
 1400سال  مددکاري اجتماعی رشته: Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 1صفحه  
 

 یشناسو روان یشناسو جامعه یاجتماع يمددکار يهایهنظر

از موضوعات مهم در آموزش حرفه مددکاري اجتماعی است. به نظر شما کدامیک از  Reflective Practice ـ 1
 بیانگر این مفهوم است؟هاي زیر عبارت

 .آنی براي مشکل مددجو استاستفاده ابزاري براي یافتن یک راه حل راهنماي نحوه  )الف
 .است اي مناسبهاي حرفهکارگیري مهارتاي براي تفکر عمیق در بهشیوه )ب
 .ري براي انتخاب مداخله مناسب استتنها شیوه مناسب در قضاوت و داو )ج
 .است هاي کاربردي در کار با مددجوب نظریهانتخااي براي هلوسی )د

 است؟ Critical Thinkingگویاي مفهوم  هاي زیرگزینه کدامیک از ـ 2
 یک چهارچوب فکري مناسب مبتنی برپردازي ایده )الف
 مانده براي یافتن راه حل آنیتنها راه باقی )ب
 کنندکشف آنچه دیگران به آن فکر می )ج
 ايغیر کلیشه اثباتبه یک باور قابلدست یابی  )د

 آید، منظور چیست؟به میان می Empirically Based Practiceدر آموزش مددکاري اجتماعی، وقتی سخن از  ـ 3
 یک باور علمی قوي ینپشتیبا هیچ اقدامی جایز نیست مگر با )الف
 ايتلفیقی در مداخله حرفههاي ترکیبی و کارگیري نظریهبه )ب
 اي مبتنی بر شواهد علمیایجاد و تبعیت از الگوهاي مداخله )ج
 اقدام عملی بر اساس شواهد عینی بدون وابستگی به یک نظریه )د

 است؟ Consensus Theoryهاي زیر گویاي مفهوم سریع کدامیک از عبارت ـ 4
 ه است.ئبندي باورهاي جمعی قابل اراجمعموضوعات مختلف اجتماعی با  )الف
 گیرد.پذیري افراد بر اساس یک نظام اعتقادي مشترك شکل میجامعه )ب
 براي اصالح و نوسازي محیط نیاز به اجماع توده مردم داریم. )ج
 نیازسنجی باید بر اساس فرآیند تفکرجمعی انجام شود. )د

اجتماعی زمان در کدام نظریه مددکاري را به طور هم Equilibriumو  Boundaries ،Homeostasisسه عنصر  ـ 5
 ؟یافتتوان می

 Conflict Theory الف)
 Consensus Theory ب)
 Systems Theory ج)
 Interpretivist Theory د)

اند. کدامیک از برشمرده (Good Theory)مددکاري اجتماعی صفات متعددي را براي یک  علمنظران صاحب ـ 6
 ؟نیست آنهاصفات زیر الزاماً مد نظر 

 ودنجامع و کامل ب )الف
 بودنمنطقی و منسجم  )ب
 شمول بودنو جهان پذیرتعمیم )ج
 مقتصد و جامع بودن )د
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 2صفحه  
 

در مددجو » قدرت«کسب  هاي زیرمددجو مبین احساسکدامیک از حالت ،Leeطبق نظریه توانمندسازي  ـ 7
 ؟است

 هاي او را بپذیرند.دیگران او را باور کنند و تواناییوقتی  )الف
 بتواند زندگی خود و دیگران را متاثر سازد.هر گاه  )ب
 توانایی مهار ابعاد مختلف زندگی دیگران را داشته باشد.شرایطی که  )ج
 باشد.احساس مثبت و توانایی نسبت به خود داشته هرگاه  )د

 :بجزشود، دیده می Contrered Theory-Personهمه عناصر زیر در  ـ 8
 Individualization الف)
 Growth & Development ب)
 Sense of Securety ج)
 Self - Actualization د)

 تواندکاربردي می چه Spiritiqlityو  Religin، فهم درست مددکار اجتماعی از عملی در بعد اخالقی و ـ 9
 باشد؟داشته

