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 1صفحه  
 

 یو رفاه اجتماع یشناسجامعه يهایهنظر

 داشت؟ مریکاآ »اولیه شناسیجامعه« بر بیشتري تاثیر اروپایی شناسانجامعه از کدامیک ـ 1
 مارکس )د وبر ماکس )ج اسپنسر )ب دورکیم )الف

ساختارهاي «و » ساختارهاي ذهنی«پردازان ساختارگرا به یک رابطه دیالکتیکی میان کدامیک از نظریه ـ 2
 پردازد؟می» اجتماعی

 میشل فوکو )د لوي اشتراوس )ج کارل مارکس )ب زیگموند فروید )الف

که  طوريه گیري مسئله اجتماعی و جرم تلقی نموده بمل شکلکدامیک از رویکردهاي زیر سلطه طبقاتی را عا ـ 3
 کنند؟داران قوانین را به نفع خود تدوین و اجرا میسرمایه

 گراییرویکرد بر ساخت )الف
 هارویکرد تضاد ارزش )ب
 شناسی اجتماعیرویکرد آسیب )ج
 رویکرد انتقادي )د

 شود؟اي از نظریه کنش متقابل نمادي مربوط میبه چه حوزه» هربرت بلومر« و »مانفرد کان«اختالف نظر میان  ـ 4
 تبیین خرد و کالن از کنش اجتماعی )الف
 آوري اطالعاتشناسی و شیوه جمعروش )ب
 چارچوب تئوریک و اندیشه فلسفی آن )ج
 هاشیوه تعمیم یافته )د

 باشد؟نظران زیر مینظریه مبادله و پیوند آن با نظریه شبکه مربوط به کدامیک از صاحبرهیافت ترکیبی خرد و کالن در  ـ 5
 یورگن هابرماس )د آنتونی گیدنز )ج جیمز کلمن )ب ریچارد امرسون )الف

 را شناسیسبب سلسه در کنش آخرین یا غایی علت اجتماعی انحراف تبیین در زیر رویکردهاي از کدامیک ـ 6
 ؟دهدنمی قرار توجه مورد

 زنیانگ رویکرد )الف
 رفتاريکج رویکرد )ب
 انتقادي رویکرد )ج
 هاارزش تضاد رویکرد )د

 باشند؟حاوي کدام کارکرد می» هاي اجتماعی به جا مانده از دوران تاریخی پیشینصورت«از نظر رابرت مرتون  ـ 7
 کارکردبی )د پنهان کارکرد )ج آشکارکارکرد  )ب کژ کارکرد )الف

هاي معطوف به مقصود و هدف) (ناهماهنگی بین موقعیت» شناسی ناموجهغایت«دلیل هکدامیک از مکاتب زیر ب ـ 8
 مورد انتقاد قرار گرفته است؟

 مارکسیسم )الف
 کارکردگرایی )ب
 کنش متقابل نمادي )ج
 نظریه مبادله )د
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 ست؟ا در نظریه مارکسیستی او کدام» آنتونیو گرامشی«مفهوم کانونی  ـ 9
 تفوق )د تمایز )ج اقتدار )ب سلطه )الف

 ؟باشدمی» هربرت ماکوزه«هاي کدامیک از مفاهیم زیر در راستاي اندیشه ـ 10
 جامعه نوین غیر عقالنی )الف
 ايفرهنگ توده )ب
 جهان اجتماعیچیزوارگی  )ج
 صنعت دانش )د

 پردازان زیر بیشترین اهمیت را دارد؟براي کدامیک از نظریه» رفتار پنهان« ـ 11
 گرایان سنتیرفتار )الف
 پردازان مبادلهنظریه )ب
 پردازان کنش متقابل نمادينظریه )ج
 گراپردازان اثباتنظریه )د

هاي پدیدارشناسی در کدامیک از پارادایم» تقدم آگاهی و معانی ذهنی در تفسیر عمل اجتماعی« تاکید بر ـ 12
 مورد توجه است؟

 رویکرد فلسفه پدیدارشناختی )الف
 شناسی تاملیرویکرد جامعه )ب
 شناسی مردمیپارادایم روش )ج
 پارادایم پدیدارشناسی تفسیري )د

 دلیل اصلی انجام مبادله در جوامع اولیه کدام عنصر بوده است؟» مالینوفسکی«از نظر  ـ 13
 عوامل نفوذي غیرمستقیم )د اخالق و رفتار گروهی )ج نیازهاي روانی )ب سودگرایی )الف

را » ان انقالبیاي، به ویژه آرمهاي ریشهبحران«کدامیک از رویکردهاي زیر » تدا اسکاك پل«براساس دیدگاه  ـ 14
 کنند؟در بروز انقالبات تبیین می

 شناختی انقالبروان ـ نظریه تجمعی )الف
 هاهاي وفاق ارزشی / نظامنظریه )ب
 تاریخی ـ رویکرد ساختار و تطبیقی )ج
 رویکرد ستیز سیاسی )د

 شود؟محسوب می شناسی مردمیهاي زیر شیوه تحقیق در نظریه روشکدامیک از گزینه ـ 15
 افشاء )د مکاشفه )ج بازرسی )ب کاوش )الف

 شود؟توصیف آگاهی در فلسفه پدیدارشناختی هوسرل از چه طریقی محقق می ـ 16
 جهان فرهنگی )الف
 شهود )ب
 ايموضوعات واسطه )ج
 هاي علمی اثباتیروش )د
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 مترادف است؟» ویلفردو پارتو«هاي ماکس وبر با کدامیک از کنش »کنش عقالنی معطوف به هدف« ـ 17
 کنش عاطفی )د کنش انفعالی )ج کنش غیرمنطقی )ب کنش منطقی )الف

