريف) 4  .گيرد قرار توجه مورد آن حداكثر در پذيري تجربه) 3

 )91 -سراسري(     ؟چيست قدم اولين دارند، قرار عروقي و قلبي هاي بيماري معرض در عصبي افراد آيا كه سؤال اين به پاسخ براي .10

 نظر مورد ي پديده تكرارپذيري بررسي) 2    داوري پيش از اريخودد) 1

  عروقي و قلبي هاي بيماري از عملياتي تعريف) 4  عصبي افراد مفهوم از كامل توصيف) 3
ي متغيرها را شناسايي كـرده،   كند همه آموزان، تالش مي محققي براي بررسي تأثير كاهش زمان كالس بر روي يادگيري دانش« .11

پذيري را در اين بخش  هاي آزمون يك از ويژگي اين محقق كدام» .تر نمايد ها را كم ا به حداقل برساند و فقط زمان كالسها ر تأثير آن
 )91خارج از كشور ـ (      از تحقيق مد نظر قرار داده است؟

  عدم سوگيري در تحقيق) 4  تعريف عملياتي) 3  تكرارپذيري) 2  كنترل) 1

 كنكورهاي سراسري داخل و خارج كشور
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 )91خارج از كشور ـ (  يف عملياتي از پيشرفت تحصيلي باشد؟تواند تعر يك از تعاريف مي كدام .12

  آموز در پايان سال تحصيلي معدل دانش) 2  آموز ي پيشرفت تحصيلي دانش نظر معلم درباره) 1
  آموزان آموز در ميان ساير دانش ي دانش رتبه) 4  هاي درسي آموز از كتاب ميزان يادگيري دانش) 3

 )90 -سراسري(       است؟ نادرست عبارت در خصوص رفتار انسان كدام .13

  . وجود داشته است» كند؟ انسان چگونه رفتار مي«از ابتداي پيدايش انسان بر روي زمين، اين مسأله كه  )1  
  .از بدو خلقت بشر وجود داشته است و در آينده هم وجود خواهد داشت» كند؟ انسان چگونه رفتار مي«اين سوال كه  )2  
هاي دور صورت پذيرفته و انتها نيز  از گذشته» كند؟ انسان چگونه رفتار مي«ي يافتن پاسخ اين سوال كه هاي بسياري برا كوشش )3  

  .داشت نخواهد
هاي بسياري از گذشته تا به حال انجام يافته و در آينده نيز احتماالً  تالش» كند؟ انسان چگونه رفتار مي« براي پاسخ به اين پرسش كه  )4  

  .پذيرد انجام مي
 )90 -سراسري(        است؟ نادرستم عبارت كدا .14

  .شناختي مورد نظر است هاي روان پذير و تجربي از پديده شناسي علمي، توصيف آزمون نخستين گام در روان )1  
  .هاي خود را به كار گيرند داوري ها و پيش المقدور ارزش شناسان بايستي تالش كنند در توصيف رفتار، حتي روان )2  
  .ها را خوب توصيف نماييم به جواب قطعي در توصيف رفتار انسان، بايستي در اولين قدم، آنبراي رسيدن  )3  
  .گيرد شناس در توصيف، روش علمي را به كار مي شناختي با يك انسان عادي در اين است كه روان ي روان شناس از پديده تفاوت توصيف يك روان )4  

  )90سراسري ـ (    نوان يك علم تجربي شناخته شده است؟شناسي تقريباً چند سال است كه به ع علم روان .15
  سال 140كمي بيشتر از  )4  سال  130كمي كمتر از  )3  سال 130بيش از  )2  سال 120حدود  )1  

  )90سراسري ـ (      شناسان درست است؟ روان كدام بيان در خصوص فعاليت  .16
  . ن با روش علمي، كار دشواري نيستي رفتار انسا اند كه بررسي و مطالعه شناسان نشان داده روان )1  
  .  كنند تا با مشكالت به نحو مؤثري كنار بيايند ها كمك مي شناسان، مشكالت مردم را تحليل كرده و به آن روان )2  
  . ي دقيق رفتار انسان، به توصيف و تبيين علمي كامل رفتار انسان بپردازند كنند با بررسي و مطالعه شناسان تالش مي روان )3  
هاي علمي به بررسي دقيق رفتار انسان بپردازند تا بتوانند تا حدودي به توصيف و تبيين  كنند با كمك روش شناسان كوشش مي روان )4  

  . رفتار نائل آيند
  )90سراسري ـ (      :اين هدف در صورتي برآورده خواهد شد كه. شناختي است ي روان بيني پديده يكي از اهداف فعاليت علمي، پيش .17

  .بيني باال باشد جايگاه و اعتبار علمي پيش )2  .  ي علت و معلولي مورد توجه باشد رابطه )1  
  .شناختي مورد نظر انجام گرفته باشد ي روان تبيين پديده )4  .ي مورد مطالعه انجام شده باشد توصيف تجربي از پديده )3  

  )90 -سراسري(      ي تحقيقي است؟ هاي زير، يك فرضيه يك از بيان كدام .18
  .شود ساله مي 18تا 6آموزان سنين  چرا احترام به پدر و مادر باعث كاهش اضطراب و استرس دانش )1  
  .توان اثر منفي صداهاي پيراموني مكان مطالعه را بر روي عملكرد يادگيري و يادآوري كاهش داد چطور مي )2  
  .شود هاي شهر تهران مي ي فرزندان پسر و دختر خانوادهگوي هاي خارجي موجب افزايش دروغ هاي ماهواره ي برنامه مشاهده )3  
آموزان مقطع ابتدايي آنان  نشين استان گيالن با پيشرفت تحصيلي دانش هاي اجاره آيا ميان تحصيالت پدر و تحصيالت مادر در خانواده )4  

  .رابطه وجود دارد
 )90خارج از كشور ـ (      است؟ نادرست» شناسي افراد متخصص علم روان«كدام بيان در خصوص  .19

  .ها درمانگر هستند شناسان، محقق و بسياري از آن بسياري از روان) 1  
  .باشند گر و محقق مي شوند كه عبارت از درمان شناسان به دو دسته تقسيم مي روان) 2  
  .شناسان، تحليل مشكالت مردم است ي روان كنند وظيفه برخي از مردم تصور مي) 3  
  .هاست شناسان، تحليل برخي از مشكالت مردم و كمك به حل آن ز رواني بخشي ا وظيفه) 4  

 )90خارج از كشور ـ (      است؟ نادرستكدام مطلب، يك بيان  .20

  .گيرد اي از علوم تجربي است و از قوانين و اصول اين علم بهره مي شناسي علمي، حوزه روان) 1  
  .، يك توصيف رفتاري علمي است»ترند كرده در زندگي شاداب لافراد تحصي«توان گفت كه عبارت  با اطمينان نسبي مي) 2  
  .، يك توصيف رفتاري ناقص و غيركامل از مفهوم عصبانيت است»افراد عصباني در معرض خطر امراض قلبي عروقي قرار دارند«عبارت ) 3  
  .شناختي موردنظر ارائه دهد ي روان ر و تجربي از پديدهپذي كه علمي باشد، بايد توصيفي آزمون يك توصيف رفتاري، بايد علمي باشد و براي اين) 4  
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 )90خارج از كشور ـ (       است؟ نادرست» شناسي علم روان«كدام عبارت در خصوص  .21

انسان چگونه رفتار «عنوان يك علم تجربي شناخته شد، كوشش كرده تا به اين پرسش كه  ميالدي به 1789شناسي كه از سال  روان) 1  
  .دپاسخ ده» كند؟ مي

هاي علمي، به مطالعه، توصيف و  كارگيري روش كنند با به شناسان تالش مي بررسي علمي رفتار انسان كاري دشوار است ليكن روان) 2  
  .تبيين علمي رفتار بپردازند

به مطالعه و  پذير باشد، ها با روش تجربي امكان كوشد با طرح مفاهيمي كه امكان بررسي آن شناسي، علمي است تجربي كه مي روان) 3  
  .شناخت رفتار انسان بپردازد

هاي علمي، تا حد ممكن به  گيري علمي و با استفاده از آخرين روش كند با بررسي دقيق رفتار انسان و با جهت شناسي سعي مي روان) 4  
  .توصيف و تبيين علمي رفتار انسان بپردازد

 )90خارج از كشور ـ (   .د نظر استشناختي مور ي روان پديده …شناسي علمي  نخستين هدف در روان .22

  انتخاب موضوع براي توصيف علمي) 2  ي علمي بررسي امكان مطالعه) 1  
  هاي شخصي در توصيف داوري دور ساختن پيش) 4  پذير از يك توصيف تجربي و آزمون) 3  

 )90خارج از كشور ـ (      يك از تعاريف زير، عملياتي است؟ كدام .23

  اضطراب يعني نگراني، استرس و دلشوره) 2  ر احساس حسيادراك يعني تعبير و تفسي) 1  
  دست آمده در آزمون افسردگي ي به افسردگي يعني نمره) 4  افسردگي يعني احساس غم، اندوه و نگراني) 3  

، بـه  در اين تصوير. شود ديگر، يعني استقرا و قياس استفاده مي ي يك نظريه از دو فرآيند مكمل يك ، در ارائهزيرمطابق تصوير  .24
 )90خارج از كشور ـ (      گيرد؟ جاي عالمت سؤال، كدام موضوع قرار مي

    ساخت نظريه يا تغيير آن) 1  
  تعريف متغير مستقل و متغير وابسته) 2  
  شناختي ي روان بيني پديده پيش) 3  
  شناختي ي روان توصيف رفتاري پديده) 4  

  )89 -سراسري(      كدام عبارت به صورت فرضيه است؟  .25
  .اي بين يادگيري و جنسيت وجود دارد رابطه چه) 1  
  .تر است آيا ميانگين وزن دختران نسبت به پسران كم) 2  
  .بين دختران و پسران در خصوص يادگيري تفاوت وجود دارد) 3  
  .كنند به چه دليل دختران در آزمون كالمي نمرات بهتري از پسران كسب مي) 4  

   )89خارج از كشور ـ (       است؟» فرضيه«صورت  كدام عبارت به .26

 .شوند تر از سال قبل مي ها، هر سال بيش شناسي در دانشگاه ي روان چرا تعداد داوطلبان رشته) 1  

  .شناسي را دوست دارند ي روان ي تحصيلي، رشته نظر از نوع رشته آموزان، صرف ي دانش به چه دليل همه) 2  
  .دهند شناسي پاسخ صحيح مي ي علوم انساني به سؤاالت روان وزان رشتهآم ي علوم رياضي بهتر از دانش آموزان رشته دانش) 3  
  .دهند شناسي پاسخ صحيح مي ها به سؤاالت روان آموزان ساير رشته ي علوم انساني بهتر از دانش آموزان رشته آيا دانش) 4  

  )88 -سراسري (      كدام عبارت به صورت فرضيه است؟ .27
  .قابل را در نظر گرفتبه هنگام ازدواج بايد هوش فرد م) 1  
  .تر است ها از هوش فرزندان دوم باال هوش فرزندان اول خانواده ) 2  
  آيا بين هوش فرزندان اول و دوم خانواده تفاوت وجود دارد؟ )3  

 ي ارثي دارد و نبايد كودكان كم هوش را سرزنش كرد؟ چرا هوش جنبه) 4
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 )87خارج از كشور ـ (    ؟دهد ميرا نشان ) استقرا ـ قياس(كدام مورد زير، فرايند  .28

 
  ٢    )  ١  ( 

  

  
  
  ٤    )  ٣(  

  
  )86 -سراسري(    است؟ نيامدهشناسي دبيرستان، كدام پديده مستقيماً قابل مشاهده به حساب  در كتاب روان .29

  تمسخر) 4  تفكر )3  تبسم )2  تكلم) 1  
 )86خارج از كشور ـ (      ي تحقيقي است؟ هاي زير، يك فرضيه يك از گزينه كدام .30

 .شود ها باعث اختالل در رشد جنين مي بيوتيك آيا مصرف داروهاي مسكن و آنتي) 1  

 .هاي خانوادگي را بر نوزاد كاهش داد توان اثر ژن طور مي چه) 2  

  .افتد چرا بلوغ در افراد كوتاه و چاق زودتر از افراد بلند و الغر اتفاق مي) 3  
  .شود تارهاي پرخاشگرانه در كودكان ميهاي تلويزيوني سبب بروز رف تماشاي برنامه) 4  

بـه ترتيـب   » هاي هوش و استعداد براي انتخاب كاركنان استفاده از آزمون«و » شناسي در آموزش و پرورش كاربرد اصول روان« .31
 )85 -سراسري(  شناسي هستند؟ اي روان ي حرفه مربوط به كدام حوزه

 باليني سازماني ـ) 4  تربيتيگاهي ـ آموزش) 3  سازماني تربيتي ـ) 2  سازمانيباليني ـ  )1  

 )83 -سراسري(    شناس تربيتي چيست؟ وظايف روان .32

  شناسي در تشخيص و درمان اختالالت رواني  استفاده از اصول روان) 1  
  هاي هوش و استعداد حل مسائل انسان و بهبود كارآيي با استفاده از آزمون) 2  
  آموزان و راهنمايي صحيح آنان در مدرسه هاي هوشي و شخصيتي دانش ارزيابي توانايي) 3  
  هاي آموزشي آموزان با برنامه شناختي دانش هاي روان هاي مناسب براي تطابق ويژگي اتخاذ شيوه) 4  

  )82 -سراسري(    نامند؟ را چه مي» پاسخ موقتي به سؤال تحقيق«در يك تحقيق علمي،  .33
 واكنش) 4  فرضيه )3  تست) 2  آزمايش) 1  

  )82سراسري (      شناسي چيست؟ ي روان موضوع مورد مطالعه .34
  ي علمي رفتار و فرايندهاي رواني مطالعه) 2  ي رفتار و فرايندهاي ذهني مطالعه) 1  
 ي علمي فرايندهاي ذهني مطالعه) 4    ي علمي رفتار مطالعه )3  

  )81 -سراسري(      شود؟ ي يك تحقيق به چه صورت اعالم مي نتيجه .35
  تأييد يا رد فرضيه )2    پاسخ مثبت به سؤال تحقيق) 1  
  اي از نظرات شخصي مجموعه) 4    مجموعه محاسبات آماري )3  

  
  
 

  )92ـ  آزمون كانون(    درستي بيان شده است؟ هاي روش تحقيق علمي به در كدام گزينه، ويژگي  .36
  .ها تا حد امكان بدون تغيير بمانند صورت نظري گردآوري شده و نظريه ها بايستي به داده) 1
  .صورت تجربي صورت بگيرد ها بايد به آوري داده وجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت معين است كه در آن جمع جستفرآيند ) 2
  .طور منظم مورد بررسي قرار بگيرند ولي تا پايان تحقيقات بدون تغيير بمانند ها بايد به در اين روش نظريه) 3
  .طور منظم مورد بررسي قرار مي گيرند ها به نامعين است كه در آن نظريه وجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت فرآيند جست) 4

 منابعهاي كانون و سايرآزمون
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   ؟نيستچون فيزيك و شيمي  هاي ديگر هم هاي علمي در حوزه شناسي به دقت و قدرت ساير يافته هاي روان به چه علت يافته .37
 )92ـ  آزمون كانون(        

  ها عدم قطعيت در نظريه) 2    تكرارناپذيري موضوعات آن) 1
 ي آن  موضوع مورد مطالعه )4    پذيري ساير علوم تجربه )3

 دهي به چه سؤالي است؟ شود و اين علم در پي پاسخ شناسي از چه زماني شروع مي ي تجربي شدن روان تاريخچه .38
 )92ـ  آزمون كانون(         

  كند؟ ميالدي ـ حواس انسان، جهان را چگونه ادراك مي 1879) 1
  چگونه موجودي است؟ ـ انسان19ي اول قرن  نيمه) 2  

    كند؟ ـ انسان چگونه رفتار مي 19ربع آخر قرن ) 3
  اي بين جسم و روان انسان وجود دارد؟ ـ چه رابطه18ي دوم قرن  نيمه) 4

 )92ـ  آزمون كانون(    شناسي كدام است؟ ي نادرست در ارتباط با محققين روان گزينه .39

  يادگيريبررسي تأثير تزريق هورمون در : محقق فيزيولوژيك) 1
  كمك در حل مسائل آموزشي: محقق تربيتي) 2  