 برد.او را درکار با مددجو باال می پذیريانعطافمیزان  )الف
 بپرهیزد. داوري در مورد انگیزه مددجواز پیشدهد تا به او یاد می )ب
 امتناع بورزد.مددجو  آموزد تا از تجسس در باورهاي دینیمی وبه ا )ج
 آموزد.ورزي را به او میامید هاي تاب آوري و مهارت )د

 به چه مفهومی است؟ Relaterial Theoriesدر حوزه علم مددکاري اجتماعی  ـ 10
 شناخت مشکل مددجو، منوط به درك باورهاي فرهنگی او است. )الف
 به مددجو است. مکفردي، شرط الزم کفردي و برونکشف تعارضات درون )ب
 ایجاد یک رابطه موثر و کامال غیرتصنعی، رمز موفقیت کار با مددجو است. )ج
 ها، شرط موفقیت کار با او است.ها و وابستگینجات مددجو از دلبستگی )د

 ؟استدر حوزه مددکاري اجتماعی  Narrative Theory يکاربردهاي زیر گویاي شکل کدامیک از گزینه ـ 11
 Confessin د) Self-Disclosure ج) Ventilizaion ب) Empowering الف)

 تاکید دارند؟ Emporveronent هاي فکري زیر بیش از همه در تبین مفهوم واژههکدامیک از دیدگا ـ 12
 Systems Theory الف)
 Ecological Perspective ب)
 Life Model ج)
 Strengths Perspective د)

 Spiritualityپایبندي حرفه مددکاري اجتماعی به  در ،عملی آورد مستقیمزیر دست هايگزینهکدامیک از  ـ 13
 است؟

 Self Reliance الف)
 Social Responsibility ب)
 Social Jestice ج)
 Personal Freedom د)



 1400سال  مددکاري اجتماعی رشته: Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 3صفحه  
 

توانی در برخورد با احساسات و عواطف خود دارد. این رفتار با کدامیک مددجویی همواره احساس تنهایی و نا ـ 14
 هاي دلبستگی قابل توجیه است؟از فرضیه

 Disorganized الف)
 Insecure - Auoidant ب)
 Insecure - Ambivalent ج)
 Secure د)

 دارند؟اجتماعی  مددکار چه پیامی براي Life Model با طرح ایده Gittermanو  Germain ـ 15
 باشد.یک الگو و مدل تاثیرگذار در زندگی مددجو  همواره مددکار اجتماعی )الف
 مند شود.هاي خود بهرهاز منابع فردي و محیطی جهت غلبه بر استرس فرصت دهد تا مددجوبه  )ب
 کند.به او معرفی  را منابع مختلفمددکار جهت ارتقاي کیفیت زندگی مددجو، کافی است  )ج
 هاي مختلف است.حضور همه جانبه او در عرصهرشد پیشرفت مددجو، مشروط به  )د

 دهد؟تحت الشعاع قرار میمداخالت فرایند در را، کدامیک از ابعاد زیستی مددجو Strenghts Perspective ـ 16
 شناخت نقاط ضعف و تعارضات درونی او )الف
 فردي اوناتوانی و کارآمدي اجتماعی و تعارضات بینتشخیص  )ب
 ها، نقاط قوت، منابع و کارآمدي اوشناخت توانمندي )ج
 هاي پیش روي مددجوها و چالشکشف نقاط ضعف، قوت، فرصت )د

-رزندانش نگرانیکند. او در مورد تربیت فخانم احمدي سومین جلسه است که به مددکار اجتماعی مراجعه می ـ 17

ایان هایی دارد و در سه جلسه گذشته نیز در مورد همین موضوع با مددکار اجتماعی صحبت کرده است. در پ
چند  جلسه سوم دقیقاً زمانی که جلسه خاتمه یافته و او در حال ترك جلسه بود، به مددکار اجتماعی گفت

 …ماهی هست که به رفتارهاي همسرش مشکوك شده است
 شکل از رابطه مراجع با مددکار اجتماعی چیست؟ نام این 