 شود؟هاي زیر دیده میهاي دورکیم و پارتو در کدامیک از گزینهمرز مشترك اندیشه ـ 18
 یانهگراهاي فایدهتاکید هر دو بر اندیشه )الف
 هاي فردگرایانهتاکید هر دو بر اندیشه )ب
 تاکید هر دو بر مقتضیات اجتماعی )ج
 تاکید هر دو بر داوري هنجاري )د

 ؟د)کننپوخه می(ا دهندچرا پدیدارشناسان، نگرش طبیعی را در پرانتز قرار می ـ 19
 براي مشاهده خاص چیزها )الف
 چیزهابه منظور مشاهده تام  )ب
 براي فهم معناي چیزها )ج
 براي آن که ذات چیزها را درك کنند )د

چنانچه بر اساس نظریه پارسونز بخواهیم برنامه توسعه تدوین کنیم، به کدام خرده نظام اجتماعی باید توجه  ـ 20
 بیشتري کنیم؟

 خرده نظام فرهنگی )الف
 خرده نظام اقتصادي )ب
 سیاسیخرده نظام  )ج
 هانظامهمه خرده  )د

 داري چه  جایگاهی دارد؟هاي آلتوسر،  اقتصاد در نظام سرمایهبر اساس اندیشه ـ 21
 .کننده استاقتصاد عامل تعیین )الف
 .کننده و هم عامل مسلط استاقتصاد هم عامل تعیین )ب
 .استاقتصاد عامل مسلط  )ج
 .ایدئولوژي استاقتصاد در خدمت  )د

از موارد  کدامیکاي زنان را توانمند کنیم، به هاي بوردیو چنانچه بخواهیم در یک جامعه قبیلهمطابق اندیشه ـ 22
 زیر باید توجه کنیم؟

 مناسبات خویشاوندي )الف
 هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیمناسبات خویشاوندي، سرمایه )ب
 اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و عادت واره زنان و رؤساي قبیلههاي سرمایه )ج
 هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و عادت واره بزرگان قبیلهسرمایه )د

 توان مصداق قدرت دانست؟می هاي زیر رااز رابطه ، کدامیکبر اساس نظر ماکس وبر ـ 23
 .مقاومت ب واداردرغم میل و الف، ب را به کاري علی )الف
 .تواند منافع خود را محقق سازدالف منابعی در اختیار دارد که بر اساس آن منابع می )ب
 .کند که ب به میل خود کاري را براي او انجام دهدالف فضایی فراهم می )ج
 .کند که ب همان کاري را انجام دهد که الف انتظار داردالف کاري می )د
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 رفت از آن کدام است؟) چیست و راه برون(World Life منظور هابرماس از مستعمره شدن جهان زیست ـ 24
 هاي اجتماعیجنبش ـ غلبه عقالنیت ابزاري بر زیست جهان )الف
 هاي اجتماعیجنبش ـغلبه عقالنیت ارتباطی بر زیست جهان  )ب
 جتماعیهاي جدید اجنبش ـغلبه عقالنیت ابزاري بر  زیست جهان  )ج
 هاي جدید اجتماعیجنبش ـغلبه عقالنیت ارتباطی بر زیست جهان  )د

 یابد؟مطابق نظریه انتخاب عاقالنه، سواري مجانی چه زمانی بروز می ـ 25
 .زمانی که کاالي عامی که حاصل مشارکت افراد است را بخواهیم بین آنها توزیع کنیم )الف
 .را بخواهیم در جامعه توزیع کنیم زمانی که هر کاالیی )ب
 .هر زمانی ممکن است رخ دهد )ج
زمانی که کاالي عامی که حاصل مشارکت افراد است را بخواهیم توزیع کنیم و ایـن امکـان وجـود نداشـته باشـد کـه  )د

 .اند را خارج کنیمکسانی که مشارکت نکرده

 شود؟ز موارد زیر امکان افزایش نرخ خودکشی زیاد میا کدامیکمطابق نظریه دورکیم در  ـ 26
 .شودزمانی که همبستگی اجتماعی زیاد می )الف
 .شودزمانی که همبستگی اجتماعی کم می )ب
 .زمانی که همبستگی اجتماعی یا خیلی زیاد است و یا خیلی کم است )ج
 .شودزمانی که انفکاك اجتماعی زیاد می )د

 پذیرتر است؟نکااز اجتماعات زیر ام کدامیکیابی گیدنز توانمندسازي زنان در مطابق نظریه ساخت ـ 27
 ايدر یک اجتماع قبیله )الف
 در یک روستاي مهاجرپذیر )ب
 در شهرهاي بزرگ )ج
 رودر اجتماعات کوچ )د

سان، برآمده از کدام علقه شناختی آدمی و کدام هاي هابرماس، تخریب محیط زیست توسط انبر اساس اندیشه ـ 28
 علم است؟

 علقه عملی و علوم تجربی تحلیلی )الف
 علقه رهایی بخش و علوم انتقادي )ب
 علقه فنی و علوم هرمنوتیکی )ج
 علقه فنی و علوم تجربی ـ تحلیلی )د