  آموزي از طريق رايانه زبان: محقق شناختي) 3
  كمك به اصالح رفتار مجرم: محقق جنايي) 4  

 )92ـ  آزمون كانون(      اي تحقيقي است؟ فرضيه  كدام گزينه .40

  .ثيري بر عملكرد رفتاري فرد داردمحيط خانوادگي چه تأ) 1
  .دهد ضطراب مبتاليان به اختالل هراس را كاهش ميآيا سفر كردن، ا) 2
  .آب و هواي محل زندگي افراد مطمئناً بر خلق و خوي آنان اثرگذار است) 3
  .واكنش اضطراب را در پي دارد» اآلن وقت آمدن است؟«سؤال ) 4

 )92ـ  آزمون كانون(    تر است؟ صحيح» شناسي علم روان«كدام موضوع در خصوص  .41

    رفتار و فرايندهاي رواني ي عملي مطالعه) 1
  ي مستقيم ي علمي رفتار و اعمال رواني غيرقابل مشاهده مطالعه) 2
  ي مستقيم ي عملي رفتار و فرايندهاي رواني قابل مشاهده مطالعه) 3
  ي مستقيم ي علمي رفتارهاي اجتماعي قابل مشاهده مطالعه) 4

 )92ـ  آزمون كانون(  ي موردنظر را تغيير دهد؟ تواند پديده دهد كه مي شناس را در حالتي قرار مي يك از موارد زير روان كدام .42

  كارگيري روش علمي در توصيف به) 2  ها پذير و تجربي از پديده توصيفي آزمون) 1
  بيني دقيق طريق پيشموردنظر از   ي فهم صحيح پديده) 4  هاي شخصي تأثير نپذيرفتن از ارزش) 3

  )92ـ  آزمون كانون(    ي علمي كدام است؟  ي يك نظريه ويژگي روش قياس در ارائه  .43
 عدم استفاده از شواهد تجربي) 2  اولين قدم بودن در ايجاد دانش ) 1

  ي فرضيه پس از مشاهدات اوليه ارائه) 4  ي اوليه ي نظريه قبل از مشاهده ارائه) 3
 .پاسخ دهد» كند؟ انسان چگونه رفتار مي«به پرسش  …كوشد با طرح مفاهيمي  ي كه ميشناسي علمي است تجرب روان .44

  )92ـ  آزمون كانون(        
 مطلقاً ساده و مستقيم) 2     نسبتاً ساده و غيرمستقيم) 1

  مطلقاً ساده و غيرمستقيم) 4    نسبتاً ساده و مستقيم) 3
  )92ـ  آزمون كانون(    يدن به چيست؟هاي مورد نظر، رس هدف دانشمندان از تعريف دقيق از واژه .45

  ايجاد نظريه) 4  تكرارپذيري) 3  پذيري آزمون) 2  استقرا) 1
 )92ـ  آزمون كانون(    …كه  بيني كرد؟ زماني درستي پيش توان رفتار يك فرد را به چه زماني مي .46

  .توصيفي تجربي از رفتار انجام شده باشد) 1
  .از رفتار بررسي كرد بتوان متغير مستقل را در يك طرح آزمايشي) 2
  .يك نظام كلي براي تبيين رفتار موجود باشد) 3
  .از طريق فهم صحيح از رفتار بتوان آن را تغيير داد) 4  
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 )92ـ  آزمون كانون(      كدام گزينه صحيح است؟ .47

  .پاسخ دهد» كند؟ انسان چگونه رفتاري مي«كوشد با طرح مفاهيمي نسبتاً ساده و غيرمستقيم به سؤال  شناسي علمي مي روان) 1
  . اند تا حدودي به توصيف و تبيين علمي آن بپردازند گيري علمي توانسته شناسان علمي در بررسي رفتار انسان با جهت روان) 2
  .شناسان را از آغاز تا كنون به خود مشغول كرده است پرسشي است كه تنها ذهن روان» كند؟ انسان چگونه رفتار مي«) 3
  .گر فرايندهاي رواني است كه درمانگر باشد، محقق و تحليل  يش از آنشناس پ يك روان) 4

 )92ـ  آزمون كانون(      ي تحقيقي است؟ كدام گزينه فرضيه .48

  .پرخاشگري فيزيكي در مردان بيش از زنان است) 1
  .هاي قلبي قرار دارند افراد عصباني مسلماً بيش از افراد صبور در معرض بيماري) 2
  . تري داشته باشند توانند زندگي موفق نه ميافراد باهوش چگو) 3
  . شناسي است اي نو در روان خواندن افكار اشخاص از راه دور پديده) 4

 )92ـ  آزمون كانون(      ؟باشد نميكدام گزينه از اصول روش تحقيق علمي  .49

  .رسي قرار گيرندطور منظم مورد بر ها در اين فرايند به نظريه) 2  .ها بايستي تجربي باشد آوري داده جمع) 1
  .موقعيت كامالً معين باشد) 4  .ها هر جا كه الزم باشد، تغيير يابند نظريه) 3

 )91ـ  آزمون كانون(      كدام عبارت صحيح است؟ .50

است كه ذهـن انسـان را   » برند؟ آيا كودكان رفتارهاي والدين خود را به ارث مي«هايي مانند  شناسي در پي يافتن جواب پرسش علم روان) 1
 .ه خود مشغول كرده استب

انسـان چگونـه رفتـار    «عنوان يك علم تجربي شناخته شد، كوشش شـد تـا بـه پرسـش      شناسي به ميالدي به بعد كه روان 1879از سال ) 2
  .پاسخ داده شود» كند؟ مي

  .پاسخ دهد» كند؟ ميانسان چگونه رفتار «كوشد با طرح مفاهيم مطلقاً ساده و مستقيم به پرسش  شناسي علمي است كه مي روان) 3
  .هاي علمي چندان دشوار نيست شناسان با استفاده از آخرين روش گيري علمي براي روان توصيف و تبيين علمي رفتار انسان با جهت) 4

 )91ـ  آزمون كانون(    ي مناسب كدام است؟ شناسان، گزينه ي فعاليت روان در خصوص حوزه .51

 .خواهد پي به علت افسردگي او ببرد كننده، مي د مراجعهكاو از طريق كندوكاو افكار فر يك روان) 1

  .هاست آموزان مدارس، براي حلّ مسائل آموزشي آن شناس آموزشگاهي، كمك به دانش هدف روان) 2
  .هاي مغزي است هاي مختلف بر توانايي ي شناختي، درصدد بررسي تأثير تزريق هورمون شناس محقق در زمينه روان) 3
  .كاري آنان را افزايش دهد  هاي ضروري به كاركنان، بازده ي مشاوره تواند با ارائه سازماني ميشناس  يك روان) 4

كدام . است» كنترل«پذيري را در حداكثر آن مورد توجه قرار داد،  پذيري يا تجربه توان آزمون هايي كه از طريق آن مي يكي از ويژگي .52
  )91 ـ آزمون كانون(      گزينه، مثالي از اين مورد است؟

 .گيري كرد ها را اندازه طوري كه بتوان آن را ارائه دهد؛ به» استعداد«هاي مورد نظر خود مانند  محقق، تعريف دقيق و روشني از واژه) 1

  .هاي مختلف بپردازد آوري اطالعات از رفتار آنان در موقعيت ي دقيق و جمع محقق، براي بررسي يك رفتار خاص در نوجوانان، به مشاهده) 2
آموز، بايد ساير متغيرهاي تأثيرگذار مانند استعداد يادگيري، تأثير والـدين و   محقق، در بررسي تأثير محيط آرام بر ميزان يادگيري دانش  )3

  .را درنظر داشته باشد... 
  .دي آماري گسترده، به نتايج مشابهي برس هاي متفاوت در يك جامعه هاي مكرر بر روي آزمودني محقق، در آزمايش) 4

 )91ـ  آزمون كانون(      ي تحقيقي است؟ هاي زير، يك فرضيه يك از گزينه كدام .53

 .شود ها باعث اختالل در رشد جنين مي بيوتيك آيا مصرف داروهاي مسكن و آنتي) 1

  .هاي خانوادگي را بر نوزاد كاهش داد توان اثر ژن طور مي چه) 2
  .افتد لند و الغر اتفاق ميچرا بلوغ در افراد كوتاه و چاق زودتر از افراد ب) 3
  .شود هاي تلويزيوني سبب بروز رفتارهاي پرخاشگرانه در كودكان مي تماشاي برنامه) 4
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 )91ـ  آزمون كانون(      است؟ نادرستكدام عبارت  .54

 .پذير از حوادث و رويدادهاست شناسي علمي، رسيدن به توصيفي آزمون اولين هدف در روان) 1

  .بيني، اعتبار علمي داشته باشد ي علت و معلولي را مورد توجه قرار دهد كه پيش اند رابطهتو شناس هنگامي مي روان) 2
  .پذير نيست، زيرا فاقد ويژگي تعريف عملياتي است ، آزمون»ترند افراد باهوش در زندگي موفق«) 3
  .دهد صورت كمي نشان مي هكند و ب گيري مي ي كنترل، متغيرهايي چون پرخاشگري و اضطراب را اندازه محقق در مرحله) 4

 )91ـ  آزمون كانون(    شناسان علمي كدام است؟ ي صحيح در رابطه با عملكرد روان ي زير، گزينه با توجه به جمله .55

 ».شوند ها پرحرف هستند و مردها زود عصباني مي اصوالً خانم«

  .گيرند صي خود قرار ميهاي شخ داوري تأثير پيش ها همواره تحت  شناسان در بررسي علمي پديده روان) 1
  .ها قرار بگيرند، خودداري كنند تأثير ارزش  كه تحت كنند از اين شناسان تا حد ممكن سعي مي روان) 2
  .شناسان علمي تفاوت چنداني ندارد ها با توصيف روان توصيف افراد عادي از پديده) 3
  .آيد عمل مي  پس از آن توصيف به شود و بيني مي ي مورد نظر پيش شناسي علمي ابتدا پديده در روان) 4

 )91ـ  آزمون كانون(      ترين طرح آزمايش در ميان موارد زير كدام است؟ ساده .56

  هاي جسماني ي مواد مخدر و بيماري رابطه) 1
 محيطي بر هوش افراد هاي زيست اثر آلودگي) 2

  هاي جنايي با افزايش خشونت در جامعه ي فيلم ي مشاهده رابطه) 3
  ن نور بر يادگيرياثر ميزا) 4

  )91ـ  آزمون كانون(    .شود پذير مي امكان …است كه از طريق  …اولين قدم در ايجاد دانش،  .57
 شناختي هاي روان استقرا ـ توصيف تجربي از پديده) 2  هاي منظم با روش تجربي آوري داده قياس ـ جمع) 1

  هاي منظم با روش تجربي آوري داده عاستقرا ـ جم) 4  شناختي هاي روان قياس ـ توصيف تجربي از پديده) 3
 )91ـ  آزمون كانون(      چيست؟» كنترل«در جريان يك پژوهش علمي، منظور از  .58

  ثير متغير مستقل بر متغير وابستهشناسايي و به حداقل رساندن تأ) 1
 شناسايي و به حداقل رساندن تأثير متغير وابسته بر متغير مستقل) 2

  ير ساير متغيرها بر متغير وابستهتأث شناسايي و به حداقل رساندن) 3
  شناسايي و به حداقل رساندن تأثير ساير متغيرها بر متغير مستقل) 4

عنوان يك علـم تجربـي شـناخته شـده اسـت، چنـد رويكـرد اصـلي در          شناسي تقريباً چند سال است كه به علم روانترتيب،  به .59
 )91ـ  آزمون كانون(    شناسي وجود دارد؟  انشود و چند روش براي تحقيق در رو شناسي استفاده مي روان

  3ـ  5سال ـ  130بيش از ) 2    2ـ  4سال ـ  120حدود ) 1
 3ـ  4سال ـ  140تر از  كمي بيش) 4  3ـ  5سال ـ  130تر از  كمي كم) 3

  :واهد شد كهاين هدف در صورتي برآورده خ. شناختي مورد نظر است ي روان بيني پديده علمي، پيش هاي يكي از اهداف فعاليت .60
 )91ـ  آزمون كانون(

 .بيني، باال باشد جايگاه و اعتبار پيش) 2  . ي علت و معلولي مورد توجه باشد رابطه) 1

 .شناختي مورد نظر انجام گرفته باشد ي روان تبيين پديده) 4  .ي مورد نظر انجام شده باشد توصيف تجربي از پديده) 3

 )91ـ  آزمون كانون(      ت؟اسمطرح شده صورت فرضيه  كدام عبارت به .61

  .آيا به هنگام بروز مشكالت بايد دعا كرد) 1
 .به هنگام بروز مشكالت، بايد دعا كرد) 2

  .شود چرا دعا كردن به هنگام بروز مشكالت موجب افزايش آرامش رواني فرد مي) 3
 .شود به هنگام بروز مشكالت، دعا كردن موجب افزايش آرامش رواني فرد مي) 4



     كليات: فصل اول 16
 

 )91ـ  آزمون كانون(    شناسان قرار دارد؟ يك از روان ي فعاليت كدام ترتيب در حيطه از موارد زير بههر كدام  .62

ي  هاي موش، به دنبال افـزايش حافظـه   شناسي كه با دستكاري ژن ـ روان. دهد ها به قضات مشاوره مي شناسي كه در دادگاه روان«
  ».ي بيمارش، به دنبال علت بيماري رواني اوست شناسي كه با كندوكاو در افكار و گذشته ـ روان .اوست

 جنايي ـ فيزيولوژيك ـ باليني) 2    باليني ـ شناختي ـ تربيتي )1

 جنايي ـ تربيتي ـ باليني) 4    باليني ـ تربيتي ـ شناختي )3

 )92آزمون كانون ـ (    ار دهد؟شناسي مورد توجه قر ي روان بيني پديده و معلول را در پيش ي علت تواند رابطه شناس مي يك روان مانچه ز .63

  . ها باشد اگر امكان بررسي علمي پديده) 1
  .ي بااليي از اعتبار باشد بيني داراي درجه اگر پيش) 2
  .شناس وجود داشته باشد هاي شخصي روان كه امكان اثرگذاري ارزش زماني) 3
  .باشد  كه امكان كنترل محقق بر روي متغيرها وجود داشته زماني) 4

 )91ـ  آزمون كانون(      است؟ نادرستهاي زير،  يك از عبارت كدام .64

ي  ي قابـل بررسـي تجربـي دربـاره     ي اوليه، يـك حـدس اوليـه    ي علمي، دانشمند پس از مشاهده ي يك نظريه در روش قياس براي ارائه )1
  .دهد ي مورد نظر ارائه مي پديده

شود، اما اولين قدم در ايجاد دانش، قياس بوده و بـا روش تجربـي    انجام مي ي علمي از طريق دو فرايند مكمل استقرا و قياس يك نظريه) 2
 .پذير است امكان

  .نيست... هايي مانند فيزيك، شيمي و  هاي علمي در حوزه شناسي به علت پيچيدگي آن، به دقت و قدرت ساير يافته هاي روان يافته )3
ي مورد نظر اسـت و بـراي رسـيدن بـه آن، بايـد يـك        نظام كلي براي تبيين پديده شناسي، يك ويژه در روان ي علمي يا تئوري، به نظريه) 4

  .فرايند مشخص داشته باشيم
 )91ـ  آزمون كانون(      است؟ نادرستكدام گزينه  .65

 .ها ممكن باشد اي كه  بررسي علمي آن گونه شناختي است، به هاي روان پذير و تجربي از پديده شناسي علمي، توصيفي آزمون اولين هدف در روان) 1

يابـد   اين هدف، زماني تحقق مي. يابد ها افزايش مي هاي دقيقي داشته باشند، جايگاه و اعتبار علمي آن بيني شناسان بتوانند پيش اگر روان) 2
  .ي موردنظر انجام شده باشد كه توصيفي تجربي از پديده

  .ص كردن يك موقعيت معين استوجوي منظم براي مشخ روش علمي يا روش تحقيق علمي، فرايند جست) 3
شـود امـا اولـين قـدم در ايجـاد دانـش، اسـتقرا اسـت كـه از طريـق            ي علمي از طريق دو فرايند مكمل، استقرا و قياس انجام مي نظريه) 4