 ايارتباط دستگیره الف)
 دستور کار مخفی ب)
 ارتباط تأخیري ج)
 ايارتباط زیرمنظومه د)

هاي واقعی در وقتی در تعارضات میان اعضاي گروه یکی از طرفین در عین مخالفت با طرف مقابل به نکته ـ 18
ها ارضکند که با آن نکات موافق است، به احتمال زیاد تعکند و تصریح میمخالف اشاره میهاي فرد گرفته

 کاهش خواهند یافت. نام این روش کاهش تعارض چیست؟
 اظهار محبت الف)
 خلع سالح ب)
 همدلی ج)
 کندوکاو د)
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 4صفحه  
 

نها با دستور قاضی در مراکز اقامتی درمان اختالل نیروي انتظامی تعدادي از افراد خیابانی را دستگیر کرده و آ ـ 19
یل دهد شوند. مددکار اجتماعی تصمیم دارد یک گروه با آنها تشکمصرف مواد و به صورت اجباري نگهداري می

یازي نتند و و به آنها کمک کند که مصرف مواد را متوقف نمایند. این در حالی است که آنها معتقدند معتاد نیس
 لسات گروهی نیست. این افراد در کدام مرحله تغییر قرار دارند؟به شرکت در ج

 Pre-intervention الف)
 Maintenance ب)
 Precontemplation ج)
 Post-Measurement د)

در مداخالت اقدام اجتماعی چه  »براي اعتراض به طرف دیگر ،مند یک طرفتشریک مساعی و کار نظام« ـ 20
 شود؟نامیده می

 مشارکت د) مذاکره ج) البی گري ب) مبارزه الف)

کدام  ) یک گروه بر گروه دیگر فشار آورد تا یک خط مشی را بپذیرد،Societyوقتی الزم است در یک جامعه ( ـ 21
 اي باید مورد استفاده قرار گیرد؟الگوي مددکاري جامعه

 سازماندهی فراگیر الف)
 اجتماعی برنامه ریزي ب)
 توسعه محلی ج)
 اقدام اجتماعی د)

اند، شان به او مراجعه کردهمددکار اجتماعی پس از ارزیابی وضعیت یک خانواده که براي حل مشکالت ارتباطی ـ 22
 در گزارش خود چنین نوشته است:

که همسرش انتظار دارد او در  کند. این در حالی استشوهر بیشتر وقت خود را در خارج از منزل صرف می 
ه نظر بفرزندشان مشارکت بیشتري داشته باشد و وقت بیشتري را در منزل با آنها سپري کند.  4اداره امور 

هایش چندین بار تأکید رسد زن به شدت از حضور کم رنگ همسرش خشمگین است. او در میان صحبتمی
نبودن  پرخاشگرانه نوشین و دعواهاي امیررضا و محمد به خاطرمن به همسرم هم گفتم که رفتارهاي «کرد که 

  .»کنندپدرشان است. آنها دارند به این روش به نبود پدرشان اعتراض می
 کدام گزینه عنوان مناسب براي رفتار مراجع است؟ 

 سازي افکاربرونی د) عدم تمایزیافتگی ج) آمیختگی عاطفی ب) فرافکنی والدینی الف)

یک دانشجوي مددکاري اجتماعی بعد از جلسه سرپرستی در گفتگویی که با هم کالسیش داشت، گفت:  ـ 23
کرد که شدم، شوهرش مجبورش نمیسرپرستم معتقد است اگر من در برخورد با شوهر مُراجعم، عصبانی نمی«

 »نکنم مددکار خوبی بشوم. آیم. فکرمن کالً از عهده این کار برنمی …درمان را نیمه کاره رها کند
 در توضیحات این دانشجو کدام تحریف شناختی وجود دارد؟

 شخصی کردن د) پایهاستنباط بی ج) تعمیم افراطی ب) انتزاع گزینشی الف)
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 5صفحه  
 

مراجعه کرده یک پسر دانشجو به دلیل انزوا و مشکل در برقراري ارتباط به مددکار اجتماعی در یک سال اخیر  ـ 24
رسید پکند، در جلسات اولیه از مراجع است. مددکار اجتماعی که از روش درمانی راه حل محور استفاده می