 است؟ کمتراز افراد زیر امکان ازخودبیگانگی  کدامیکهاي مارکس براي بر اساس اندیشه ـ 29
 .گیردهنرمندي که بابت خلق آثارش حقوق می )الف
 .رسانداش به فروش مینقاشی که کارهاي خود را در گالري )ب
 .هاي خودرو استسازي مسؤل بررسی کیفیت چرخمهندسی که در یک کارخانه مدرن ماشین )ج
 .کندفی کار میباکارگري که در یک کارگاه قالی )د
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 از موارد زیر مصداق طبقه اجتماعی براي خود است؟ کدامیکهاي مارکس، مطابق با اندیشه ـ 30
 .کسانی که در شیوه تولید جایگاه یکسانی دارند )الف
 .نداکسانی که در شیوه تولید جایگاه یکسانی دارند و از موقعیت خویش آگاه )ب
 .گیري دارندموقعیت خویش در شیوه تولید آگاهند و نسبت به طبقه مقابل جهتکسانی که از  )ج
 .شوندناپذیر با طبقه مقابل میکسانی که با آگاهی از موقعیت خویش در شیوه تولید وارد یک نزاع آشتی )د

 آید؟هاي زیمل سنخ اجتماعی فقرا چه زمانی بوجود میبر اساس اندیشه ـ 31
 .شودزمانی که بخشی از جامعه داراي فرهنگی است که مانع از کار و تالش و در نتیجه فقر می )فال

 .ماندزمانی که بخشی از جامعه در اداره معاش خودش می )ب
 .کندزمانی که بخشی از جامعه یا دولت به افرادي که نیازمند هستند، کمک می )ج
 .زمانی که نابرابري در جامعه زیاد است )د

خودمانی محققی که قصد انجام یک مداخله در یک جامعه روستایی را دارد، از منظر  رفتار توام با احترام و ـ 32
 نظریه گافمن مصداق چیست؟

 بازي نقش )د ایفاي نقش )ج فاصله نقشی )ب فاصله اجتماعی )الف

 نظر فوکو مصداق چیست؟پیدایش نهادي چون تیمارستان، از  ـ 33
 جداسازي اجتماعی بر اساس منطق خرد تک گفتار )الف
 غلبه بر بیماري روانی )ب
 ظهور ایده کمک به بیماران روانی )ج
 سازي فرهنگییکسان )د

باید  بر اساس نظریه هومنز چنانچه بخواهیم دانشجویان را به فعالیت علمی بیشتري ترغیب کنیم چه کار ـ 34
 بکنیم؟

 .هر بار که دانشجو فعالیت مثبتی داشت، بالفاصله به او پاداش دهیم )الف
 .هر از گاهی به فعالیت مثبت دانشجو پاداش مثبت دهیم )ب
 .هاي مثبت برخی دانشجویان پاداش دهیمفقط به فعالیت )ج
 .به همه دانشجویان پاداش دهیم )د

 نظریه والرشتاین کدام است؟واحد تحلیل در  ـ 35
 طبقه اجتماعی، نظام جهانی )الف
 طبقه اجتماعی، تقسیم کار )ب
 نظام جهانی )ج
 طبقه اجتماعی )د

 کند؟بندي میهاي تامین اجتماعی طبقهریچارد تیتموس نظام تامین اجتماعی کشور آلمان را جز کدام نظام ـ 36
 رسوبی )الف
 ايمؤسسه )ب
 صنعتیـ  دستیابی به کارآمدي )ج
 اختالطی )د
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........... به حساب نیامده بود چون تامین آن در سطح ملی براي همه افراد در نظر  هايدر طرح بوریج هزینه ـ 37
 گرفته شده بود.

 غذا )د بهداشت و درمان )ج مسکن )ب آموزش )الف

 اندیشمندان، فقر جزیی از فرایند تنازع بقاي اصلح و غیر اصلح است.از نظر این  ـ 38
 ارسطو، افالطون، اپیکور )الف
 جان الك، جان استوارت میل، آدام اسمیت )ب
 بنتام، ریکاردو، مالتوس )ج
 اسپنسر، مالتوس، سامنر )د

 است؟ نداشتهقوق زیر اشاره مستقیم اصل بیست و نهم قانون اساسی به برخورداري از کدام ح ـ 39
 حوادث و سوانح )د بازنشستگی )ج مسکن )ب بیکاري )الف

 ؟کدام فلسفه بود ،بندي نیازهاي رفاهی پرداختاولین ایدئولوژي مهمی که به طبقه ـ 40
 اپیکوري )د رواقیون )ج کلبیون )ب شکاکیون )الف

 ترین عنصر رفاه انسانی چه نام دارد؟سنت آگوستین ضرورياز نظر  ـ 41
 عدالت )د معنویت )ج برابري )ب آزادي )الف

 شد؟ ملغیکدامیک از انواع فقر با تجاري شدن و صنعتی شدن جامعه اروپا  ـ 42
 فقر داراي جرم کیفري )د فقر رسالتی )ج فقر غیرمستحق )ب فقر مستحق )الف

 ............ است. ............. و در نظریه جان الك حفظ در نظر هابز هدف اولیه دولت حفظ ـ 43
 مالکیت خصوصی ـ نظم اجتماعی )الف
 مالکیت خصوصی ـ فردگرایی )ب
 قانون ـ نظم اجتماعی )ج
 قانون ـ فردگرایی )د

 اند؟منبع عمده نابرابري کداماز نظر ژان ژاك روسو دو  ـ 44
 مالکیت و جامعه )د مالکیت و فرد )ج طبیعت و جامعه )ب طبیعت و فرد )الف

رساند و منافعش را دنبال کند که آسیبی به دیگران نمیدر این نوع آزادي، فرد آن فعالیتی را اختیار می ـ 45
 کند اما در چارچوب خیر عمومی.می
 آزادي منفی )د آزادي مثبت )ج آزادي غیراجتماعی )ب دي اجتماعیآزا )الف

ها هاي اساسی و برابري فرصتهاي آزادي و برابري و بر حقوق آزاديراهی است براي متعادل کردن ارزش ـ 46
 تاکید دارد.