  .شود پذير مي هاي منظم با روش تجربي امكان آوري داده جمع
آموزان دختر شهرستان تهران تحقيـق كـرده و بـا     تها در دانشي تأثير كمبود آهن در كاهش ميزان اش چه محققي درباره چنان .66

آموزان دختر شهرستان كرج نيز به همان نتايج دست يافته باشد، در اين تحقيق كدام ويژگـي رعايـت شـده     مطالعه بر روي دانش
 )91ـ  آزمون كانون(      است؟

  تعريف عملياتي) 4  روش قياس) 3  تكرارپذيري) 2  كنترل) 1
و » ي قابـل بررسـي تجربـي    حدس اوليـه «، »اولين قدم در ايجاد دانش«، »ي مورد نظر مي كلي براي تبيين پديدهنظا«ترتيب  به .67

 )90ـ  آزمون كانون(      اند؟ كدام» شناسي موضوع روان«

  تئوري ـ استقرا ـ فرضيه ـ رفتار و فرايندهاي رواني) 2  قياس ـ تئوري ـ نظريه ـ توصيف و تبيين رفتار) 1
  تئوري ـ استقرا ـ نظريه ـ رفتار و فرايندهاي رواني) 4  رضيه ـ نظريه ـ توصيف و تبيين رفتارقياس ـ ف) 3

بـا آن   …، پرسشي است كه بشر از زمان …ميالدي به يك عنوان علم تجربي شناخته شد و اين پرسش كه …شناسي از سال  روان .68
 )90ـ  آزمون كانون(      .رو بوده است روبه

  شناسي روان تجربي شدن علم - است؟ موجوديانسان چگونه  - 1879) 1
  آغاز خلقت -انسان چگونه رفتار مي كند؟ - 1789) 2
  آغاز خلقت - انسان چگونه رفتار مي كند؟ - 1879) 3
  شناسي انسان چگونه موجودي است؟ ـ تجربي شدن علم روان - 1789) 4
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 )90ـ  آزمون كانون(    اشته شود؟چرا بايد همه چيز به جز متغير مستقل ثابت نگه د» طرح آزمايش«در  .69

  .تا بتوانيم متغير وابسته را از متغير مستقل جدا كنيم) 1
  .تا بتوانيم تأثير متغيرهاي ديگر را نيز بررسي كنيم) 2
  .تا بتوانيم عملكرد فرد را در رابطه با متغير وابسته بررسي كنيم) 3
  .ي دستكاري در متغير مستقل مورد نظر ماست تا بتوانيم با اطمينان بگوييم كه تغيير حاصل، نتيجه) 4

 )90ـ  آزمون كانون(  يابد؟ ي مورد نظر چه زماني تحقّق مي بيني پديده شناسي علمي چيست و پيش اولين هدف در روان .70

  .ي مورد نظر انجام شده باشد شناختي مورد نظر ـ توصيف تجربي از پديده هاي روان تغيير در پديده) 1
  .ي مورد نظر انجام شده باشد شناختي ـ توصيف تجربي از پديده هاي روان ر و تجربي از پديدهپذي توصيف آزمون) 2
  .ي علّي و معلولي وجود داشته باشد گيري رابطه شناختي مورد نظر ـ امكان نتيجه هاي روان تغيير در پديده) 3
  .ي علّي و معلولي وجود داشته باشد ي رابطهگير شناختي ـ امكان نتيجه هاي روان پذير و تجربي از پديده توصيف آزمون) 4

» ها پذير بودن يافته  كمك به تجربه«، »ها به حداقل رساندن ميزان ابهام واژه«ترتيب،  پذيري، به هاي آزمون براساس كدام ويژگي .71
  )90ـ آزمون كانون (    گيرد؟ صورت مي» كاهش تأثير ساير متغيرها«و 

  كنترل ـ تعريف عملياتي ـ تكرار پذيري) 2  ترلتعريف عملياتي ـ تكرارپذيري ـ كن) 1
  كنترل ـ تكرارپذيري ـ تبيين و توصيف) 4  تعريف عملياتي ـ كنترل ـ تكرارپذيري) 3

  )90ـ آزمون كانون (      ي صحيح كدام است؟ گزينه .72
  .باشد پذير مي ها با روش تجربي امكان نطوري كه امكان بررسي آ شناسي نسبتاً دشوار و غيرمستقيم هستند؛ به شده در علم روان مفاهيم مطرح) 1
  .كردن يك موقعيت نامعين  وجوي منظم براي مشخص ي علمي عبارت است از فرايند جست فرضيه) 2
  .شناسي به دليل پيچيدگي انسان و رعايت بسياري مالحظات انساني و اخالقي است هاي مورد مطالعه در علم روان تفاوت انسان و ساير پديده) 3
  .ي علمي يا تئوري در حقيقت روشي است كه از طريق آن بتوان رفتار را بررسي و تبيين نمود ريهنظ) 4

هـاي خشـن تلويزيـوني     تماشاي برنامه«و » .پسرها از دخترها پرخاشگرتر هستند«كند  شناس بيان مي هنگامي كه يك روان .73
  )90ـ  آزمون كانون(  .اين رفتارها نموده است …و  …به  ترتيب، اقدام به» .باعث گسترش رفتار پرخاشگرانه در كودكان خواهد شد

  بيني ـ توصيف پيش) 2    بيني ـ تبيين پيش) 1
  توصيف ـ تبيين) 4    بيني توصيف ـ پيش) 3

  )90ـ  آزمون كانون(      صورت يك فرضيه، قابل طرح است؟ كدام عبارت زير به .74
  .چه ارتباطي وجود داردهاي جنايي،  ي داستان ميان رفتارهاي پرخاشگرانه و مطالعه) 1
  .گيرند تري فرا مي روند، در دوران دبستان رياضيات را با سهولت بيش دبستاني مي كودكاني كه به پيش) 2
  .آيا ميان وزن دختران با سن بلوغ ارتباط مستقيمي وجود دارد) 3
  .شوند شده در حافظه با چه مكانيسمي به ياد آورده مي مطالب ذخيره) 4

  )92 - آزمايشي سنجش(  شناسي اشاره دارد؟ به چه موردي در روان» راموشي چيست؟دليل ف«عبارت .75
  شناسي موضوع روان )4  فرضيه  )3  شناسي رويكرد روان )2  روش تحقيق )1

رسـاند، بيـانگر چـه ويژگـي از روش      ساله را در آموزش نقاشي به حداقل مي 4مربي نقاشي عوامل تأثيرگذار بر تمركز كودكان  .76
  )91ـ  آزمايشي سنجش(    علمي است؟

  كنترل )4  جداسازي )3  بيني پيش )2  آموزش )1
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  بخش دوم/ اول  فصل

  رويكردهاي روانشناسي
  

  :تعريف
  

  

  :شناسي اصلي در روانرويكرد  پنج

  :شناختي رويكرد زيست) 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :رويكرد رفتاري) 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :رويكرد شناختي) 3
  ها سازي و يادآوري دادهداده ذخيرهذهن شبيه يك رايانه است با فرايندهاي درون

 هار و انتقال آنفرض يك نظام پردازش اطالعات براي تغيي
  هاي اساساً ماشينيمكانيستي بودن رويكرد به دليل مبتني بودن بر تبيين

  .ها نيستي مستقيم آنهايي كه امكان مشاهدهعدم امكان بررسي پديده
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  :كاوي رويكرد روان) 4
  .شوند كاوي ناميده مي ي فرويد و روش درمان او، هر دو روان نظريه
  .كند ي دوران كودكي تأكيد مي تبيين تحول انسان به نقش تعامل غرايز ذاتي و تجارب اوليهبر كاوي  رواني  نظريه

  .گردند سالي مي آيد كه اگر ارضا نشوند، موجب مشكالتي در بزرگ از نظر اين رويكرد، نوزاد با غرايز ذاتي به دنيا مي
ي ناخودآگـاه   طور غيرمستقيم و خارج از حيطه فكار بهشوند و احساسات و ا نيروهاي ناخودآگاه موجب برانگيخته شدن رفتار مي

  .كنند عمل مي
چـون   هـم (هاي دفـاعي   با مانع برخورد كند يا ارضا نشود، خود با استفاده از مكانيسم) چون پرخاشگري هم(هرگاه كشش غريزي 

  .شود يآمده سازگار با شرايط پيش) سركوبي و انكار
  .دهد تا اضطراب خود را كاهش دهد ت ناخودآگاه انجام ميصور مكانيسم دفاعي روشي است كه فرد به

  ي ناخودآگاه كشف پديده: ي فرويد ترين درك ما از نظريه مهم
  

رويكرد  هاي يافته
   كاوي روان

  هارلو
  . تر در حضور اين افراد تمايل كودك به برقراري ارتباط نزديك با افراد معين و احساس امنيت بيش:دلبستگي

  .دهد دلبستگي مادر ـ فرزندي چيزي فراتر از نياز به غذاست ها نشان مي روي ميمون آزمايشات هارلو

  جان بالبي
روابط فـردي   ناتواني كودك در برقراري پيوند دلبستگي استوار با مادر يا مراقب خود با ناتواني او در برقراري

  .سالي ارتباط دارد نزديك در بزرگ
تبيين 
  ناخودآگاه

 ادث تلخ دوران كودكيدليل فراموشي حو
  .توانيم برايشان دليل مشخصي ارائه دهيم دليل انجام اعمالي كه نمي

  
  :گرايي رويكرد انسان) 5

  

  :نكات مهم اين رويكرد
  )شناسي نيروي سوم در روان( قرار دارد كاوي بين دو رويكرد رفتاري و روان

  )هر فرد مسئول اعمال خويش است(سرنوشت  ها و آزادي براي انتخاب فرد انسان ي منحصربه تأكيد بر تجربه
  .هاي مرسوم علمي كه عيني و تجربي است مخالفت با روش

  ها يافته
  لزوم درك دنياي دروني فرد: ي مراجع محوريمشاوره  راجرز
  خودشكوفايي احترام تعلق  امنيت فيزيولوژيك:سلسله مراتب نيازها  مازلو

  ايرادات

  .هاي فرد ممكن است تجربيات واقعي خودش نباشدگفته
  مبهم بودن

  بودننپذير  آزمايش
  عدم امكان تأييدپذيري
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 )92 -كشور از خارج(  توان مشخص كرد؟ مفهوم رويكرد را با كدام عبارت مي شناسي،  در علم روان .77

  .ي فلسفي رفتار و فرآيندهاي رواني است مطالعه) 1
  .ي موردنظر است ي پديده حدس خردمندانه درباره) 2
  .ي علمي حركت استقرايي الزم است براي رسيدن به يك نظريه) 3
  .رد، رفتار را بررسي ك هايي است كه بتوان از طريق آن راهي براي توضيح و تبيين رفتار و روش) 4

  ايم؟ شيميايي مغز بدانيم، به كدام رويكرد توسل جسته اگر اضطراب را ناشي از كاركردهاي نامناسب در فرآيند زيست .78
  )92 -سراسري(      

  شناختي زيست) 4  كاوي روان) 3  شناختي) 2  رفتاري) 1
و » در نظـر بگيـريم  هـاي عصـبي شـيميايي در بـدن انسـان       افسردگي را ناشي از فعاليت نوع خاصي از واسطه«چه چنان .79

شـناختي   هـاي روان  ، به ترتيب، به كدام رويكـرد »هاي رواني را حاصل پردازش اطالعات در ادراك و حافظه قلمداد كنيم فرايند«
  )88-سراسري(      ايم؟ توسل جسته

  گرا انسان ـرفتاري ) 2    رفتاريشناختي ـ  )1  
  كاوي روانـ  گرا انسان) 4    شناختي ـ شناختي زيست )3

  )82 -سراسري(  كند؟ شناختي ارتباط بين نظام هورموني و رفتارهاي هيجاني را تبيين مي رويكرد روان دامك .80
  پديدارشناختي) 4  شناختي زيست )3  شناختي) 2  رفتاري) 1

 )94 -خارج از كشور(  شود؟ زدايي تدريجي در قالب كدام رويكرد درماني، استفاده مي حساسيت .81

  گري روان تحليل) 4  شناخت درماني) 3  رفتار درماني) 2  مراجع محوري) 1
 در و دارد نـام  …كنند،  كنترل را خود خون فشار و قلب تپش مانند خودكار هاي پاسخ تا آموزد مي افراد به كه تكنيكي .82

 )91 -سراسري(      .شود مي مطرح …رويكرد 

  شناختي پديدارـ  تدريجي زدايي حساسيت) 2    رفتاريـ  زيستي خوراند پس) 1
  شناختي زيستـ  زيستي خوراند پس) 4  شناختي زيستـ  تدريجي زدايي حساسيت) 3

 )94 -خارج از كشور(  شناختي است؟ از مفروضات كدام رويكرد روان» نظام پردازش اطالعاتي« .83

  شناختي) 4  رفتاري) 3  كاوي روان) 2  گرايي انسان) 1
 )94 -خارج از كشور(  ي استوار است؟هاي ماشين شناختي، تبيين رفتار بر مدل يك از رويكردهاي روان در كدام .84

  شناختي زيست) 4  كاوي روان) 3  رفتاري) 2  شناختي) 1
 )93 -سراسري(  دانست؟) ماشيني(توان مكانيستي  شناختي را مي كدام دو رويكرد روان .85

  شناختي و شناختي زيست) 4  شناختي رفتاري و زيست) 3  كاوي و شناختي روان) 2  شناختي و رفتاري) 1
 )92 -كشوراز  خارج(    شناختي با كدام مشكل مواجه است؟ شناسي روان .86

  .تري دارد بر عوامل غريزي انسان تأكيد بيش) 1
  .كند رفتار انسان را بر اساس تأثير عوامل محيطي تبيين مي) 2
  .ها وجود ندارد ي مستقيم آن هايي كه امكان بررسي و مشاهده بررسي پديده) 3
  .كند تا دروني روني نگاه مينسبت به تجربه، از يك منظر بي) 4

  )84 -سراسري(  ؟گردد شناسان مطرح مي توسط كدام دسته از روان» سازيم؟ چگونه يك مفهوم را در ذهن مي«اين سؤال  .87
  رفتارگرا) 4  شناختي )3  فيزيولوژيك) 2  پديدارنگر) 1

 كنكورهاي سراسري داخل و خارج كشور

 1 )گراكاوي، انسان، رفتاري، شناختي، روانشناختي زيست(دهارويكر
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 )94 -خارج از كشور(  اند؟ شمردهرنگ  شناختي نقش اراده و عوامل دروني را در رفتار انسان، كم كدام رويكردهاي روان .88

  گرا شناختي و انسان) 2    گرا و رفتاري انسان) 1
  كاوي شناختي و روان زيست) 4    كاوي رفتاري و روان) 3

 )93 -سراسري(  هاي دفاعي كامالً درست است؟ كدام عبارت در مورد مكانيسم .89

  ردمنظور سازگاري ف تالش ناخودآگاه خود براي كنترل تمايالت منفي به) 1
  پسند صورت جامعه تالش آگاهانه براي فريب ديگران و خودش به) 2
  تالش ناخودآگاه خود براي ارضاي تمايالت منفي به دور از چشم ديگران) 3
  ي خود براي فريب ديگران به منظور سازگاري فرد تالش آگاهانه) 4

  )92 -سراسري(     ي فرويد، كدام است؟ ماهيت نظريه .90
  شيميايي زيست) 4  لوح سفيد) 3  اجبرگر) 2  مكانيستي ) 1

 )92 -خارج از كشور(  ي فرد به ديگران كدام است؟ علت وابستگي بيش از اندازه  كاوي، بر اساس رويكرد روان .91

  ارضاء نشدن نياز كودك به تغذيه) 2    مكانيسم دفاعي انكار) 1
  رفتارهاي برانگيخته) 4    هاي كالمي لغزش) 3

 )92 -خارج از كشور(  گرا محسوب كرد؟ ن رويكرد انساتوان نقدي بر  كدام عبارت را مي .92

  .فراسوي رفتار قابل مشاهده، حقايق ديگري نهفته است) 1
  .كند گرا، بر مسئوليت فردي انسان تأكيد مي رويكرد انسان) 2
  .گيرد عنوان ماشين در نظر مي گرا، انسان را به رويكرد انسان) 3
  .باشد ها نمي كه امكان تأييدپذيري آنشوند  اي معرفي مي گونه  ها به نظريه) 4