ه بر کاند آیا اوقاتی وجود داشته کرد؟در گذشته که چنین مشکلی وجود نداشت، چه چیزي با امروز فرق می«
 …و  »چه وقت این اتفاق رخ داده است؟مشکل فائق آمده باشید یا احساس درماندگی نکرده باشید؟ 

 هدف مددکار اجتماعی از طرح این سواالت چیست؟ 
 بندي مجددچارچوب الف)
 خارجی کردن مشکل ب)
 بررسی موارد استثنایی ج)
 افزایش انگیزه درمانی د)

جلسه مصاحبه انگیزشی با  کند، دریک مددکار اجتماعی که در مرکز درمان اختالل مصرف مواد کار می ـ 25
منافع  ها واي که مصرف کننده مواد بود ولی تمایلی به درمان نداشت، از او خواست هزینهساله 17نوجوان 

کار ها و منافع عدم مصرف مواد را روي کاغذ بنویسد. نام تکنیک مورد استفاده مددمصرف مواد و هزینه
 اجتماعی چیست؟

 خط کش د) نعکاسا ج) بازتاب ب) ترازنامه الف)

 ؟نیستدرست  »من«کدام گزینه در مورد تکنیک استفاده از عبارات  ـ 26
 .کندکند و از نصیحت پرهیز میایده اش را مطرح می الف)
 .کندمیاز تعمیم دادن مثل همیشه و هرگز خودداري  ب)
 .زنددر مورد آنچه در گذشته روي داده است، حرف می ج)
 .کندگیرد و چیزي را تفسیر نمیمشاهده بهره میاز  د)

اند. آنها از رفتارهاي نامناسب کودکشان شکایت ساله به مددکار اجتماعی مراجعه کرده 5والدین یک کودك  ـ 27
ا پزیر ا رشان قوانین والدین دارند. در یکی از جلسات مددکار اجتماعی به والدین توضیح داد که هرگاه کودك

ند و گذارد، الزم است او را از محیطی که براي او خوشایند یا جالب است، به محیطی که چندان خوشایمی
کید کرد که باید دقیقه در آنجا بماند. او به والدین تأ 15تا  10جالب نیست، انتقال دهند و از او بخواهند براي 

اق باید اتانجام خواهند داد. در عین حال این محیط نوالدین به کودك توضیح دهند در چه شرایطی این کار را 
 خواب کودك باشد.

 مددکار اجتماعی از کدام رویکرد استفاده کرده و چه تکنیکی را به والدین آموزش داده است؟ 
 خاموش کردنـ  رفتاري الف)
 توقف موقتـ  رفتاري ب)
 تقویت مثبتـ  شناختی ج)
 بازسازيـ  شناختی د)

هاي خاصی را به کنند، ممکن است نقشهاي داراي عضو مصرف کننده مواد زندگی میکودکانی که در خانواده ـ 28
ا حل ها رهمه اعضا روحیه بهتري داشته باشند، اختالفکند عهده بگیرند. در وضعیتی که یک کودك سعی می

 کند؟یفا میا، دارد چه نقشی را داندرا مقصر می رساند و در مورد مشکالت خانواده خودها را میکند، پیاممی
 فرد مسئول د) تسکین دهنده ج) بیمار معلوم ب) سپر بال الف)
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 6صفحه  
 

مددکار اجتماعی مدرسه به دلیل افت تحصیلی زهرا که دانش آموز پایه تحصیلی سوم ابتدایی است، از  ـ 29
ه بزهرا  پس از اولین جلسه بر اساس اطالعاتی که مادرخوانده مادرخوانده اش دعوت کرد که به مدرسه بیاید.