 عدالت سیاسی )الف
 عدالت به مصابه انصاف )ب
 ايعدالت رویه )ج
 توزیعیعدالت  )د
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 اي به آموزش دارد.این ایدئولوژي گرایش نخبه گرایانه ـ 47
 نئولیبرالیسم )د مارکسیسم )ج کاريمحافظه )ب لیبرالیسم )الف

 ؟گیري استهاي کدام نظریه رفاهی قابل پیطلب در ایدهدولت رفاه مساوات ـ 48
 سوسیال دموکراسی )د مارکسیسم )ج اجتماعیلیبرالیسم  )ب راه سوم )الف

 شود؟میپدرساالري ارزش اجتماعی بنیادین کدام ایدئولوژي رفاهی محسوب  ـ 49
 لیبرالیسم کالسیک )الف
 لیبرالیسم اجتماعی )ب
 کاريمحافظه )ج
 نئولیبرالیسم )د

 .ندارندسم اجتماعی اعتقادي طرفداران این نظریه به ایده ارگانی ـ 50
 لیبرالیسم اجتماعی )الف
 نئولیبرالیسم )ب
 سوسیال دموکراسی )ج
 کاريمحافظه )د

کنیم که حافظ آزادي ما باشد و اي را براي زندگی انتخاب میجان رالز معتقد است در وضعیت اولیه، ما جامعه ـ 51
 ؟حداکثر برساند. این گفته به چه اصلی اشاره داردبهزیستی فقیرترین افراد را به 

 اصل تفاوت )الف
 اصل تحصیل حداکثر )ب
 اصل آزادي )ج
 آصل برابري )د

اي است که از سوي آنهایی رایج شده که از طرفداران این رویکرد معتقدند که جهانی شدن صرفاً افسانه ـ 52
 برند.دودیت بیشترین سود را میداري فاقد مححاکمیت جهانی سرمایه

 حامیان جهانی شدن )الف
 شکاکان جهانی شدن )ب
 منکران جهانی شدن )ج
 معترضان جهانی شدن )د

کند بلکه اسباب ضروري دولت منبع بیگانه، دور دست و بالقوه تهدیدگري نیست که نظریه فردگرا تصویر می ـ 53
حفظ  ظیفه آنوآدمیان است. این نظریه مبین نظامی با دولت ................. است که ثبات اجتماعی و شکوفایی 

 هاي اجتماع است.هاي درونی و متقابل بخشپیوستگی
 رادیکال )د گراصنفی )ج سوسیال دموکرات )ب لیبرال )الف

ارك جزء کدام طبقه قرار ، سوئد و دانمهاي رفاهی کاستلز و میچل، کشورهاي نروژبندي نظامدر طبقه ـ 54
 گیرند؟می
 رادیکال )د هژمونی غیر راست )ج کارمحافظه )ب لیبرال )الف
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 آیند.پردازان اصلی این مکتب به شمار میماري بوکچین و آندره گورز از نظریه ـ 55
 سبزها )د راه سوم )ج نئولیبرالیسم )ب کاريمحافظه )الف

 ؟باشدنمیین قانون فقراي الیزابت کدامیک از اصول بنیاد ـ 56
 مسئولیت دولت )الف
 مسئولیت خویشاوندي )ب
 تفکیک فقراي مستحق از غیرمستحق )ج
 اجرا از طریق واحدهاي محلی )د

 ؟نیستها هاي خدمات رفاهی سوسیال دموکراتکدامیک از ویژگی ـ 57
 همگانی بودن )الف
 ارائه خدمات رفاهی با مشارکت شهروندان و مراجعان )ب
 خیرخواهی )ج
 ارائه متمرکز و دولتی خدمات رفاهی )د

 باشد.............. می.دو منبع اصلی نظام مزایایی سوئدي برگرفته از .............. و  ـ 58
 کاري بیسماركمحافظه هايایدهـ هاي لیبرالی بوریج ایده )الف
 هاي محافظه کاري بیسماركایدهـ هاي شهروندي مارشال ایده )ب
 هاي شهروندي مارشالایدهـ هاي لیبرالی بوریج ایده )ج
 هاي اقتصادي کینزایدهـ هاي شهروندي مارشال ایده )د

 ؟هاي اجتماعی تاکید داردم سیاستدر ارائه خدمات رفاهی، چپ کالسیک و چپ نو بیشتر بر کدا ـ 59
 اشتغال و آموزش )الف
 سالمت و آموزش )ب
 مسکن و آموزش )ج
 تقریبا بصورت یکسان به همه نیازها توجه دارند )د

ها هاي خاص) فاقد حساسیت بوده و نگرش عام و فراگیري در برنامهاین مکتب (مکاتب) به لحاظ مخاطب (گروه ـ 60
 دارد.