 )91 -سراسري(  :از است عبارت  گرا انسان رويكرد به وارده انتقادهاي از يكي .93

 ها نظريه تأييد نبودن پذير امكان) 2  محيط اثر روي حد از بيش تأكيد) 1

 رويكردها ساير هاي يافته كامل گرفتن ناديده )4  انسان ي درباره نظري نبود يا فقدان) 3

 )91 -خارج از كشور(    گيرد؟ گرا بين كدام دو رويكرد قرار مي رويكرد انسان .94

  شناختي و شناختي زيست) 2    كاوي شناختي و روان) 1
  كاوي و رفتارگرايي روان) 4    شناختي رفتارگرايي و زيست) 3

 )91 -خارج از كشور(    :گرايي اين است كه يكي از انتقادهاي وارده به رويكرد انسان .95

  .گيرند ها تحت تأثير محيط زندگي قرار مي مراتب آن ها و سلسلهنياز) 1
  .دهد ارزش جلوه مي هاي فردي و ذهني را كم اهميت محيط، نگرش) 2
  .هاي فردي وجود دارد در گزارش افراد مختلف در مورد خودشان، هميشه تفاوت) 3
  .كند ه ميتواند واقعاً همان چيزي باشد كه تجرب گزارش فرد در مورد خودش نمي) 4

 )90خارج از كشور ـ (     :گرا اين است كه يكي از ايرادهاي وارده به رويكرد انسان .96

  .پذير نيست ابهام دارد و آزمايش) 2  .پردازد نه ذهنيت تر به عينيت مي بيش) 1
  .شود براي انسان آزادي عمل قائل نمي) 4  .گيرد هاي منحصر به فرد را ناديده مي تجربه) 3

 )84 -سراسري(  كاوي به ترتيب بر روي كدام مفاهيم تأكيد دارند؟ گرا و روان تي، انسانرويكردهاي شناخ .97

  هاي ناخودآگاه انگيزه -پردازش اطالعات -تجارب ذهني) 2  هاي ناخودآگاه انگيزه -تجارب ذهني -پردازش اطالعات) 1
 اجتماعي -رشد رواني -اطالعاتپردازش  -تجارب ذهني) 4  اجتماعي -رشد رواني -تجارب ذهني -پردازش اطالعات )3
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  )90 -آزاد(  گرايي و شناختي است؟ كاوي، انسان هاي روان ترتيب مربوط به رويكرد كدام گزينه به .98

  .دهد ـ آگاهي و ذهن را مورد غفلت قرار مي .ـ هر فرد مسئول اعمال خويش است .عنوان ماشين قلمداد شده است انسان به  )1
  .عنوان ماشين قلمداد شده است ـ انسان به .باشد پذير نمي ـ مبهم بوده و آزمايش .داند امل محيطي را ناچيز ميي آزاد و عو نقش اراده )2
  ي رفتار فرد ـ مكانيستي بودن ي ناخودآگاه ـ عدم توجه به ريشه كشف پديده )3
  ي دوران كودكي أكيد بر تجارب اوليهها ـ ت منحصربه فرد ـ تأكيد بر رفتار مشترك انسان ي تأكيد بر عوامل غريزي و تجربه )4

  )89 -آزاد(  تأكيد دارند؟» عوامل محيطي«و » عوامل غريزي«كدام رويكردها به ترتيب بر اهميت  .99
  كاوي ـ رفتاري روان) 4  كاوي ـ شناختي روان) 3  شناختي ـ رفتاري زيست) 2  شناختي رفتاري ـ زيست) 1

  )88 -آزاد (  .كنند ه ميذهن انسان را به يك رايانه تشبي …شناسان  روان .100
 پديدار شناختي) 4  شناختي )3  كاوي  روان )2  شناختي زيست) 1

شناسـي بررسـي    روان  بـه ترتيـب در كـدام رويكـرد    » محركات بيروني«و » هاي حل مسئله راهبرد«،» ها رؤيا«موضوعات  .101
  )88 -آزاد(        شوند؟ مي

  رفتاري -شناختي -كاوي روان) 2    رفتاري -كاوي روان -شناختي) 1
  كاوي روان -رفتاري -شناختي) 4    ويكا روان -شناختي -رفتاري )3

  )87 -آزاد(    ؟نيستكاوي  يك از مفاهيم زير مربوط به رويكرد روان كدام .102
  سطح هوشيار و ناهشيار ذهن) 4  روياها و نيازها )3  هاي زباني لغزش) 2  خودشكوفايي) 1

  )87 -آزاد(      هدف رفتاردرماني چيست؟ .103
  صول يادگيري در افزايش قدرت تحملكاربرد ا) 2  اصول يادگيري در ايجاد رفتارهاي مناسبكاربرد ) 1
  ايجاد آرامش رواني در بيمار) 4  و از بين بردن رفتارهاي ناسازگاركاهش دادن  )3

  )85 -آزاد(  :هاي زير در ارتباط با رويكرد شناختي صحيح است؟ در اين رويكرد يك از گزينه كدام .104
  .شود افتد توجه نمي درون انسان اتفاق مي به آنچه در) 1
  .شود هاي مغزي و عوامل زيستي تأكيد مي به مكانيسم) 2
  .دانند ي عوامل ناهشيار مي عمده رفتارها و فرآيندهاي رواني را نتيجه )3
  .دانند ي بين محرك بيروني و رفتار مي محيط دروني را واسطه) 4

  )85 -آزاد(  شناختي توجه داشته است؟ ان و تفكر بپردازد به كدام رويكرد روانشناسي به بررسي ارتباط بين زب اگر روان .105
  رويكرد رفتاري) 4  كاوي رويكرد روان )3  رويكرد شناختي) 2  شناختي رويكرد زيست) 1

  )83 -آزاد(  گويد؟ دقتي يك كودك چه مي شناس معتقد به رويكرد رفتاري، در توجيه بي روان .106
  .ر سازمان شناختي خود ندارداين كودك مفهوم دقت را د) 1
  .در پردازش اطالعات، اين كودك دچار اشكال است )2
  .دقتي او تقويت هم شده است تنها تنبيه نشده است بلكه رفتار بي دقتي نموده نه  اين كودك هنگامي كه بي )3
 .كند سيستم عصبي و سيستم هورموني اين كودك در انجام اعمال به نحو مناسبي عمل نمي) 4

  )82 -آزاد(  …دهد كه چاقي در انسان به  ها نشان مي ي چاقي انسان طالعات در زمينهم .107
  .هاي مغزي او وابسته است حاالت و فعاليت) 1
  .استفاده از تحريك برقي نواحي مغز مربوط است) 2
  .باشد عواملي افزون بر تحريك برخي نواحي مغز وابسته مي )3
  .باشد سته ميي سيستم هورموني و عصبي واب رابطه) 4

 هاي كانون و ساير منابعآزمون



   )6615: كد(م انساني شناسي سال سوروان                      23
      

هـاي   زمـان كـه كشـش    هـر . شوند كاوي فرويد، نيروهاي ناخودآگاه سبب برانگيخته شدن رفتار مي ي روان براساس نظريه .108
در اين ديدگاه احساسـات  .  …آمده  كند با شرايط پيش هاي دفاعي سعي مي با استفاده از مكانيسم … ،غريزي ارضا نشوند

 )92 -آزمون كانون(    .مايندن مي آگاهي فرد عمل …و  …طور  و افكار به

  ي مستقيم ـ در حيطهمبارزه كند ـ خود ـ ) 2  ي خود ـ سازگار شود ـ غيرمستقيم ـ خارج از حيطه) 1
  ي حيطهخارج از مستقيم ـ مبارزه كند ـ ناخودآگاه ـ ) 4  ي در حيطهغيرمستقيم ـ سازگار شود ـ ناخودآگاه ـ ) 3

فـرض ديگـر    شناختي بوده و پيش غرايز در زمان كودكي مربوط به كدام رويكرد روان مشكالت ناشي از عدم ارضاء نيازها و .109
  )92 -آزمون كانون(      آن چيست؟

    كاوي ـ نيروهاي ناخودآگاه روان) 2  كاوي ـ رفتارهاي اكتسابي روان )1
    شناختي ـ نيروهاي ناخودآگاه) 4    شناختي ـ رفتارهاي اكتسابي) 3

  )92 -آزمون كانون(  گيرد؟ ي رويكرد رفتاري مورد بررسي قرار مي ه در حوزهاي است ك كدام گزينه، فرضيه .110
  .خوراند زيستي قابل درمان است آيا اختالل اضطرابي هراس از روش پس) 1
  .پذير است دادن به كاربر امكان  درمان اعتياد به اينترنت با آگاهي) 2
  .اند به ديگران اعتماد كندتو چرا فردي كه مراقبان نامناسبي در كودكي داشته، نمي) 3
  .شود هاي دفاعي باعث آرام شدن رفتارهاي پرخاشگري مي مكانيسم) 4

  )92 -آزمون كانون(  ي ضعف و قوت بوده است؟ ترتيب، نقطه در كدام رويكردها، به» ها مدل«استفاده از  .111
  گرا ـ رفتاري انسان) 2    كاوي ـ شناختي روان) 1
  كاوي اري ـ روانرفت) 4    شناختي شناختي ـ زيست )3

ايـن رويكـرد اسـتفاده از    . فرد مرتبط باشـد  …و  …ي  شناسي بايد با تجربه گرا بر اين باورند كه روان شناسان انسان روان .112
  )92 -آزمون كانون(    .داند مي …ي انسان  روش هاي علمي مرسوم را براي مطالعه

  ـ هشيار ـ مناسب) ذهني(غيرعيني ) 2  ـ غيرهشيار ـ  نامناسب) غيرذهني(عيني ) 1
  ـ غيرهشيار ـ مناسب) غيرذهني(عيني ) 4  ـ هشيار ـ نامناسب) ذهني(غيرعيني ) 3

شـود؛ نـاقض كـدام يـك از      شود و در بسياري از مواقع، احساسات بر او چيـره مـي   اين كه انسان عاطفي و غيرمنطقي مي .113
 )92 -آزمون كانون(  اند؟ ها بنا نهاده شده مدلهاي شناختي بركدام  شناسي است و در اين رويكرد تبيين رويكردهاي روان

  گرا ـ ماشيني انسان) 2    شناختي ـ ماشيني ) 1
  رفتارگرايي ـ زيستي) 4    شناختي ـ زيستي زيست) 3  

ما به مـاوراي رفتـار    …سازد و تأكيد آن بر اين است كه  ما را مي …فرض بنيادين بر اين است كه  در رويكرد رفتاري پيش .114
   )92 -آزمون كانون(      .رويمقابل مشاهده ب

  ضمير ناخودآگاه و تجربيات دروني ـ بهتر است) 2  ضمير ناخودآگاه و تجربيات دروني ـ نيازي نيست) 1
  تجربه و تعامل با محيط ـ بهتر است) 4  تجربه و تعامل با محيط ـ نيازي نيست) 3

 :، به ترتيب»وقت طالست؛ به چه معناست؟«و  »اگر در كنكور قبول نشوي، چه خواهي كرد؟«در هنگام پاسخ به سؤاالت  .115
 )92 -آزمون كانون(        

  گو به كدام سمت منحرف خواهد شد؟ چشمان فرد پاسخ) الف
  پاسخ به اين سؤاالت نيازمند استفاده از كدام قسمت مغز است؟) ب
  قسمت فعال مغز در هر مورد چه نام دارد؟) ج
  تفكر فضايي ـ مركز يادگيري و تفكر كالمي مركز يادگيري و/ راست ـ چپ / راست ـ چپ ) 1
  مركز يادگيري و تفكر كالمي ـ مركز يادگيري و تفكر فضايي/ چپ ـ راست / راست ـ چپ ) 2
  مركز يادگيري و تفكر كالمي ـ مركز يادگيري و تفكر فضايي/ چپ ـ راست / چپ ـ راست ) 3
  مركز يادگيري و تفكر كالمي مركز يادگيري و تفكر فضايي ـ/ راست ـ چپ / چپ ـ راست ) 4
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  )92 -آزمون كانون(    . …توان گفت  از معايب و مشكالت رويكرد شناختي مي .116
  .ي آزاد و عوامل محيطي را ناچيز و ناممكن شمرده است هاي زيستي ارائه شده است كه نقش اراده جبرگراست و براساس مدل) 1
  .ها در آن وجود ندارد يدهي مستقيم پد مكانيستي است و امكان بررسي و مشاهده) 2
  .ها در آن وجود ندارد  مبهم بوده و امكان تأييدپذيري نظريه) 3
  .كند دهد، تأكيد مي گر كه بين محرك و پاسخ رخ مي بر اهميت فرايندهاي ميانجي) 4

  )92 -آزمون كانون(  گرا با اتخاذ يك نگاه مثبت به رفتار انساني، چه چيزي را توانسته است به چالش بكشاند؟ رويكرد انسان .117
  .هاي ماشيني بنا نشده است هاي شناختي كه اساساً بر مدل تبيين) 1
  .داند ي انسان نامناسب مي هاي علمي مرسوم را براي مطالعه رويكردهايي كه استفاده از روش) 2
  .دهند ديدگاه كساني را كه به تجربه از منظر دروني اهميت مي) 3
  .شود هاي علمي مرسوم كه در رويكردهاي ديگر بر آن تأكيد مي شي رو هاي جبرگرايانه ديدگاه) 4

 )92 -آزمون كانون(  ي چيست؟ شناختي، عدم توانايي در سخن گفتن بيمار نتيجه براساس رويكرد زيست .118

  عدم ارضاي نيازها و غرايز زيستي در دوران كودكي) 2  ي خاص مغز نارسايي در يك منطقه) 1
  ها و عوامل محيطي عدم پاسخ بيمار به محرّك) 4  ت در سيستم شناختينارسايي در پردازش اطالعا) 3

 )92 -آزمون كانون(  است؟ نادرستهاي دفاعي،  كدام گزينه در ارتباط با مكانيسم .119

  . كاوي است هاي رويكرد روان فرض هاي دفاعي، از پيش هاي غريزي از طريق مكانيسم سازگاري با موانع كشش) 1
  . هاي غريزي است هاي دفاعي در زمان عدم ارضاي كشش مله مكانيسمسركوبي و انكار از ج) 2
  . شود هاي دفاعي از جمله نيروهاي ناخودآگاه است كه موجب برانگيخته شدن رفتار مي مكانيسم) 3
  .دهد تا اضطراب خود را كاهش دهد صورت خودآگاه انجام مي مكانيسم دفاعي روشي است كه فرد به) 4

 )91 -آزمون كانون(  نوع نگاه به فرد با ديگر رويكردها تفاوت دارد و اين تفاوت به چه علت است؟ كدام رويكرد از نظر  .120

 .دهد هاي عصبي ـ زيستي مورد بررسي قرار مي شناختي ـ زيرا انسان را از نظر فعاليت) 1

  . دهد گرا ـ زيرا انسان را از درون و از منظر خود فرد مورد بررسي قرار مي انسان) 2
    .داند هاي بيروني را بر محيط دروني تأثيرگذار مي اختي ـ زيرا محركشن) 3
  .دهي رفتار مؤثر دانسته است ها را بر شكل ها و تنبيه كاوي ـ پاداش روان) 4

بيـان   نادرسـت ها، در كدام گزينـه   شناسان مختلف نسبت به يك بيمار مبتال به افسردگي با توجه به رويكرد متبوع آن نظر روان .121
 )91 -آزمون كانون(      ؟ تشده اس

  شناختي زيست: شيميايي مغز است بيماري او ناشي از كاركردهاي نامناسب در فرايند زيست) 1
  شناختي: داد طبيعي داشته باشد داد بيمار بايد اطالعات اميدواركننده باشد تا برون درون) 2
  كاوي روان: نااميد و مأيوس پركنندمحيط اطراف بيمار را نبايد افراد ) 3
  گرا  انسان: بيمار بايد با صحبت كردن با مشاور و بيان احساسات دروني خود به شرايط طبيعي برگردد) 4

 )91 -آزمون كانون(  دست آوردن اطالعات بوده است؟ ي ارزشمند و پرثمري در به در رويكرد شناختي كدام مورد، شيوه .122

  ها ي مستقيم پديده بررسي و مشاهده) 2  يگر بين محرك و پاسخبررسي فرايندهاي ميانج) 1
  ها استفاده از مدل) 4  توجه به تفاوت بين انسان و ماشين) 3