سم رمودار مددکار اجتماعی داد، رویدادهاي مهم خانواده را بر اساس تقدم و تأخر وقوع آنها ثبت و روي یک ن
 کرد. نام نموداري که مددکار اجتماعی رسم کرده است، چیست؟

 چرخه زندگی خانواده الف)
 نامه خانوادگیشجره ب)
  نقاشی خانواده ج)
 خط سیر زمانی خانواده د)

مدیر یک موسسه مددکاري اجتماعی که محل کارآموزي دانشجویان مددکاري اجتماعی نیز هست، از یکی از  ـ 30
دانشجویان سال سوم کارشناسی مددکاري اجتماعی که ترم قبل کارآموزي گروهی خود را در آن موسسه 

سیار بدعوت کرده است که به عنوان مددکار اجتماعی با موسسه همکاري کند. دانشجوي مذکور  گذرانده بود،
وسسه مبا انگیزه است و عملکردش در طول دوره کارآموزي بسیار خوب بود. کدام گزینه درمورد اقدام مدیر 

 صحیح است؟
 ت بدست نیاورده است، نباید به استخدام درآید.اي الزم را براي ارائه خدمبه دلیل اینکه دانشجو هنوز صالحیت حرفه الف)
تواند موجب شود تجربه و مهارت بیشـتري در حـوزه مـددکاري اجتمـاعی کسـب کارگیري دانشجویان عالقمند میهب ب)

 نمایند.
هاي مربوط به مددکاري گروهی بـه او سـپرده چون دانشجو در دوره کارآموزي عملکرد خوبی داشته، باید فقط فعالیت ج)

  شود.
هاي شغلی براي دانش آموختگـان رشـته مـددکاري اجتمـاعی محـدود شود فرصتکارگیري دانشجویان موجب میهب د)

 شود.

دهد دیگر زنده نباشد، با مددکار اجتماعی صحبت ساله) در آخرین جلسه در مورد اینکه ترجیح می 20ناصر ( ـ 31
جتماعی چندان دقیقی براي به دست آوردن دارو اشاره کرده و به مددکار اه هاي نکرده است. او به برنامه

موادي  تواند هر نوعهایشان به او گفته است هر وقت که بخواهد، میايتوضیح داده است که یکی از هم محله
ر دت و رفگرا که الزم داشته باشد، برایش تهیه کند. پس از پایان جلسه مددکار اجتماعی با پدر مراجع تماس 

 مورد خطر خودکشی فرزندش به او هشدار داد و توصیه کرد همان روز همراه با فرزندشان به روانپزشک
ن آهایی که صبح مراجعه کنند. عصر همان روز ناصر طی یک تماس تلفنی به مددکار اجتماعی گفت همه حرف

ه شدت به او ر اجتماعی رازدار نبوده باند و به خاطر اینکه مددکاروز زده بود، بر مبناي افکاري زودگذر بوده
 اعتراض کرد و تأکید نمود که دیگر به مددکار اجتماعی اعتماد ندارد و به او مراجعه نخواهد کرد.

 به نظر شما کدام گزینه در مورد اقدام مددکار اجتماعی درست است؟ 
 و مشارکت در برنامه درمانی را قطع کند.ي مددکار اجتماعی موجب شد که اعتماد مراجع سلب شود اقدام عجوالنه الف)
کنـد، بـا پـدرش صـحبت خواهـد داد که در مورد خطري که او را تهدید میمددکار اجتماعی باید به مراجع اطالع می ب)

 کرد.
 سال سن دارد. 18گفت چرا که ناصر باالي مددکار اجتماعی نباید در مورد افکار خودکشی ناصر به پدرش چیزي می ج)
 خواست که همان روز به یک روانپزشک مراجعه کند.کار اجتماعی به جاي تماس با پدر ناصر باید از خودِ او میمدد د)
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یک مطالعه نشان داده است افرادي که فرضیات سنتی در مورد ایفاي نقش درست و شایسته در ازدواج دارند  ـ 32
ودن تطبیق توانند خود را در نقش تک والد بتر میکنند)، سختمی(یا به عبارت دیگر با عقاید سنتی ازدواج 

 توان توضیح داد؟دهند. این یافته را بر اساس کدام نظریه نقش می
 Dramaturgical Role Theory الف)
 Structural-Functional Role Theory ب)
 Cultural-Pluralism Role Theory ج)
  Environmental-Cultural Role Theory د)