 فمینیسم )الف
 راست نو و راست میانه )ب
 چپ کالسیک و چپ نو )ج
 سبزها )د

ها و هاي اجتماعی بر اساس ارزشاي و گزینههاي مقایسهاین نظریه در پی کشف راه و رسم مبانی سنجش ـ 61
 هاي مردم است.اولویت

 انتخاب اجتماعی )الف
 الگوسازي توزیعی )ب
 بازشناسیپارادایم  )ج
 عدالت تعویضی )د
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 ؟اندهاي ناموجه و ناعادالنه کدامگرایان، نابرابرياز نظر جماعت ـ 62
 .هایی که براي عموم جامعه داراي ضرر و زیان هستندنابرابري )الف
 شود.ناشی می از مداخله دولت در بازار آزادکه هاي نابرابري )ب
 .هاي جامعه و توافق بین االذهانی ناموجه و ناعادالنه استبق سنتهایی که مطانابرابري )ج
 .هایی که بر اساس قواعد گفتمان مسلط و متن اجتماعی ناموجه استآن دسته از نابرابري )د

 ؟تر استطلب در مورد عدالت نزدیکهاي مساواتکدام گزینه به دیدگاه لیبرال ـ 63
 .فایده استحداکثر کردن  )الف
 .انتخاب فرضی افراد در وضع اولیه برابر )ب
 .هاي واقعی افراد در بازار آزادانتخاب )ج
 .متضمن پروراندن فضیلت و استدالل درخصوص خیر عمومی است )د

 گذرد.... می......اي و سودآوري از گذرگاه ..........راه شناخته شده نئولیبرالی به سوي افزایش رقابت هزینه ـ 64
 اشتغال کامل )الف
 قطبی شدن اجتماعی )ب
 کوچک شدن پایه مالیات )ج
 دامپینگ اجتماعی )د

 ................. جهانی شدن ـ 65
 .دهدمیهاي ضد تورمی کاهش هاي ملی را براي پیگیري اشتغال کامل و رشد اقتصادي از طریق سیاستتوان دولت )الف
 .شودپذیري بیشتر بازار کار میباعث افزایش برابري در مزدها و شرایط کار از طریق انعطاف )ب
 .شودباعث توسعه نظام تامین اجتماعی و مخارج اجتماعی می )ج
 .کندهاي ایدئولوژیکی حمایت اجتماعی را تقویت میپایه )د

 

 یقروش تحق

هاي انسانی هستند، به کار هاي اجتماعی که منعکس کننده تعاملمطالعه فرآینداین روش تحقیق کیفی براي  ـ 66
 رود؟می
 تاریخی )د نگاريقوم )ج نظریه پایه )ب شناسیپدیده )الف

د از شوک موضوع خاص را بررسی کند. توصیه مییدرباره  نظرک جمع صاحبی محققی برآن است تا اتفاق نظر ـ 67
 روش استفاده کند؟کدام 

 مقطعی )د طولی )ج دلفی )ب یاقدام پژوهش )الف

 ؟ستینق یج تحقیم نتایهدف محقق تعم ریهاي زانواع پژوهش ک ازیکدام در ـ 68
 اقدام پژوهشی )الف
 ق همبستگییتحق )ب
 شییمایق پیتحق )ج
 داديیروـ  ق پسیتحق )د
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 از موارد زیر ویژگی تحقیق کیفی است؟ کدامیک ـ 69
 فرایند قیاسی و استقرایی )الف
 هاکنترل بر متغییر )ب
 طرح تحقیق ثابت )ج
 حجم نمونه ثابت )د

 اي (گراندد تئوري) کدام است؟حوزه تحقیق در رویکرد تئوري زمینه ـ 70
 نگر به فرهنگنگاه کل )الف
 تجربیات زنده )ب
 شودو تعامالتی که در طول زمان در بافتار طبیعی مشاهده می رفتار )ج
 فرایندهاي ساختاري اجتماعی در محیط اجتماعی )د

به کدامیک از وي گیري کند. در یک مطالعه کیفی، محقق بر آن است تا در مورد حجم نمونه مطالعه تصمیم ـ 71
 اصول زیر باید توجه کند؟

 اثراندازه  )الف
 تعداد متغیرها )ب
 هااشباع داده )ج
 هاتجزیه و تحلیل زیرگروه )د

 :بجزاستانداردهاي نقد تحقیقات کیفی شامل موارد زیر است،  ـ 72
 توصیف شفاف و روشن )الف
 شناختیتناسب روش )ب
 دقت تحلیلی و تفسیري )ج
 احتمال ارتکاب خطاي نوع اول )د

دهد، عبارت که محقق طراحی مداوم را انجام میشود درحالیطرحی که در حین یک مطالعه کیفی آشکار می ـ 73
 است از:

 (Experimental design)طراحی تجربی  )الف
 (Quasi-experimental design)طراحی نیمه آزمایشی  )ب
 (Exploratory design)طراحی اکتشافی  )ج
 (Emergent design)طراحی پیدایشی  )د

کنندگان در مطالعه قرار ها، نتایج را در اختیار شرکتدر یک مطالعه کیفی، محقق پس از تجزیه و تحلیل داده ـ 74
 شود؟دهد تا آن را تایید کنند. این اقدام منتج به کدامیک از نتایج زیر میمی
 (Bias)سوگیري  )الف
 External check)بازنگري ناظرین ( )ب
 )Credibilityاعتبار ( )ج
 )Triangulationسازي (سه گوشه )د
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گر شود، مصاحبهآوري داده در مطالعاتی که با رویکرد کیفی انجام میدر جریان انجام مصاحبه براي جمع ـ 75
 کدامیک از موارد زیر را انجام دهد؟ بایستنمی
 .تشویق کند تا جزئیات بیشتر را بازگو کندمصاحبه شونده را  )الف
 .سئوال را تکرار و پاسخ را تلخیص کند )ب
 .هاي مصاحبه شونده طرح کنددیدگاه خود را در مورد پاسخ )ج
 .در مواردي که مصاحبه شونده از بیان آن شرم دارد سئوال را تکرار کند )د

کنندگان در یک مطالعه چیست؟ لطفا بهترین جواب را انتخاب ز شرکتا »رضایت آگاهانه«منظور از کسب  ـ 76
 کنید.