ي او از كدام قسمت مغز و مركز كدام  گويي به سؤاالت به سمت چپ حركت نمايد، بيانگر استفاده  اگر چشمان فرد به هنگام پاسخ .123
 )91 -آزمون كانون(    )بترتي به(ها خواهد بود؟  فعاليت

  چپ ـ يادگيري و تفكر فضايي) 2  راست ـ يادگيري و تفكر كالمي) 1
  راست ـ يادگيري و تفكر فضايي) 4  چپ ـ يادگيري و تفكر كالمي) 3
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عنوان  انسان را به«، »ي رفتار خود بدانيم كننده انسان را تنها كنترل«، »تمام رفتارهاي انسان را اكتسابي فرض كنيم«كه  هنگامي .124
شناسـي   ترتيب، به كـدام رويكردهـاي روان   ، به»تأثير تجارب دوران كودكي بدانيم رفتار انسان را تحت«و » ماشين قلمداد كنيم

 )91 -آزمون كانون(      ايم؟  توسل جسته

  كاوي گرا ـ شناختي ـ روان رفتاري ـ انسان) 2  كاوي شناختي ـ روان گرا ـ رفتاري ـ زيست انسان) 1
  شناختي ـ شناختي گرا ـ زيست رفتاري ـ انسان) 4  شناختي را ـ رفتاري ـ شناختي ـ زيستگ انسان) 3

دهـيم كـه دليـل مشخصـي را      چرا در بعضي مواقع، كارها و اعمالي را انجام مـي «شناختي به اين پرسش كه  كدام رويكرد روان .125
  بط با اين رويكرد كدام است؟دهد و يافته و دانشمند مرت پاسخ مي» ها ارائه دهيم؟ توانيم براي آن نمي

 بستگي ـ هارلو گرا ـ رفتار دل انسان) 2  مراتب نيازها ـ مازلو كاوي ـ سلسله روان) 1

  مراتب نيازها ـ مازلو گرا ـ سلسله انسان) 4  ـ هارلو  بستگي  كاوي ـ رفتار دل روان) 3
بافت مغـز در ايجـاد رفتـار،     هايي از ن قسمترداز بين ب تأثيرجهت نشان دادن » عضوبرداري«شناس محقق از روش  كدام روان .126

 )91 -آزمون كانون(  گيرد؟ هاي كدام ناحيه صورت مي تر در نورون استفاده نمود و تحريك الكتريكي مغز بيش

  كارل لشلي ـ هيپوتاالموس) 2    پل بروكا ـ كورتكس) 1
 پل بروكا ـ هيپوتاالموس) 4    كارل لشلي ـ كورتكس) 3

   درستي بيان شده است؟ سوري در كدام گزينه به شناختي، رفتار بعضي از نوجوانان در شب چهارشنبه ي روانبا توجه به رويكردها .127
 )91 -آزمون كانون(        

 رويكرد رفتاري: گونه اقدامات آموزش ببينند هاي تنبيهي، در مورد خطر اين چنين نوجواناني بايد با اعمال روش) 1

  كاوي رويكرد روان: هاي خاص در اين سنين است دليل ترشح هورمون ان نوجواني، بهانجام اقدامات خطرآفرين در دور) 2
  رويكرد شناختي: است و بايد شخصاً به درستي يا نادرستي چنين رفتارهايي پي ببرد مسئول رفتارهاي مثبت يا منفي خودهر فردي، ) 3
درستي در مورد اين خطـرات توجيـه    كنند، در كودكي به زا مي شچون ساخت مواد آت نوجواني كه اقدام به انجام كارهاي خطرناكي هم) 4

 گرا رويكرد انسان: اند نشده

 )91 -آزمون كانون(  چيست؟ »كارل راجرز«ي  فرض نظريه گرا، پيش در رويكرد انسان .128

 .ها اكتسابي و قابل يادگيري است تمام رفتارهاي انسان) 1

  .است هر فردي در مركزيت دنياي تجربي خود واقع شده) 2
 .شوند بندي مي مراتب طبقه صورت سلسله نيازهاي انسان به) 3

  .كند ها را تجربه مي تواند همان چيزي باشد كه آن دهد، نمي تمام آن چيزي كه فرد از خود گزارش مي) 4
 )91 -ن كانونآزمو(  كنند؟ چگونه عمل مي …شناسان شناختي براي بررسي فرايندهاي شناختي انسان مانند حافظه، تفكر و  روان .129

  هاي غيرعيني و ذهني انسان استفاده از تجربه) 1
  ي تو خالي و يا لوح سفيد تشبيه انسان به جعبه) 2
  هاي رواني انسان تأكيد بر نقش غرايز زيستي ذاتي در فعاليت) 3
  هاي شناختي پديده  هاي ماشيني براي توصيف و تبيين استفاده از مدل) 4

 )91 -آزمون كانون(    ؟باشد نميگرا صحيح  انسان ي رويكرد كدام گزينه درباره .130

  .ي دروني و كامالً آگاهانه است هيجان، يك تجربه )1
 .باشد هاي عيني و تجربي، در اين رويكرد مرسوم مي روش) 2

  .ديدگاه انساني و تأكيد بر مسئوليت فردي هر انسان دارد )3
 .دشناسي نامي مازلو، اين رويكرد را نيروي سوم در روان) 4

هـاي ايـن رويكـرد     شود و از يافته مي  شناختي مطرح در كدام رويكرد روان» اصالح رفتار نامناسب از روش پاداش و تنبيه« .131
 )91 -آزمون كانون(      كدام است؟

  برداري شناختي ـ تكه زيست) 2  مراتب نيازهاي مازلو گرايي ـ سلسله انسان) 1
  بستگي  رفتار دل كاوي ـ روان) 4    خوراند زيستي رفتاري ـ پس) 3



   كليات: فصل اول 26
 
 

 )91 -آزمون كانون(  :شناسي شناختي با آن مواجه است اين است كه  از جمله مشكالتي كه روان  .132

  .ها وجود ندارد ي مستقيم برخي از پديده امكان بررسي و مشاهده) 1
  .دهد تجربه و هيجانات را مورد غفلت قرار مي  آگاهي، ذهن،) 2
  .داند را ناچيز ميي آزاد و عوامل محيطي  نقش اراده) 3
  كند ها را تجربه مي تواند همان چيزي باشد كه آن دهد، نمي تمام آن چيزي كه فرد از خودش گزارش مي) 4

چشمان يك مخاطب معمولي به كدام سمت حركت نمـوده و ايـن امـر در    » آسمان چه رنگي است؟«هنگام پاسخ به سؤال  .133
 )91 -كانونآزمون (    شود؟ شناسي بررسي مي كدام رويكرد روان

  شناختي چپ ـ زيست) 2    كاوي چپ ـ روان) 1
  شناختي راست ـ زيست) 4    كاوي راست ـ روان) 3

 )91 -آزمون كانون(  .باشد شناسي مي در روان …قرار دارد و معروف به  …و  …گرا حد وسط دو رويكرد  رويكرد انسان .134

  سوم شناختي ـ رفتاري ـ نيروي) 2  كاوي ـ جبرگرايي ـ روان شناختي) 1
  شناختي ـ جبرگرايي رفتاري ـ زيست) 4  كاوي ـ نيروي سوم رفتاري ـ روان )3

 )91 -آزمون كانون(    ؟باشد نميگرا صحيح  كدام گزينه در ارتباط با رويكرد انسان .135

  .داند ي انسان نامناسب مي هاي علمي مرسوم را براي مطالعه استفاده از روش) 1
  .گيرد باشد و تحت تأثير عوامل خارجي قرار نمي ي مسئول اعمال خويش ميدر اين رويكرد فرض شده كه هر فرد) 2
  .ها وجود دارد شوند كه امكان تأييدپذيري آن اي معرفي مي گونه ها در اين رويكرد به نظريه) 3
  .اين رويكرد يك نگاه مثبت به رفتار انساني دارد) 4

ي خاص مغز بدانيم، مربـوط بـه    ي يك نارسايي از يك منطقه هگفتن يك بيمار را نتيج اين فرضيه كه عدم توانايي در سخن .136
 )91 -آزمون كانون(    شناسي است؟ يك از رويكردهاي روان كدام

 گرا انسان) 4  كاوي روان) 3  شناختي) 2  شناختي زيست) 1

ه از كـدام  گـر اسـتفاد   ترتيب بيان دهي به سؤاالت شما چشمان دوستتان به سمت راست حركت كند، به اگر به هنگام پاسخ .137
  )91 -آزمون كانون(  ي مغز و كدام مركز مغزي است و احتماالً سؤال شما در ارتباط با چه موضوعي بوده است؟ كره نيم

 راست ـ تفكر فضايي ـ اطالعات عمومي) 2  چپ ـ تفكر فضايي ـ اطالعات شخصي) 1

  يراست ـ تفكر كالمي ـ اطالعات شخص) 4  چپ ـ تفكر كالمي ـ اطالعات عمومي) 3
، ويژگـي كـدام رويكردهـاي    »پيرامـوني «و » دروني«ترتيب اعتقاد به بهترين روش فهميدن رفتار از طريق درك دنياي   به .138

  )91 -آزمون كانون(      شناختي است؟ روان
  گرا ـ رفتاري انسان) 2    شناختي كاوي ـ زيست روان) 1
 كاوي شناختي ـ روان) 4    شناختي ـ شناختي زيست) 3

 )91 -آزمون كانون(    ؟باشد نميكاوي  شكاالت وارد به رويكرد روانكدام مورد، از ا .139

  .هاي زيستي ارائه شده است اين رويكرد، براساس مدل) 1
  .اين رويكرد، نقش عوامل دروني را ناچيز و ناممكن شمرده است) 2
  .ي نيروهاي ذاتي تعيين شده است وسيله اين رويكرد، معتقد است كه رفتار كودك به) 3
  .ي آزاد، بيش از حد ناچيز و ناممكن شمرده شده است اين رويكرد، نقش ارادهدر ) 4

دست آوردن اطالعات بوده است و انتقـاد وارد بـه ايـن     ي ارزشمند و پرثمري در به در رويكرد شناختي، كدام شيوه، شيوه .140
 )90 -آزمون كانون(      رويكرد چيست؟

  .عنوان ماشين قلمداد كرده است سان را بهشناسي شناختي ـ ان ها در روان استفاده از مدل) 1
  .گيري رفتار را صرفاً ناشي از عوامل محيطي دانسته است ـ شكل هاي مرسوم علمي مخالفت با روش) 2
  .داند استفاده از يك نظام پردازش اطالعاتي براي توصيف و تبيين كاركردهاي رواني ـ رفتار كودك را ناشي از نيروهاي ذاتي مي) 3
  .تواند همان چيزي باشد كه تجربه كرده است دهد، نمي فرد از خود گزارش ميچه  تمام آن صورت سلسله مراتب ـ  بندي نيازها به طبقه) 4



   )6615: كد(م انساني شناسي سال سوروان                      27
      

 )90 -آزمون كانون(  …است و مثال آن فردي است كه  …گرا، چهارمين نياز انسان، نياز به  شناسي انسان در روان …از ديدگاه  .141

  .شود تا توجه و احترام ديگران را به خود جلب كند نفس ـ در جمع دوستان وارد هر بحثي مي كارل راجرز ـ احترام و عزت) 1
  .ها قرار گرفته است طوري كه احساس كند مورد پذيرش آن ابراهام مازلو ـ تعلق و دوست داشتن ـ تمايل به كنش با ديگران دارد به) 2
  .شود تا توجه و احترام ديگران را به خود جلب كند ن وارد هر بحثي ميجمع دوستا  ابراهام مازلو ـ احترام و عزت نفس ـ در) 3
  .ها قرار گرفته است طوري كه احساس كند مورد پذيرش آن كارل راجرز ـ تعلق و دوست داشتن ـ تمايل به كنش با ديگران دارد به) 4

 )90 -آزمون كانون(  ه چيست؟ترين درك ما از اين نظري به شدت جبرگرا است و مهم» فرويد«ي  به چه علت نظريه .142

  ها تر بر رفتار مشترك انسان اند ـ تأكيد بيش ي نيروهاي ذاتي تعيين شده وسيله زيرا مطابق اين نظريه، رفتار كودك به) 1
  ي ناخودآگاه گيرد ـ كشف پديده ي تجارب دوران كودكي شكل مي وسيله سالي به زيرا اين نظريه معتقد است كه رفتار بزرگ) 2
  ها تر بر رفتار مشترك انسان ي آزاد و نقش عوامل محيطي را بيش از حد ناچيز و ناممكن شمرده است ـ تأكيد بيش را نقش ارادهزي) 3
 آورد ـ وجود حقايق ديگري در فراسوي رفتار قابل مشاهده حساب مي را بيش از حد ناچيز به ل دروني از قبيل انگيزش و ادراكزيرا نقش عوام) 4

 قرار دارد؟» زدايي منظم حساسيت«ي درماني  چيست و كدام شيوه در مقابل شيوه» رفتار درماني«رماني هدف از روش د .143
 )90 -آزمون كانون(        

  خوراند زيستي حذف رفتارهاي ناسازگار و جايگزيني رفتارهاي مطلوب ـ تكنيك پس) 1
  خوراند زيستي كنترل فرايندهاي جسماني ـ تكنيك پس) 2
  ي جسماني ـ بيزاري درمانيكنترل فرايندها) 3
  حذف رفتارهاي ناسازگار و جايگزيني رفتارهاي مطلوب ـ بيزاري درماني) 4

 )90 -آزمون كانون(  شناختي است؟ يك از مفاهيم زير، مربوط به رويكرد زيست كدام .144

  ي ناخودآگاه  هاي زباني ـ رفتارهاي برانگيخته لغزش) 2  سندرم تطابق عمومي ـ عضوبرداري) 1
  بندي كردن كنش مغز خود شكوفايي ـ منطقه) 4  ريك الكتريكي مغز ـ سطح هشيار و ناهشيار ذهنتح) 3

 )90 -آزمون كانون(  :هاي مرسوم علمي در اين است كه گرا با روش شناسان انسان علت مخالفت روان .145

  . دانند ناسان، آن را امري دروني ميش گرا تجربه را يك امر صرفاً بيروني دانسته، در حالي كه ديگر روان شناسان انسان روان) 1
  .رسانند فردي را به حداقل مي  شناسان، ويژگي ها تأكيد دارند، اما ديگر روان ي منحصر به فرد انسان گرا بر تجربه شناسان انسان روان) 2
  .ي انسان تأكيد دارند سان بر نقش ارادهشنا گيرند، اما ديگر روان ي آزاد و عوامل محيطي را ناديده مي گرا نقش اراده شناسان انسان روان) 3
  .هاي فرد تأكيد دارند شناسان بر رفتارها و ويژگي گيرند، در حالي كه ديگر روان هاي فردي را ناديده مي گرا ويژگي شناسان انسان روان) 4

 رود؟ شمار مي بههاي اين ديدگاه  ها و تكنيك ناميم و كدام مورد از يافته مي» رفتارگرايي«چرا رويكرد رفتاري را  .146
 )90 -آزمون كانون(        

  ـ رفتار درماني .تمام رفتارهاي انسان، ذاتي و ژنتيكي است) 1
  ـ بيزاري درماني .هاي دروني است ها به محرك گيري پاسخ ي شكل رفتار انسان، نتيجه) 2
  ـ سندرم تطابق عمومي  .فراسوي رفتار قابل مشاهده، حقايق ديگري نهفته است) 3
  خوراند زيستي پس ـ .ي رفتار توجه خاصي ندارد رويكرد به ريشهاين ) 4

 شود؟ سالي چگونه توجيه مي در بزرگ» به ديگران  وابستگي بيش از اندازه«كاوي، فعاليت رواني  از نگاه رويكرد روان .147
 )90 -آزمون كانون(        

  هاي سركوبي و انكار هاي غريزي با مكانيزم سازگاري كشش) 1
  ياز به تغذيه در كودكيعدم ارضاي ن) 2
  ناتواني كودك در برقراري پيوند عاطفي استوار با مادر) 3
  عدم ارضاي نيازها در سطوح پايين و در نتيجه راه نيافتن به نيازهاي باالتر در سلسله مراتب نيازها) 4

 )90 -آزمون كانون(  …ي  توان گفت بيماري افسردگي ممكن است نتيجه شناختي مي براساس رويكرد زيست .148