اند، به این ) محل فعالیت خود انجام دادهSocietyهایی که در جامعه (یک تیم مددکاري اجتماعی در بررسی ـ 33
به  یان مردمهاي آسیب رسان در ماند که تعدادي از افراد بانفوذ و قدرتمند که از باورها و سنتنتیجه رسیده

شود. تیم  تواند به عدالت و توسعه در جامعه منتهیشوند که میهایی میمهبرند، مانع برنانفع خود سود می
ت یر وضعیهاي اجتماعی آنها به تغیسازي مردم در مورد نابرابريمددکاري اجتماعی تصمیم گرفته است با آگاه

 ترغیب نماید.
 اند؟مددکاران اجتماعی از چه دیدگاهی براي تغییر شرایط استفاده کرده

 دیدگاه مارکسیسم و ضد ستم الف)
 دیدگاه توسعه و ضد تبعیض ب)
 دیدگاه ساختی و ضد ستم ج)
 دیدگاه انتقادي و رادیکال د)

تواند در کالس سخنرانی کند، مددکار اجتماعی یک دبیرستان با یک دانش آموز که به دلیل اضطراب نمی ـ 34
ز او ی از جلسات مددکاري فردي براي کاهش اضطراب دانش آموز اجلسات فردي برگزار کرده است. او در بخش

الس خواست خود را در کالس در حال سخنرانی تصور کند، در حالی که معلم و سایر دانش آموزان نیز در ک
هایش به حضور دارند و در خیال خود مجسم کند که سخنرانی اش را به خوبی انجام داده و معلم و هم کالسی

 ه است؟دهند. مددکار اجتماعی از کدام تکنیک در نظریه رفتارگرایی استفاده کردهاي مثبتی میاو بازخورد
 سازي کالسیکشرطی الف)
 سازي عاملشرطی ب)
 گیري ناپیداسرمشق ج)
 تعمیم دادن گزینشی د)

متوجه  کند،یک پسر آنها) کار مینفره (شامل زن، شوهر و دو دختر و  5مددکار اجتماعی که با یک خانواده  ـ 35
ه سمت بشوند، دختر دوم خانواده را براي حفظ ثبات شده است که هر گاه پدر و مادر با هم دچار تعارض می

ب شده کنند. بر اساس اطالعاتی که مددکار اجتماعی دریافت کرده است، این رفتار والدین موجخود جلب می
 است که مشکل در خانواده تشدید شود.

 عنوان وضعیت فوق چیست؟ 
 مثلث سازي د) فرافکنی ج) پذیريواکنش ب) تمایزیافتگی الف)

 دانست؟ ی)(ناهمنوای رويهاي مسلحانه را باید مصداق کدام نوع از انواع کجمطابق نظریه مرتن، سرقت ـ 36
 شورش د) نوآوري ج) شعائرگرایی ب)  عقب نشینی الف)
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 هاي فوکو، وجود نهادهایی چون بیمارستان، تیمارستان و متخصصانی همچون روانشناسان،مطابق اندیشه ـ 37
 مددکاران و... در جامعه جدید نشان چیست؟

 جامعه فرا صنعتی الف)
  جامعه صنعتی ب)
  جامعه پسا مدرن ج)
 جامعه انضباطی د)

ها و هنجارهاي جامعه در افراد جامعه درونی نشود،کدام خرده نظام دچار چنانچه ارزشمطابق نظریه پارسونز،  ـ 38
 اختالل کارکردي شده است؟

  خرده نظام سیاسی الف)
  خرده نظام فرهنگی ب)
  خرده نظام اقتصادي ج)
 خرده نظام اجتماعی د)

 چیست؟ ي)تنومتدولوژ(اهاي نقض کننده در روش شناسی مردم نگارانه هدف آزمایش ـ 39
 هاي عادي به منظور کشف فرایند ساخته شدن واقعیت یا بازسازي آنایجاد اختالل در رویه الف)
 هاي معمول درزندگی روزمره به منظور کشف ساختارهاي پهن دامنهایجاد اختالل در رویه ب)
 معمول در زندگی روزمره هايایجاد اختالل در رویه ج)
 هاي افرادتحت تأثیر قراردادن کنش د)