 .کنیدکنندگان در مطالعه بگویید چه کسی هستید و چه چیزي را مطالعه میبه شرکت )الف
 .از کمیته اخالق فعال و داراي مجوز در یک موسسه علمی/ پژوهشی تائید براي انجام مطالعه دریافت کنید )ب
هـا در کنندگان در مطالعه یک توضیح واضح بدهید که تحقیق در مورد چه مواردي است و درگیـر شـدن آنبه شرکت )ج

 .این مطالعه چه تبعاتی دارد
 .هاي تحقیق در پایان پروژه مطلع کنیدکنندگان در مطالعه را از یافتهشرکت )د

 ؟نیستاز موارد زیر  میککدابرگه اطالعات جهت اخذ رضایت آگاهانه شامل  ـ 77
 هدف کلی و اهداف جزئی تحقیق )الف
 خطرات و مزایاي شرکت در تحقیق )ب
 جزئیات مربوط به عدم امکان انصراف پس از شروع تحقیق )ج
 جزئیات مربوط به نحوه تماس با تیم تحقیق )د

خرده مقیاس دارد. محققی در  4ساخته که » کروناهراسی«اي براي سنجش نامهمحققی در زالند نو پرسش ـ 78
ن ضروري نامه پیش از استفاده از آخواهد از آن استفاده کند. انجام کدام تحلیل زیر بر این پرسشایران می

 است؟
 تحلیل عاملی اکتشافی )الف
 تحلیل عاملی تاییدي )ب
 اول تحلیل عاملی اکتشافی و بعد تحلیل عاملی تاییدي )ج
 اول تحلیل عاملی تاییدي و بعد تحلیل عاملی اکتشافی )د

(وضعیت اقتصادي  SESداند که کروناهراسی در افراد مضطرب و نیز در محققی بر اساس مطالعات قبلی می ـ 79
 یابی کروناهراسی آزمون کدام فرضیه ارزشمند است؟اجتماعی) باال بیشتر است. اکنون براي علت

 SESتحلیل رگرسیون کروناهراسی بر اساس دو متغیر اضطراب و  )الف
 SESتحلیل رگرسیون اضطراب بر اساس دو متغیر کروناهراسی و  )ب
 بر اساس دو متغیر کروناهراسی و اضطراب SESتحلیل رگرسیون  )ج
 افراد مضطرب SESتعیین  )د
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 ابط زیر در تحقیق معلوم شده است.رو ـ 80
 

 میل به خودکشی پرخاشگري ح تحصیالتسط 
 غیرمعنادار معنادار 1 سطح تحصیالت 

 معنادار 1  پرخاشگري
 1   میل به خودکشی

 
 کدام رابطه بین این متغیرها برقرار است؟ 

 سطح تحصیالت متغیر واسط بین پرخاشگري و میل به خودکشی است )الف
 به خودکشی استپرخاشگري متغیر واسط بین سطح تحصیالت و میل  )ب
 میل به خودکشی متغیر واسط بین سطح تحصیالت و پرخاشگري است )ج
 کدامهیچ )د

 روابط زیر در تحقیق معلوم شده است: ـ 81

 r= 0.3, significantرابطۀ افسردگی با نگرش به اعتیاد  

 r=0.4, significantرابطۀ افسردگی با نگرش به اعتیاد در نوگرایان  

 r=0.2, significantرابطۀ افسردگی با نگرش به اعتیاد در سنتگرایان  

 کنداین جمله را تکمیل کنید: نوگرایی رابطۀ افسردگی را با نگرش به اعتیاد .... می 

 مخدوش )الف
 گريمیانجی )ب
 تعدیل )ج
 تشدید )د

شوند، کدام قضیه از قیاس را تشکیل که در فرآیند تحقیق انجام میقیاسی، مشاهداتی  ـ ايدر مدل فرضیه ـ 82

 دهند؟می

 یا نتیجه صغري و )د نتیجه )ج صغري )ب کبري )الف

 ؟در این تفسیر چه مشکلی وجود دارد ـ 83

هاجر کارگران مشیوع اعتیاد در هر استان با نسبت کارگران مهاجر فصلی استان همبستگی دارد. بنابراین «

 ».پردازندفصلی بیشتر به مصرف مواد می

 مغالطۀ بوم گرایی یا اشتباه زیست بومی )الف
 مغالطۀ اتمیستی )ب
 مغالطۀ تمثیل )ج
 اي وجود نداردمغالطه )د
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شود یا نه. می خواهد ببیند آیا مواجهه با خشونت پدر علیه مادر موجب اضطراب در نوجوانان دخترمحققی می ـ 84
کند و همزمان دفعات مشاهده اي براي سنجش اضطراب اجرا میبه این منظور در گروهی از آنها پرسشنامه

کند: کسانی پرسد. سپس آنها را به دو دسته تقسیم میخشونت پدر علیه مادر را در یک ماه اخیر از آنها می
تی از اند و کسانی که در یک ماه اخیر خشونبوده که در یک ماه اخیر حداقل یک بار خشونت مزبور را شاهد

این  کند. او از چه روشی درضطراب را در این دو گروه مقایسه میاند. سپس نمرات اپدر علیه مادر خود ندیده
 تحقیق استفاده کرده است؟