  .عدم كاركرد مناسب فرآيند پردازش اطالعات در مغز باشد) 2  .شيميايي مغز باشد كاركردهاي نامناسب در فرآيند زيست) 1
  .هاي خارجي باشد تأثير عوامل بيروني و محرك) 4  .عدم ارضاي نيازها و غرايز زيستي دوران كودكي باشد) 3
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  )90 -آزمون كانون(  باشد؟ مي» مكانيستي بودن«و » جبرگرايانه بودن«ترتيب،  شناختي به انتقاد وارد بر كدام رويكردهاي روان .149
  شناختي و شناختي گرا ـ زيست رفتاري و انسان) 2  كاوي و رفتاري  كاوي ـ روان شناختي و روان) 1
  كاوي و رفتاري ـ رفتاري و شناختي روان) 4  كاوي ـ شناختي و رفتاري گرا و روان انسان) 3

بازي شـدن بـا    نشيني و هم كند، به دليل هم هاي خود از كلمات زشت و ركيك استفاده مي اً در حين صحبتكودكي كه دائم .150
ايـن  . كار مـي بـرد   وگوهاي خود به دوستان جديد، بعد از مدتي رفتار خود را تغيير داده و كلمات شايسته و مؤدبانه در گفت

 )90 -آزمون كانون(  كند؟ صه و ويژگي رشد توجيه ميشناختي و كدام مشخ موضوع را به ترتيب،كدام رويكرد روان
  .هاي مختلف دارد گراست و جنبه كاوي ـ رشد، فرايندي كل روان) 1
  .پذيري وجود دارد شناختي ـ در رشد، انعطاف) 2
  .پذيري وجود دارد رفتاري ـ در رشد، انعطاف) 3
  .هاي مختلف دارد گراست و جنبه شناختي ـ رشد، فرايندي كل زيست) 4

 شود و چه كسي آن ها را مطالعه نمود؟ گرا شامل مي كدام گزينه نيازهاي انسان را به صورت سلسله مراتب رويكرد انسان .151
 )90 -آزمون كانون(        

  گرسنگي، عزت نفس، دوست داشتن ـ كارل راجرز) 2  احترام، امنيت، خودشكوفايي ـ ابراهام مازلو) 1
  امنيت، دوست داشتن، احترام ـ كارل راجرز) 4  زلوامنيت، تعلق، عزت نفس ـ ابراهام ما) 3

 )90 -آزمون كانون(   شناختي در پي داشتند؟ ها و نتايج را در رويكرد زيست ، كدام يافته»عضوبرداري«و » برداري تكه«هاي  ترتيب، روش به .152

  تأثير تحريك الكتريكي مغز در ايجاد لذت ـ سندرم تطابق عمومي) 1
  هاي مغز در ايجاد رفتار مغز ـ نقش مهم بافتبندي كردن كنش  منطقه) 2
  بندي كردن كنش مغز سندرم تطابق عمومي ـ منطقه) 3
  هاي مغز در ايجاد رفتار ـ تأثير تحريك الكتريكي مغز در ايجاد لذت نقش مهم بافت) 4

 )90 - آزمون كانون(   پردازند؟ضوعي ميزيستي مربوط به كدام ديدگاه بوده و به بررسي چه مو خوراند سندرم تطابق عمومي و پس ،ترتيب به .153

 شناختي، نوعي روش درمان رفتارهاي ناخواسته/ شناختي، حذف رفتارهاي ناسازگار  زيست) 1
  رفتاري، تكنيكي براي كنترل رفتارهاي غيرارادي و خودكار/ گرا، سلسله مراتب نيازهاي مازلو  انسان) 2
رفتـاري، تكنيكـي بـراي    / ن فرآيندهاي رواني و تغييرات فيزيولوژيـك در بـدن   شناختي، مشخص ساختن تعامل و هماهنگي بي زيست) 3

  كنترل و مهار فرآيندهاي جسماني غيرارادي
  رفتاري، بازگشت اطالعات از بخش ناهشيار به هشيار ذهن / دهد كه بين محرك و پاسخ رخ مي  رفتاري، تأكيد بر فرآيندهاي ميانجي) 4

بـا  . ها شنيده است هاي متفاوتي از آن شناسان مختلف، توصيه در مراجعه به روان) فوبيا(عي يك بيمار مبتال به هراس اجتما .154
 شناسي هستند؟ شناسان پيرو كدام رويكرد در روان ترتيب، هر كدام از اين روان ها، تعيين كنيد؛ به توجه به اين توصيه

 )90 -آزمون كانون(        
  .هاي غريبه وارد شود برود و در نهايت به درون جامعه و جمع خانوادگي  ها و محافل تدريج به جمع به) الف
  .هاي آن دوران را حل كند اين ترس ريشه در كودكي وي دارد و بايد به دنبال خاطرات گذشته رفته و تعارض) ب
  .كند براي مشاور بيان كند طور كه تجربه و ادراك مي احساسات و افكار دروني خود را همان) ج
  .دهد نشان مي) Error(ها واكنش منفي  تواند اطالعات افراد غريبه را پردازش كند و نسبت به آن ذهن او نمي) د
  گرا ـ شناختي كاوي ـ انسان رفتاري ـ روان) 2  گرا ـ رفتاري گرا ـ شناختي ـ انسان انسان) 1
  شناختي كاوي ـ شناختي ـ زيست رفتاري ـ روان) 4  شناختي كاوي ـ زيست گرا ـ شناختي ـ روان انسان) 3

 )90 -آزمون كانون(    ؟نيستندموارد بيان شده در كدام گزينه هماهنگ  .155
  پل بروكا ـ تحريك الكتريكي مغز ـ سندرم تطابق عمومي ـ كارل لشلي ) 1
  ي ناخودآگاه ـ هارلو فرويد ـ جان بالبي ـ رفتارهاي برانگيخته) 2
  عدم كنترل آزمايشگر روي رفتار ـ كردارشناسان ـ آندرسون ي علت و معلولي ـ گيري رابطه نتيجه) 3
  زاديي منظم ـ اكتسابي بودن رفتار انسان  خوراند زيستي ـ حساسيت بيزاري درماني ـ پس) 4

هـاي   از روش …هـاي   از يافته …قرار دارد و   …و  …رويكردي است كه ميان رويكردهاي » شناسي نيروي سوم در روان« .156
  )90 -آزمون كانون(    .ين رويكرد استي ا مورد استفاده

  ي مراجع ـ محوري، راجرز مشاوره/ كاوي  رفتاري ـ روان) 2  ي مراجع ـ محوري، آندرسون مشاوره/ رفتاري ـ شناختي ) 1
  رفتاردرماني، راجرز/ شناختي ـ رفتاري ) 4  رفتاردرماني، آندرسون/ كاوي  شناختي ـ روان) 3
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  بخش سوم/ فصل اول                                 

  
  

  شناسي تحقيق در روان هاي روش
  

  

  
  
  
  
  



   كليات: فصل اول 30

  
  
  ي طبيعي بستگي و روش مشاهده روش آزمايشي، روش هم: شناسي عبارت است از هاي تحقيق در روان روش

متغيـر مسـتقل متغيـري اسـت كـه مسـتقيماً       . گيرد بررسي قرار ميمورد در اين روش دو متغير در فرضيه  :آزمايشي روش

  .شود و متغير وابسته متغيري است كه بستگي به متغير مستقل دارد ي آزمايشگر دستكاري مي وسيله به

مزيـت  . ي علت و معلولي اسـت  گيري رابطه يجهويژگي اين روش امكان نت. ترين اصل اين روش كنترل متغير مستقل است مهم

هاي رواني در شرايط آزمايشگاهي  ي ضعف اين روش آن است كه بررسي ويژگي نقطه .اصلي اين روش تكرارپذير بودن آن است

  .پذير نيست تر موارد امكان در بيش

محقـق درصـدد دسـتكاري متغيـر      بستگي يا ارتباط بين دو متغير هسـتيم و  در اين روش به دنبال يك هم :بستگي روش هم

نسبت به روش آزمايشي قـرار   تري اين روش در سطح پايين. وجو نمايد مستقل نيست تا تأثيرات آن را در متغير وابسته جست

داليلي وجـود دارد كـه    ،رغم مشكالت تفسيري در اين روش علي. ي علت و معلولي از آن قابل استنباط نيست گيرد و رابطه مي

  .كند را به استفاده از اين روش ترغيب مي شناسان روان

ايـن رويكـرد توسـط كردارشناسـاني     . گـردد  در اين روش رفتار بدون دخالت آزمايشگر بررسي مي :ي طبيعي روش مشاهده

آندرسـون نيـز در   . چون لورنز معرفي گرديد كه سعي در بررسي رفتار حيوانات در محيط يا زيستگاه طبيعي آن ها داشتند هم

  .ساز مطالعات دلبستگي شد، از اين روش استفاده نمود ي رفتار انسان كه زمينه مطالعه

عيب ايـن روش، عـدم كنتـرل آزمايشـگر بـر رفتـار و عـدم امكـان         . كنندگان است شرط الزم اين روش، عدم آگاهي شركت

  . ي علّي است گيري رابطه نتيجه

ف اصلي در تحقيقـات بنيـادي گسـترش و افـزايش دانـش در      هد. شناسي، بنيادي و كاربردي است هاي تحقيق در روان حوزه

  .ي علمي در زندگي روزمره است در تحقيقات كاربردي استفادهي مورد نظر و هدف اصلي  پديده
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 )94 -سراسري (  آموز را تغيير دهد، از كدام روش تحقيق بايد استفاده كند؟ اگر معلمي بخواهد رفتار تحصيلي دانش .157

    بستگي هم) 2    آزمايشي) 1
 )يابي زمينه(پيمايشي ) 4    ي رفتار طبيعي مشاهده) 3

 )94 -خارج از كشور(  ي رفتار انسان، كدام است؟ ترين عيب روش آزمايشي براي مطالعه مهم .158

  دقت پايين اين روش) 2    تصنعي شدن رفتار) 1
  ي علت و معلولي عدم امكان برقراري رابطه) 4    عدم امكان تكرار آزمايش) 3

  )92 -سراسري (  .گويند مي …گيري و يا ارزيابي شود، متغير  تواند اندازه هايي از رفتار كه مي  نبهبه ج .159
  گر مداخله) 4  وابسته) 3  مستقل) 2  كنترل) 1

روزي را مـورد بررسـي    ي شـبانه  آموزان، دو مدرسه اي بر روي سطح نمرات دانش هاي رايانه محققي براي بررسي تأثير بازي .160
اين امكانات را فراهم » ب«ي  كند، اما در مدرسه اي را فراهم مي ، امكانات الزم براي بازي رايانه»الف«ي  و در مدرسها. دهد قرار مي

ي  نـام ايـن روش مطالعـاتي، مدرسـه    . كند آموزان را با هم مقايسه مي ي تحصيل، نمرات اين دانش گاه در آخر دوره كند و آن نمي
 )91 -خارج از كشور(  كدام است؟) ترتيب به(اي  هاي رايانه موزان و امكانات بازيآ ، نمرات دانش»ب«ي  ، مدرسه»الف«

  روش آزمايشي ـ گروه كنترل ـ گروه آزمايشي ـ متغير وابسته ـ متغير مستقل) 1
  روش آزمايشي ـ گروه آزمايشي ـ گروه كنترل ـ متغير وابسته ـ متغير مستقل) 2
  زمايشي ـ متغير مستقل ـ متغير وابستهبستگي ـ گروه كنترل ـ گروه آ روش هم) 3
  بستگي ـ گروه آزمايشي ـ گروه كنترل ـ متغير وابسته ـ متغير مستقل روش هم) 4

 1389در ميان داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني در آزمون سراسري سال «ي زير، متغير وابسته كدام است؟  در فرضيه .161
  ».شناسي در نزد داوطلبان دختر، بيش از داوطلبان پسر اين گروه آزمايشي است ي روان در استان تهران، ميزان انتخاب رشته

  )90- سراسري(

  داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني )2    )دختر ـ پسر(جنسيت  )1  
  شناسي ي روان ميزان انتخاب رشته )4    1389آزمون سراسري سال  )3  

آميز پخش شده است، امـا بـراي كـالس     هاي خشونت با صحنه يك فيلم سينمايي» سوم الف«در يك دبستان، براي كالس  .162
رفتارهـاي  » سـوم الـف  «آمـوزان كـالس    شـود كـه دانـش    در زنگ تفريح مشاهده مي. هيچ فيلمي پخش نشده است» سوم ب«

ايـن  در . كننـد  ها نگـاه مـي   ، با تعجب به آن»سوم ب«آموزان از جمله كالس  دهند و ساير دانش آميزي از خود نشان مي خشونت
  )90خارج از كشور ـ (    كدام است؟) ترتيب به(آزمايش، متغير مستقل و متغير وابسته 

  كالس سوم ب ـ كالس سوم الف) 2  آميز كالس سوم الف ـ رفتار خشونت) 1
  آميز شده ـ رفتار خشونت فيلم پخش) 4  شده كالس سوم ب ـ فيلم پخش) 3

  )89 -سراسري (    ترين طرح آزمايش كدام است؟ ساده .163

  اثر نوع خط و درشتي آن در يادگيري) 2  ي نوع كار با شخصيت و هوش رابطه) 1
  ي پيشرفت تحصيلي با جنس و هوش رابطه) 4  خوابي در عملكرد حافظه   اثر بي) 3

  )89-سراسري(  كدام است؟) غير از متغيرهاي مستقل و وابسته(در روش آزمايشي، منظور از كنترل متغيرهاي ديگر  .164
  ها ثابت نگه داشتن آن) 2    ها ن آنجفت و جوركرد) 1
  ها جدا كردن سهم هر يك از آن) 4    ها در اختيار داشتن تعداد آن) 3

 كنكورهاي سراسري داخل و خارج كشور

 2 شناسي حقيق در روانهاي تروش
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را با يك آزمـون نگـرش سـنج    . . . ساله و 30ساله ،  20هاي  پژوهشگري در نظر دارد اثر سن بر نگرش را مطالعه كند، گروه .165
  )88-سراسري(  كدام است؟ » متغير مستقل«در اين پژوهش . دهد تحت آزمايش قرار مي

  تغيير نگرش) 4  سن )3  نگرش) 2  آزمون) 1
  )88-سراسري(    پردازد؟ كدام روش پژوهشي ، به تبيين رفتار مي .166

  ي طبيعي مشاهده) 4  يابي زمينه )3  موردي) 2  آزمايشي) 1
  )85 -سراسري(  .…ها بايد دقت كرد تا همه چيز ثابت بماند مگر در انجام دادن آزمايش .167

  متغير وابسته) 4  متغير مستقل )3  گروه كنترل) 2  زمايشيگروه آ) 1
  )83 -سراسري(  به كدام بعد رفتار اشاره دارد؟» شاگرد توانايي پردازش اطالعات را دارد«گويد  هنگامي كه آموزگار مي .168

  بيني پيش) 4  توصيف )3  تبيين )2  كنترل) 1
هـا   مرينات منظم جسماني و نگـرش مثبـت بـه واقعيـت    هاي زندگي، ت سالمت رواني افراد با آموزش مهارت«ي  در فرضيه .169

  )82 -سراسري(    متغير وابسته كدام است؟» يابد گسترش مي
  ها نگرش مثبت به واقعيت) 4  تمرينات منظم جسماني )3  هاي زندگي آموزش مهارت) 2  سالمت رواني) 1

  )81 -سراسري(    هاي تحقيق كامالً كنترل شده است؟ يك از روش كدام .170
  ي طبيعي مشاهده) 4  روش باليني )3  روش آزمايشي )2  ها زموناجراي آ) 1

، كـدام روش تحقيـق بـراي ايـن     »دهد؟ تر رخ مي استعمال دخانيات در چه شرايطي بيش«محققي قصد دارد مشخص كند  .171
 )93 -سراسري(      تحقيق مناسب است؟

  ي سوابق پژوهشي مطالعه) 4  بستگي هم) 3  ي طبيعي مشاهده) 2  آزمايشي) 1
گيـري   كـدام نتيجـه  . بستگي به دست آمده اسـت  وهشي بين تماشاي خشونت در تلويزيون و رفتار پرخاشگرانه، همدر پژ .172

 )93 -سراسري(       درست است؟

  .هاي خشن علت پرخاشگري است تماشاي فيلم) 1
  .هاي خشن است پرخاشگري افراد علت تماشاي فيلم) 2
  .علت پرخاشگري استهاي خشن  توان نتيجه گرفت كه تماشاي فيلم نمي) 3
  .ارتباط منطقي بين تماشاي فيلم خشن در تلويزيون و رفتار پرخاشگرانه وجود ندارد) 4