 مطالعۀ همبستگی )الف
 مطالعۀ مقطعی )ب
 ايمقایسه ـمطالعۀ علی  )ج
 شاهدي ـمطالعۀ مورد  )د

نامۀ اضطراب به دو گروه افراد هر گروه بر اساس نقطۀ برشی در پرسش 84سوال در تحقیق ذکر شده در  ـ 85
شود نسبت اضطراب در گروه نوجوانان شاهد خشونت، ده شوند و معلوم میمضطرب و غیرمضطرب تقسیم می

 اب به مشاهدة خشونت چه قدر است؟درصد و در گروه دیگر هشت درصد است. خطر قابل انتساب اضطر
 بیست درصد )د ده درصد )ج هشت درصد )ب دو درصد )الف

در گروهی از دانشجویان سال اول دانشگاه نگرش به مصرف مواد سنجیده و افراد به دو گروه داراي نگرش  ـ 86
ها داراي نگرش مستعد مصرف در دخترشوند. در مورد نسبت افراد مستعد مصرف و فاقد این نگرش تقسیم می

 ي زیر است:و پسرها یافته
OR=1.27, CI95%: 1.17-1.40, p=0.03 

 اگر جنس مؤنث مرجع باشد، کدام تفسیر زیر درست است؟
 ستا درصد بیشتر از پسرها 27/1 نگرش مستعد مصرف در دخترها )الف
 تسا درصد بیشتر از دخترها 27/1 نگرش مستعد مصرف در پسرها )ب
 برابر پسرهاست 27/1 نگرش مستعد مصرف در دخترها )ج
 برابر دخترهاست 27/1 نگرش مستعد مصرف در پسرها )د

اي که مرکز تجمع افراد دچار اعتیاد تزریقی شده، قرار است بهزیستی مرکزي دایر کند که در آن به در محله ـ 87
خواهد نظر مردم محل را در محافظتی مثل کاندوم بدهد. محققی میاین افراد سرنگ و سوزن تمیز و وسایل 

 ي راه اندازي چنین مرکزي پیمایش کند. براي این منظور سوال زیر را طراحی کرده است:باره
اندازي مرکزي در این محل که در آن به افراد دچار اعتیاد تزریقی، سرنگ و سوزن تمیز و وسایل آیا شما با راه« 

 »اید؟ثل کاندوم داده شود، موافقمحافظتی م
 ام      نظري ندارم     چندان موافق نیستم             اصال موافق نیستمام      کمی موافقکامال موافق 

 این سوال چه مشکلی دارد؟
 (confirmation bias)سوگیري تایید  )الف
 (social desirability bias)سوگیري به سمت مطلوبیت اجتماعی  )ب
 (acquiescence bias) سوگیري موافقت  )ج
 (self-selection bias)سوگیري خودگزینانه  )د
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) نگرش به مصرف مواد سنجیده و معلوم 9تا  7هاي آموزان دوره اول دبیرستان (کالسنفر از دانش 1500در  ـ 88

 کدام نکته باید توجه کرد؟اي ندارد. در تفسیر این یافته به شود با سن آنها رابطهمی

 (regression to the mean)بازگشت به میانگین  )الف
 (range restriction)محدودیت دامنه  )ب
 (selection bias)سوگیري در انتخاب نمونه  )ج
 (Berksonian bias)سوگیري برکسونی  )د

مرکزي تاسیس شده است. پلیس آنها را در خیابان دستگیر و به خانمانی براي گروهی از افراد دچار اعتیاد و بی ـ 89

نامۀ رسشپیابی این مرکز کنند. محققی براي ارزشماه در این مرکز اقامت می 6کند و آنها این مرکز منتقل می

این دو  کند. در مقایسۀکیفیت زندگی را در افراد دستگیرشده در بدو ورود به مرکز و هنگام ترخیص اجرا می

 نمره به کدام نکته باید توجه کرد؟

 (regression to the mean)بازگشت به میانگین  )الف
 (range restriction)محدودیت دامنه  )ب
 (selection bias)سوگیري در انتخاب نمونه  )ج
 (Berksonian bias)سوگیري برکسونی  )د

 اي صحیح است؟مداخلهکدامیک از عبارات زیر در مورد مطالعات  ـ 90

 .شودها موجب کاهش روایی بیرونی مطالعه میریزش متفاوت اعضا در گروه )الف
 .شودکافی نبودن پایایی ابزار سنجش متغیر وابسته موجب کاهش روایی بیرونی مطالعه می )ب
 .شودآلودگی گروه مقایسه به مداخله موجب کاهش روایی درونی مطالعه می )ج
 .شودموجب کاهش روایی درونی مطالعه می اثر هاثورن )د

 گر در بحث گروهی متمرکز چه نقشی دارد؟فرد تسهیل ـ 91

 کندغیرکالمی را مشاهده و یادداشت می ـ عضوي است که جزئیات مهم کالمی )الف
 عضوي است که با اعضا دیگر گروه تجربیات مشترکی دارد )ب
 کندرا به صحبت کردن درباره موضوعات مرتبط و جالب ترغیب می عضوي است که اعضا گروه )ج
 همه موارد )د

هاي زیر خواهد ابزاري جهت سنجش وضعیت کیفیت زندگی سالمندان بسازد. کدامیک از روشمحققی می ـ 92

 ؟شودجهت بررسی روایی سازه پرسشنامه پیشنهاد می

 (Test-retest Method)  آزمون مجدد ـ روش آزمون )الف
 (Split-half Method)روش دو نیمه کردن  )ب
 (Item Analysis)ها روش تحلیل گویه )ج
 (Factor Analysis)روش تحلیل عاملی  )د
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گیري تصادفی اي دو گروه آزمایش و دو گروه گواه از طریق نمونهدر طرح پژوهشی جهت بررسی تاثیر مداخله ـ 93
پس از آزمون مقدماتی محرك آزمایش اعمال شده و سپس  1یک جامعه آماري انتخاب شدند. در گروه  از

بدون  3ر گروه در ابتدا آزمون مقدماتی و در انتها آزمون نهایی انجام شد. د 2آزمون نهایی انجام شد. در گروه 
ر دجام گرفت. چه نوعی طرحی فقط آزمون نهایی ان 4آزمون مقدماتی محرك آزمایشی اعمال شد و در گروه 

 این مطالعه استفاده شده است؟
 طرح سولومون )الف
 طرح متقاطع )ب
 طرح آزمون نهایی با گروه آزمایش و گواه )ج
 نهایی با گروه آزمایش و گواه طرح آزمون مقدماتی/ )د

 کدامیک از عبارات زیر در مورد طرح مطالعات ترکیبی صحیح است؟ ـ 94
هـاي کیفـی هاي کمی شروع شده سپس تجزیـه تحلیـل دادهآوري و تجزیه تحلیل دادهطرح متوالی توضیحی با جمع )الف

 شودانجام می
هاي کمـی انجـام هاي کیفی شروع شده سپس تجزیه تحلیل دادهطرح قابل تبدیل با جمع آوري و تجزیه تحلیل داده )ب

 شودمی
آوري و تجزیـه تحلیـل کمی و کیفی درون یـک طـرح کمـی یـا کیفـی سـنتی جمـعهاي در طرح موازي همگرا داده )ج

 شوندمی
بنـدي اي پژوهشگر براي انجام جزهاي کمی و کیفی طی مرحله یکسانی از فرایند تحقیق از زماندر طرح چند مرحله )د

 دهدکند و به هر دو روش وزن و اهمیت یکسان میهمزمان استفاده می

 هاي کمی و کیفی صحیح هستند؟کدامیک از عبارات زیر در مورد تحقیق ـ 95
 .هاي کمی بر قیاس متمرکز استهاي کیفی بر استقرا و در تحقیقمنطق تحقیق در تحقیق )الف
هـاي کمـی تعریـف شوند ولـی در تحقیقهاي کیفی فقط جهت را روشن کرده و از ابتدا تعریف نمیمفاهیم در تحقیق )ب

 شوند.عملیاتی می
 .باشد و طرح تحقیق کمی در حال ساخت در فرایند تحقیق استطرح تحقیق کیفی از پیش تعیین شده می )ج
اسـاس روش آمـاري  بندي و تفسیر معنایی است و در تحقیق کمی بـرنحوه رواسازي در تحقیق کیفی بر اساس دسته )د

 .است

در معرض  Aتاثیر آموزش بر تغییر رفتارهاي پرخطر معتادان تزریقی در ارومیه، گروه در تحقیقی جهت بررسی  ـ 96
غییر در معرض یک روش سنتی قرار داده شدند. در پایان یک دوره چهار ماهه ، ت Bروش جدید آموزش و گروه 

یر وابسته ود. متغب Bباالتر از میانگین نمره گروه  Aرفتارهاي پرخطر دو گروه بررسی شد. میانگین نمره گروه 
 در این مطالعه کدامیک از موارد زیر است؟

 نوع آموزش )الف
 طول مدت پیگیري )ب
 معتادان تزریقی )ج
 تغییر رفتارهاي پرخطر )د
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محققی جهت ارزشیابی برنامه پیشگیري از اعتیاد در محیط کار ابتدا ابزار سنجش تاثیر برنامه را طراحی کرده  ـ 97
 سنجد. نوع مطالعه در این تحقیق چیست؟سپس پیامدهاي خاص در قبل و بعد از اجراي برنامه را میو 

 اي قبل و بعدمطالعه مداخله )الف
 مطالعه ترکیبی )ب
 مطالعه مورد شاهدي )ج
 مطالعه ارزیابی سریع )د

هاي آن به اي تهیه شده که پاسخنامهپرسشبراي سنجش رضایت زناشویی در همسران افراد دچار اعتیاد،  ـ 98
ها ختنطیم شده است. سطح سنجش هر یک از پاس» امکامال موافق«تا » امکامال مخالف«اي از گزینه 7صورت 

 کدام است؟
 .اي استرتبه )الف
 .اي استفاصله )ب
 .شوداي در نظر گرفته میاي است، اما در عمل فاصلهدر واقع رتبه )ج
 .شوداي است، اما در عمل نسبتی در نظر گرفته میواقع فاصلهدر  )د

 هاي آن چه قدر است؟گویه است. دامنۀ نمره 35حاوي  98نامۀ ذکر شده در سوال پرسش ـ 99
 245تا  35از  )د 210تا  35از  )ج 245از صفر تا  )ب 10از صفر تا  )الف

اند، ) گزارش کرده (Odds Ratioمطالعه در مورد رابطۀ واحدي که همگی نسبت شانس 12 در فراتحلیل ـ 100
 است؟ خواهیم این نتایج را روي هم بریزیم و نسبت شانسی با حجم بیشتر به دست آوریم. کدام کار صحیحمی
 نسبت شانس 12گرفتن میانگین حسابی از این  )الف
 شانس نسبت 12گرفتن میانگین هندسی از این  )ب
 نسبت شانس 12گرفتن میانه از این  )ج
 نسبت شانس 12گرفتن لگاریتم از این  )د

 موفق باشید