 كدام است؟» شود هاي جسماني مي استعمال دخانيات باعث بروز بيماري«ي  ترين شيوه براي بررسي فرضيه مناسب .173

 )92 -  خارج از كشور(

  آزمايشي) 2    بستگي هم) 1
  مشاهده با دخالت آزمايشگر) 4    ي طبيعي مشاهده) 3

 )91 -حارج كشور(  :بستگي استفاده كنند، عبارت است از شناسان را وادار كرده است كه از روش هم يكي از عللي كه روان .174

  ها ي علت و معلولي بين بسياري از پديده نبود رابطه) 2  بستگي بستگي و محاسبات هم سهولت تحقيق هم) 1
  ها بستگي نسبت به ساير روش تر روش هم دقت و اعتبار بيش) 4  ها سي آزمايشي بسياري از فرضيهپذير نبودن برر امكان) 3
  
  

 )94 -سراسري (    اند؟ تر بهره گرفته كردارشناسان از كدام روش تحقيق بيش .175

  بستگي روش هم) 4  هاي قياسي روش) 3  آزمايش) 2  مشاهده) 1
 )94 -خارج از كشور(    گيرد؟ مي ي غيرشناختي قرار يك از موارد زير در حوزه كدام .176

  نوع دوستي) 4  ي ذهني محاسبه) 3  تفكر واگرا) 2  حل مسائل) 1

  3  هاي تحقيقحوزه
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 دو روز، پايـاني  و اوليـه  هاي ساعت در آموزان دانش ي حافظه عملكرد ميزان بررسي براي شناختي، روان پژوهش يك در .177

 هـاي  متن تا خواهيم مي ها آن از گاه آن و دهيم مي قرار مدرسه چند آموزان دانش اختيار در شده ياد هاي در زمان را مشابه متن

 چـه  در تحقيـق  اين. كنيم مي مقايسه هم با را آمده دست به نتايج سپس و كنند بيان حفظ از ي بعد، دقيقه چند را، شده داده

 )91 -سراسري(      گيرد؟ مي قرار تري كوچك ي تحقيقي حوزه چه در و اصلي تحقيقي ي حوزه

 فردي هاي تفاوتـ  بنيادي تحقيقات) 2  فردي هاي تفاوتـ  كاربردي تحقيقات) 1

  شناختيـ  بنيادي تحقيقات )4    شناختيـ  كاربردي تحقيقات) 3
  
 

 )87خارج از كشور ـ (    روند؟ شمار مي به شناسي ي تجارت در روان كدام گروه از مشاغل ذكر شده، جزء مشاغل حوزه .178

 مدير پرسنلي ـ تبليغات ـ متصدي وام) 2  ي فروش مومي ـ نمايندهمحقق بازاريابي ـ مدير روابط ع) 1

  دستيار تحقيق ـ تبليغات ـ محقق بازاريابي) 4  ي شغلي ـ دستيار آماري  مدير پرسنلي ـ مشاوره) 3
  
  

شـان  ي علت و معلـولي را ن  توان به عدم كنترل آزمايشگر روي رفتار اشاره كرد و عالوه بر آن رابطه مي …از معايب روش  .179
  )90 -آزاد(         .دهد نمي

  ي طبيعي مشاهده )4  پرسشنامه )3  بستگي هم )2  آزمايشي )1  
  )89 -آزاد(      كدام عبارت صحيح است؟ .180

  .ترين اصل روش آزمايشي، كنترل متغير وابسته است مهم) 1
  .متغير مستقل، متغيري است كه براي تغيير آزاد است) 2
  .تغير مستقل استترين اصل روش آزمايشي، كنترل م مهم) 3
  .در روش آزمايشي تمامي متغيرها به جز متغير مستقل بايستي ثابت نگه داشته شوند) 4

  )87 -آزاد(  ، چرا بايد همه چيز به جز متغير مستقل ثابت نگه داشته شود؟»طرح آزمايش«در  .181
  .تا بتوانيم متغير وابسته را از متغير مستقل جدا كنيم) 1  
  .غيرهاي ديگر را نيز بررسي كنيمتا بتوانيم تأثير مت) 2  
  .تا بتوانيم عملكرد فرد را در رابطه با متغير وابسته بررسي كنيم )3  
  .ي متغير مستقل بوده است تا بتوانيم با اطمينان بگوييم كه تغيير حاصل نتيجه) 4  

ده باشيم وارد حوزه تحقيقـات  دهي به مسائل و مشكالت زندگي روزمره از اصول و مفاهيم به دست آم هنگامي كه درصدد پاسخ .182
  )86 -آزاد(      .ايم شده... 

 كاربردي) 4  بنيادي )3  دانشگاهي )2  كاربردي) 1

يك از موارد زير را انجـام داده   شناسي، رفتارهاي ناسازگاري كودكان را در مهدكودك بررسي، مشاهده و ثبت كند كدام اگر روان .183
  )85 -آزاد(          است؟
  كنترل رفتار) 4  توصيف رفتار )3  يني رفتارب پيش )2  تبيين رفتار) 1  

 هاي اصلي تحقيقات بنيادي است؟ يك از حوزه ي پژوهشگر به كدام ي عالقه دهنده ي بين مغز و رفتار، نشان توجه به رابطه .184

  )84 -آزاد(        
 هاي فردي تفاوت) 4  فيزيولوژيك )3  شناختي )2  اجتماعي) 1  

بـرداري از   لذا به يادداشت ،آموزان را مورد بررسي قرار دهد طي يك گروه از دانشانضبا شناسي قصد دارد رفتارهاي بي روان .185
  )83 -آزاد(    .انجام داده است …او در واقع . اين رفتارها اقدام نموده است

 كنترل و توصيف رفتار) 4  توصيف و تبيين رفتار )3  توصيف رفتار )2  تبيين رفتار) 1  

  4  هاي شغليحوزه

 هاي كانون و ساير منابعآزمون
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  )82 -آزاد(  شود؟ ج از كدام گروه استفاده ميي نتاي در روش آزمايشي، براي مقايسه .186
  گروه غيرهمگن) 4  گروه آزمايش )3  گروه كنترل) 2  گروه همگن) 1  

  )82 -آزاد(  شناس در كدام حيطه است؟ هاي آموزشي و شغلي جزء وظايف روان ريزي برنامه .187
 ي تحقيقاتي حيطه) 4  ي مطالعاتي حيطه )3  ي عملي حيطه )2  ي نظري حيطه) 1  

ي تصميم دارد تأثير سر و صداي مزاحم را بر دقت افراد مورد بررسـي قـرار دهـد، متغيرهـاي ايـن پـژوهش را       پژوهشگر .188
  )81 -آزاد(      .مشخص نماييد

  )مستقل(دقت ) / مستقل(سر و صداي مزاحم ) 2  )وابسته(دقت ) / مستقل(سر و صداي مزاحم ) 1  
  )مستقل(دقت ) / وابسته(اي مزاحم سر و صد) 4  )تابع(دقت ) / وابسته(سر و صداي مزاحم  )3  

  )92 -آزمون كانون(    بستگي كدام است؟ مزيت روش آزمايشي بر روش هم .189
  ي علّت و معلول گيري رابطه نتيجه) 2  كنندگان در آزمون عدم آگاهي شركت) 1
  تكرارپذير بودن) 4  بررسي تعداد زيادي متغير در زمان محدود) 3

تواند  متضمن كدام عيب مي  اند، زاداني كه در روزهاي اول در يك زايشگاه به دنيا آمدهي رفتار نو ي گزارش از مشاهده تهيه .190
 )92 -آزمون كانون(          باشد؟

  ي سطحي عدم كفايت مشاهده) 2  عدم امكان بررسي فرضيه از اين روش) 1
  ي علّي گيري رابطه عدم نتيجه) 4    عدم كنترل رفتارِ آزمايشگر) 3

 .باشد ي اصلي اجتماعي مي تر حوزه هاي كوچك از جمله حوزه …است و  … يك امر شناسي كالً تحقيق در روان .191
  )92 - آزمون كانون(  

  كالسيك ـ رهبري فرد در گروه) 2    مسأله  آكادميك ـ زبان و حل) 1
  مسأله  كالسيك ـ زبان و حل) 4  رهبري فرد در گروهآكادميك ـ ) 3

 تر است؟ به يك صحنه از فيلم بررسي كنيم، كدام روش تحقيق مناسبي تماشاگر را نسبت واكنش تعداد كه  براي اين .192
 )92 -آزمون كانون(        

 كاربردي )4  بستگي هم )3  ي طبيعي مشاهده) 2  آزمايشي) 1

 )92 -آزمون كانون(    شرط انجام دقيق روش آزمايشي چيست؟ .193

  انجام تحقيق در شرايط آزمايشگاهي ) 2    كنترل دقيق متغير مستقل) 1
   هاي علمي استفاده از روش) 4  يت تكرار آن در شرايط مشابهقابل )3

ي ارتبـاط متغيرهـاي آن    پژوهشگري براي بررسي تأثير استفاده از عينك بر وضعيت تحصيلي، قبل از هـر چيـز بـه مطالعـه    « .194
 )92 -آزمون كانون(    اين امر بيانگر كدام گزينه است؟» .پردازد مي

  .ي علّي را در پي دارد گيري رابطه ، امكان نتيجه ها و بررسي تأثير بر بقيه اري بعضي از آني چند متغير از طريق دستك مطالعه) 1
  .هاي رواني از آن ممكن نيست تكرارپذير بودن نتايج يك تحقيق، ويژگي مهم روش تحقيقي است كه امكان بررسي ويژگي) 2
  .گنجد ، در يك روش تحقيق نميكنترل آزمايشگر روي رفتار در عين عدم آگاهي افراد مورد مشاهده) 3
  .نيازكننده از بسياري مطالعات آزمايشي است بستگي، فراهم كردن اطالعات مفيد و بي از مزاياي روش هم) 4

 )92 -آزمون كانون(    ؟نيستي طبيعي درست  كدام گزينه در مورد مشاهده  .195

  .گيرد مورد بررسي قرار مي شود كه رفتار بدون دخالت آزمايشگر ي طبيعي هنگامي انجام مي مشاهده) 1
  .است  كنندگان در مشاهده ي طبيعي، عدم آگاهي شركت شرط الزم در مشاهده) 2
  .توان به عدم كنترل آزمايشگر روي رفتار اشاره كرد مي  از معايب روش مشاهده) 3
  .ن دادي علت و معلولي را نشا ي آن رابطه وسيله توان به اين است كه مي  از مزاياي روش مشاهده) 4



  )6615: كد(شناسي سال سوم انساني روان               35
 
 

او . آموزان به بررسي اثـر فعاليـت ورزشـي بـر عملكـرد يـادگيري پرداخـت        منظور ارتقا سطح كيفي يادگيري دانش محققي به .196
گروه اول پيش از آغاز تدريس به فعاليت ورزشـي پرداختنـد و گـروه دوم      آموزان يك كالس را به دو گروه مساوي تقسيم نمود، دانش

 ي تحقيقي كدام است؟ مستقل و حوزه ترتيب، متغير وابسته،  در آزمايش فوق، به. ضر شدندبدون انجام آن سر كالس درس حا
 )92 - آزمون كانون(  

  فعاليت ورزشي ـ عملكرد يادگيري ـ بنيادي) 2  عملكرد يادگيري ـ فعاليت ورزشي ـ كاربردي) 1
  تدريس ـ فعاليت ورزشي ـ بنيادي) 4  تدريس ـ عملكرد يادگيري ـ كاربردي) 3

 )92 -آزمون كانون(  بستگي نسبت به روش آزمايشي در كدام است؟ يت روش هممز .197

  كنندگان در آزمايش عدم آگاهي شركت) 2  نشان دادن ارتباط بين دو متغير) 1
  هاي رواني فرد در موقعيت طبيعي امكان بررسي ويژگي) 4  بررسي تعداد زيادي از متغيرها در يك زمان محدود) 3

 )92 -آزمون كانون(    يك از تحقيقات زير بنيادي است؟ كدام .198

  ها هاي كاهش تصادف جاده بررسي راه) 2  ي اثر آب و هوا بر اخالق مطالعه درباره) 1
  هاي مشكل ترافيك تهران حل  ي راه مطالعه) 4  هاي جلوگيري از افت تحصيلي بررسي راه) 3

  )92 -آزمون كانون(  ؟نيستكند،  بستگي ترغيب مي ن را به استفاده از روش همشناسا يك از موارد زير از داليلي كه روان كدام .199
 بررسي تعداد زيادي از متغيرها در يك زمان محدود) 1

  ي علت و معلولي استنباط رابطه) 2
  هاي ديگر شناختي از طريق روش هاي روان امكان نداشتن بررسي برخي فرضيه) 3
  .كند ها را منتفي مي استفاده از ساير روش فراهم شدن اطالعات مفيدي كه ضرورت) 4

  )92 -آزمون كانون(    :اولين گام در استفاده از روش آزمايشي اين است كه محقق .200
 .كند متغير مستقل و وابسته را كنترل مي) 2    .از افراد همگن استفاده كند) 1

  .از طريق استقرا عمل كند) 4    .از طريق قياس عمل كند) 3
  )92 -آزمون كانون(  است؟ نادرستكدام گزينه   يق آزمايشي،با توجه به روش تحق .201

   .كاري شود تواند توسط آزمايشگر دست علت مي) 1

  .گيري متغير وابسته از مستقل وجود دارد در اين روش امكان نتيجه) 2
  .تمام نتايج در اين روش داراي ويژگي تكرارپذيري هستند) 3
  .ير مستقل استكنترل متغ ترين اصل در اين روش،  مهم) 4

يـك از انـواع    هاي توجه، حافظه، يادآوري، تفكر، زبان و حل مسـئله مربـوط بـه كـدام     بررسي پردازش اطالعات در زمينه .202
  )92 -آزمون كانون(    شود؟ شناسي مي ي روان تحقيقات در حوزه

 فيزيولوژيك) 4  شناختي) 3  رشدي) 2  هاي فردي تفاوت) 1

 )91 -آزمون كانون(  )ترتيب به(وابسته كدام است؟  متغير مستقل و متغير ،در مثال زير .203

 ».بخشند آموزشي، كيفيت يادگيري داوطلبان كنكور را بهبود مي هاي كمك كتاب«

  آموزشي  هاي كمك كيفيت يادگيري ـ كتاب) 2  آموزشي ـ كيفيت يادگيري هاي كمك كتاب) 1
 داوطلبان كنكوركيفيت يادگيري ـ ) 4  آموزشي ـ داوطلبان كنكور هاي كمك كتاب) 3

آموزان سال سوم دبيرستان در يـك كـالس، كـدام     شناسي دانش براي بررسي ارتباط بين نمرات درس رياضي و درس روان .204
 )91 -آزمون كانون(      تر است؟ روش تحقيقي مناسب

 بستگي روش هم) 4  ي آزمايشگاهي مشاهده) 3  روش آزمايشي) 2  ي طبيعي مشاهده) 1

تواند در  ي كاربردي انجام دهيم، كدام گزينه نمي رد تأثير موسيقي بر رفتارهاي افراد را در حيطهاگر بخواهيم تحقيق در مو .205
 )91 -آزمون كانون(    …بررسي تأثير موسيقي بر  اين حيطه قرار بگيرد؟

    استفاده در مدارس آموزان براي سطح يادگيري دانش) 1
  هاي مختلف در زنداني آن  رفتار زندانيان و جرايم درون زندان و مقايسه) 2
  ها بهره بردن از آن در آسايشگاه رفتار سالمندان و) 3
  ي راهنمايي و رانندگي نامه دقت رانندگان و اعمال آن در تدوين آيين) 4
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 شناسي است؟ ي شناختي در تحقيقات روان تر حوزه هاي كوچك هاي زير، متغير وابسته، از حوزه يك از فرضيه در كدام .206

  )91 -آزمون كانون(     .گذارد ت الكلي اثرات منفي بر حافظه ميمصرف مشروبا) 1
  . داروي مكمل غذايي در رشد جسماني نوجوانان اثر مثبت دارد) 2
  .اثر شركت در جلسات مشاوره بر اختالالت رفتاري افراد، متفاوت است) 3
  .ها به زندگي مؤثر است ي هوش در نوع نگرش آن ها در زمينه هاي انسان تفاوت) 4

تر است و كدام ويژگي متناسـب بـا آن    نشيني مردم شهر تهران، كدام روش تحقيقي مناسب براي بررسي فرهنگ آپارتمان .207
 )91 -آزمون كانون(        نيست؟

  بستگي ـ تكرارناپذير بودن روش هم) 2  ي علت و معلولي گيري رابطه بستگي ـ عدم نتيجه روش هم )1
 كنندگان ي طبيعي ـ عدم آگاهي شركت مشاهده) 4  ي علت و معلولي گيري رابطه ي طبيعي ـ نتيجه مشاهده )3

ي تحقيقاتي قـرار   دار شهر تهران نسبت به استفاده از مهدكودك براي فرزندانشان، در كدام حوزه بررسي نگرش زنان خانه .208
 )91 -آزمون كانون(        گيرد؟ مي

 رشدي ـ كاربردي) 4  كاربرديهاي فردي ـ  تفاوت )3  اجتماعي ـ بنيادي) 2  شناختي ـ بنيادي )1

 )91 -آزمون كانون(  اند؟  ترتيب، متغيرهاي مستقل و وابسته كدام هاي زير، به در هركدام از عبارت .209

 »آموز بر اثر طالق والدين افت تحصيلي يك دانش«و » ي شهروندان تأثيرفضاي سبز شهري بر روحيه«

  ) وابسته(آموز  ، افت تحصيلي دانش)مستقل(ـ طالق والدين  )وابسته(، فضاي سبز شهري )مستقل(ي شهروندان  روحيه) 1
  )وابسته(، طالق والدين )مستقل(آموز  ـ افت تحصيلي دانش) وابسته(، فضاي سبز شهري )مستقل(ي شهروندان  روحيه) 2
  )وابسته(آموز  ، افت تحصيلي دانش)مستقل(طالق والدين ـ ) وابسته(ي شهروندان  ، روحيه)مستقل(فضاي سبز شهري ) 3
  ) وابسته(، طالق والدين )مستقل(آموز  افت تحصيلي دانشـ ) وابسته(ي شهروندان  روحيه) مستقل(فضاي سبزشهري ) 4

 )91 -آزمون كانون(  بستگي، درست است؟ هاي زير در مورد روش هم كدام يك از عبارت .210

  . وجوكند را در متغير وابسته جست بستگي، محقق درصدد دستكاري متغير مستقل است تا تأثيرات آن در روش هم) 1
  . شوند شناسان همواره به استفاده از اين روش ترغيب مي بستگي، روان به علت عدم وجود مشكالت تفسيري در روش هم) 2
  . هاي آزمايشي قرار دارد تري نسبت به روش طور كلي در سطح پايين بستگي به روش هم) 3
  . تر دست يافت اي مطلوب توان به نتيجه ي علت و معلولي مي بطهبستگي، با استفاده از را در روش هم) 4

 )91 -آزمون كانون(  ؟نداردي طبيعي تناسب  تحقيق در رابطه با كدام مورد، با روش مشاهده .211

  بررسي واكنش كودكان به امواج دريا در يك ساحل مواج ) 1
  والدينشان ها در خصوص ميزان فاصله گرفتن از كودكان در پارك بررسي رفتار) 2
  شده  هاي ضبط ي زلزله از طريق فيلم بررسي واكنش كاركنان يك اداره به هنگام وقوع ناگهاني پديده) 3
  آموزان در امتحان بررسي اثر روش تدريس معلمان بر استرس دانش) 4

تـري قـرار    ي كوچكي تحقيق شناسي است و در چه حوزه ي بنيادي در تحقيقات روان يك از موارد زير مربوط به حوزه كدام .212
 )91 -آزمون كانون(        گيرد؟ مي

 چگونگي كاهش اثر سوء رفتار يك مادر مبتال به شيدايي بر فرزندش ـ شناختي) 1

  ي تيزهوشان ـ رشدي آموزان يك مدرسه هاي تندخواني در دانش پيدا كردن روش) 2
  هاي فردي ي گوناگون ـ تفاوتمطالعه، گردآورري و تجزيه و تحليل تعاريف مختلف از اختالالت رفتار) 3
  هاي اعتياد ـ اجتماعي هاي رفتاري در كودكان خانواده كاهش ريسك) 4

  )91 -آزمون كانون(    شناس رفتاري است؟ ي يك روان كدام عبارت، بيانگر فرضيه .213
  .بايستي توجه داشت كه فشار رواني صرفاً يك امر بيروني نيست) 1
  .شود جاد فشار رواني در فرد ميعوامل محيطي غيرقابل كنترل سبب اي) 2
  .شوند كه ما فشار رواني را تجربه كنيم چه عواملي باعث مي) 3
  .كنند با فشار رواني بهتر كنار بيايند ها كمك مي برخي از خصوصيات شخصيتي به آدم) 4
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از طريـق روش  مورد بررسـي قـرار داد كـه ايـن امـر       …را در يك  …توان تعداد زيادي از  بستگي مي از طريق روش هم .214
  )91 -آزمون كانون(      .باشد نميپذير  آزمايشي امكان

  ها ـ محيط آزمايشي فرضيه) 2    ها ـ زمان محدود فرضيه) 1
  متغيرها ـ محيط آزمايشي) 4    متغيرها ـ زمان محدود) 3  

  )91 -مون كانونآز(  شناسي هستند؟ هاي شغلي در روان يك از حوزه ترتيب، مربوط به كدام هر كدام از مشاغل زير، به .215
  »ي شغلي ـ دستيار بهداشت رواني ـ دستيار آماري ـ متصدي وام مشاوره«
  انساني ـ تحقيق ـ تجارت ـ تحقيق/ خدمات اجتماعي) 1
  انساني ـ تحقيق ـ تحقيق ـ تجارت/ خدمات اجتماعي) 2
  انساني/ انساني ـ خدمات اجتماعي/ تحقيق ـ تحقيق ـ خدمات اجتماعي) 3
  انساني ـ تجارت/ قيق ـ خدمات اجتماعيتجارت ـ تح) 4

 )91 -آزمون كانون(  ؟ به ترتيب روش مناسب تحقيق در مورد هر يك از موضوعات زير كدام است .216

  گيري ميزان فاصله گرفتن كودك از مادر اندازه) الف
  هاي حافظه تأثير مصرف الكل در بيماري) ب
  تأثير دماي محيط در كنترل پرخاشگري) ج
  بستگي آزمايشي ـ آزمايشي ـ هم) 2  بستگي ـ آزمايشي بيعي ـ همي ط مشاهده) 1
  بستگي  ي طبيعي ـ آزمايشي ـ هم مشاهده) 4  ي طبيعي بستگي ـ آزمايشي ـ مشاهده هم) 3

محققي براي بررسي تأثير ميزان تكرار يك مطلب بر ميزان يادگيري آن، دو گروه از افراد را كه داراي هوش متوسط بودنـد   .217
به گروه اول اجازه داد يك مطلب را پنج بار تكرار كننـد و بـه گـروه دوم    . سالگي قرار داشتند، انتخاب كرد 20تا  16 و بين سنين

چنين متغير يا متغيرهاي  هاي كنترل و آزمايشي و هم ترتيب متغيرهاي مستقل و وابسته و گروه به. ي تكرار مطلب داده نشد اجازه
  )91 -ونآزمون كان(      اند؟ شده كدام كنترل
    ميزان يادگيري ـ ميزان تكرار ـ گروه اول ـ گروه دوم ـ هوش و سن) 1
  ميزان يادگيري ـ ميزان تكرار ـ گروه دوم ـ گروه اول ـ سن) 2
    ميزان تكرار ـ ميزان يادگيري ـ گروه دوم ـ گروه اول ـ هوش و سن) 3
  ميزان تكرار ـ ميزان يادگيري ـ گروه اول ـ گروه دوم ـ هوش) 4

 )91ـ  آزمون كانون(  :از  است عبارتاولين اقدام محقق و از مزاياي اصلي در روش آزمايشي ترتيب؛  هب .218
 ـ تكرارپذير بودن .ي مناسب نمايد ي فرضيه اقدام به ارائه) 1
  كنندگان ـ رفتار طبيعي شركت .هاي آزمايشي و كنترل را مشخص كند گروه) 2
  ي علت و معلولي گيري رابطه ـ نتيجه .مايدمتغيرهاي مربوط به تحقيق را انتخاب ن) 3
  ـ بررسي تعداد زيادي متغير در زماني محدود .متغيرهاي تأثيرگذار ديگر را شناسايي و كنترل كند) 4

 )90 -آزمون كانون(  شود؟ شناسي مطرح مي ي تحقيقات بنيادي در روان هاي زير، در حوزه يك از پرسش كدام .219
  آموزان را بهبود بخشيد؟ اندن دانشتوان كيفيت درس خو چگونه مي) 1
  توانيم از سالمت جسماني و رواني خوبي برخوردار باشيم؟ چگونه مي) 2
  هاي مغزي اثر گذاشته و باعث تغيير رفتار غيرعادي شوند؟ توانند بر فعاليت داروها چگونه مي) 3
  كنند؟ هاي مختلف مغز در پديدآيي رفتار، چگونه عمل مي قسمت) 4

در   دادنـد و مطالعـه   مورد بررسي قرار مـي  …معرفي گرديد كه رفتار را در  …چون  هم …ي طبيعي توسط  روش مشاهده .220
 )90 -آزمون كانون(  .بوده است …ساز مطالعات در مورد رفتار  خصوص ميزان فاصله گرفتن كودك از مادر، زمينه

  ورنز ـ آزمايشگاه ـ وابستگيكاواني ـ ل روان) 2  كردارشناساني ـ آندرسون ـ آزمايشگاه ـ وابستگي) 1
  بستگي كاواني ـ آندرسون ـ محيط طبيعي ـ دل روان) 4  بستگي كردارشناساني ـ لورنز ـ محيط طبيعي ـ دل) 3

  )90 -آزمون كانون(  ي آن كدام هستند؟ ترتيب، متغير مستقل و وابسته هاي زير فرضيه است و به يك از بيان  كدام .221
  رطان را كاهش مي دهد؟ ـ ابتال به سرطان، خنديدنآيا خنديدن، خطر ابتال به س) 1
  هاي ترسناك ـ رفتار پرخاشگري، تماشاي فيلم. هاي ترسناك، باعث افزايش رفتار پرخاشگري در كودكان مي شود تماشاي فيلم) 2
  حوصلگي آلودگي و بي دنبال دارد؟ ـ نور، خواب حوصلگي را به آلودگي و بي چگونه نور كم اتاق، خواب) 3
  آموزان ـ  دماي كالس، تمركز دانش. شود آموزان مي دماي نامناسب محيط كالس، موجب كاهش تمركز دانش )4
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ترتيـب بـا مـوارد     ، به»ي شغلي ـ محقق بازاريابي  مدير روابط عمومي ـ مشاوره «شناسي و مشاوره  هر كدام از خدمات روان .222
 )90 -آزمون كانون(    گيرند؟ كدام گزينه در يك زيرشاخه قرار مي

  ي كودكان ـ دستيار بهداشت رواني ي فروش ـ مشاوره نماينده) 2  گر تحقيق  متصدي وام ـ دستيار آماري ـ تحليل) 1
  ي فروش  مدير پرسنلي ـ دستيار مشاوره ـ نماينده) 4  دستيار تحقيق ـ مددكاري ـ تبليغات ) 3

همـين   مورد بررسي قرار دهـد، بـه  » هنگام رانندگيخوابي را بر تعداد خطاهاي افراد به  تأثير بي«پژوهشگري قصد داشت  .223
خوابي قرارداد و سپس از  ساعت در معرض بي 24ساعت و گروه دوم را  36دليل، دو گروه از رانندگان را انتخاب نمود؛ گروه اول را 

ه آزمايشـي و گـروه   متغير مستقل، متغير وابسته، گـرو «ترتيب  در اين تحقيق، به. ها خواست تا مسافت يكساني را طي كنند آن
 )90 -آزمون كانون(      كدام است؟» كنترل
  خوابي ـ مسافت يكسان ـ گروه دوم ـ گروه اول بي) 2  خوابي ـ تعداد خطا ـ هردو گروه ـ ندارد بي) 1
  دوم خوابي ـ تعداد خطا ـ گروه اول ـ گروه تأثير بي) 4  تعداد خطا ـ رانندگي افراد ـ هردو گروه ـ ندارد) 3

ها را پشت چراغ قرمز به مدت طوالني، از طريق دوربين كنترل ترافيـك بررسـي    ميزان و نوع پرخاشگري رانندهزماني كه  .224
ايم و ايـن تحقيـق از    شناسي استفاده كرده كنيم تا مدت زمان چراغ قرمز استانداردسازي شود، از كدام روش تحقيق در روان مي

 )90 -آزمون كانون(      چه نوع است؟
   ي طبيعي ـ بنيادي مشاهده) 2    كاربردي بستگي ـ  هم) 1
  ي طبيعي ـ كاربردي مشاهده) 4    بستگي ـ بنيادي هم) 3

شود و از مزايـاي اصـلي كـدام روش،     دادن رفتار طبيعي افراد استفاده مي  ترتيب، از كدام روش تحقيق جهت بهتر نشان به .225
 )90 -آزمون كانون(      تكرارپذير بودن است؟

 ي طبيعي ـ آزمايشي مشاهده) 2     يبستگ آزمايشي ـ هم) 1
  بستگي ي طبيعي ـ هم مشاهده) 4    ي طبيعي آزمايشي ـ مشاهده) 3

  باشد؟ بستگي قابل تحليل و بررسي مي از روش هم ي تحقيقي است كه صرفاً هاي زير، يك فرضيه يك از گزينه كدام .226
  )90آزمون كانون ـ (          

  شود؟ مرفّه تهران، موجب افزايش موفقيت آنان در كنكور سراسري مي آموزان مناطق ي تحصيلي دانش آيا مشاوره) 1
  چرا گرفتگي عروق كرونر قلب در افراد سيگاري بيش از افراد عادي است؟) 2
  .دهد آموزان ابتدايي را از مفاهيم رياضي كاهش مي نور كم كالس، درك دانش) 3
  .دهد افزايش ميمصرف مشروبات الكلي، خطر ابتال به بيماري آلزايمر را ) 4

 )90 -آزمون كانون(  شناسي است؟ ي تحقيقات كاربردي و بنيادي روان ترتيب، در حيطه ها به كدام گزينه .227
  كشف قواعد رفتاري ـ درمان اختالالت رفتاري) 1
  ي تأثير تلويزيون در زندگي روزمره ي تأثير تشويق بر يادگيري ـ مطالعه درباره تحقيق درباره) 2
  ي تحصيلي براي دانش آموزان ـ كشف قواعد رفتاري هانجام مشاور) 3
  ي تحصيلي ي تن و روان ـ انجام مشاوره ي رابطه مطالعه درباره) 4

 )90 -آزمون كانون(  ي طبيعي صحيح است؟ كدام گزينه در خصوص روش مشاهده .228

 . چون آندرسون معرفي گرديد توسط كردارشناساني هم) 1
  .ي رفتار انسان در محيط طبيعي انجام شده است اي درباره توسط لورنز، مطالعه) 2
  .ها در مشاهده است ي طبيعي، عدم آگاهي آزمودني شرط الزم در مشاهده) 3
  .باشد اطالعات حاصل از اين روش، به سودمندي روش آزمايشي نمي) 4

 )90 -مون كانونآز(  روند؟ شمار مي به شناسي ي تجارت در روان كدام گروه از مشاغل ذكر شده، جزء مشاغل حوزه .229
  ي فروش محقق بازاريابي ـ مدير روابط عمومي ـ نماينده) 1
  مدير پرسنلي ـ تبليغات ـ متصدي وام) 2
  ي شغلي ـ دستيار آماري  مدير پرسنلي ـ مشاوره) 3
  دستيار تحقيق ـ تبليغات ـ محقق بازاريابي) 4

 ي چه روش تحقيقي است؟  كننده بيان ،»ها، ارتباط دارد ميزان هوشياري افراد با مقدار خواب شبانه آن« .230
  )92ـ  آزمايشي سنجش        

  روش آزمايشگاهي )4  بستگي روش هم )3  روش باليني )2  روش پزشكي )1