 شود؟هاله پوشی در نظریه گافمن معموالً از چه طریق انجام می ـ 40
 متوقف کردن نمایش الف)
 ادا نکردن برخی حرکات ب)
 محدود کردن تماس با حضار ج)
 هاي نمایشحذف برخی صحنه د)

رود و رفتاري غیرمنتظره مطابق نظریه مید، رفتار فرد بسیار آرامی که در یک موقعیت به ناگهان از کوره در می ـ 41
 است؟» خود«دهد، ناشی از کدام بخش از از خود نشان می

 ) خودI( بخش فاعلی الف)
 ) خودMe( بخش مفعولی ب)
 بخش اجتماعی خود ج)
 خود آیینه سان د)

د، بخشکند روابط اجتماعی را در یک اجتماع سامان کنش مددکار اجتماعی که بدون چشم داشت تالش می ـ 42
 ؟ام نوع کنش از منظر هابرماس استمصداق کد

 کنش استراتژیک الف)
 عاطفی کنش ب)
 کنش عقالنی ج)
 کنش عقالنی معطوف به ارزش د)
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هایمان در مورد موضوع را به تعلیق درآوریم با ها و دانستهها، نگرشیک پژوهش ارزشچنانچه هنگام اجراي  ـ 43
 ایم؟چه رویکردي مطالعه را سامان داده

 رویکرد شی انگاري دورکیمی الف)
 رویکرد پدیدارشناختی ب)
 رویکرد اتنومتدولوژي ج)
 رویکرد انتقادي د)

اي و خودکشی در یک کالن شهر مصداق کدام نوع از انواع در یک جامعه قبیلهافزایش نرخ خودکشی زنان  ـ 44
 خودکشی دورکیم است؟

  دگرخواهانهـ  آنومیک الف)
  دگرخواهانهـ  تقدیر گرایانه ب)
 خودخواهانهـ  تقدیرگرایانه ج)
 آنومیکـ  خودخواهانه د)

 گري را چگونه باید تحلیل کرد؟سپیاي همچون رواز منظر کارکردگرایی پدیده ـ 45
 ت.خی افراد از هنجارهاي اجتماعی اساي که ناشی از تخطی عامدانه برپدیده الف)
 ت.اس اي ناشی از عدم پاسخ مناسب به یک نیاز اجتماعیپدیده ب)
 ت.اس اي ناشی از کم رنگ شدن برخی هنجارهاپدیده ج)
 ت.اس اي ناشی از ترویج اخالقیات مدرنپدیده د)

 است؟زیر ک از موارد یرنده کدام یدر برگ ینسون ساختار زندگیبر اساس نظر لو ـ 46
 یمراحل زندگ الف)
  یحوادث مهم زندگ ب)
  یروابط با افراد مهم زندگ ج)
 ینده زندگیم آیترس د)

 ست؟یچ يامنظور از تفکر گزاره ـ 47
 عمل يایط دنیبا ارجاع به شرا یاظهارات کالم یابیارز الف)
 ییبا تمرکز بر تفکر استقرا یاظهارات کالم یابیارز ب)
 یاسیبا تمرکز بر تفکر ق یاظهارات کالم یابیارز ج)
 یعمل يایط دنیبدون ارجاع به شرا یاظهارات کالم یابیارز د)

مبتال  زیرهاي یک از بیماريبه کدام ،ولی با محدودیت زمانی استهاي افسردگی حاد کسی که دچار نشانه ـ 48
  است؟

 افسردگی خلقی الف)
 افسردگی اساسی ب)
 افسردگی مداوم ج)
  اختالل دوقطبی د)
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 هاي تشخیصی اختالل شخصیت مرزي است؟نشانه ءیک از موارد زیر جزکدام ـ 49
  اختالل هویت الف)
  سزاوارياحساس  ب)
  مشغولی به انتقاددل ج)
  ورزيکینه د)

ري بیما شدن حادتر منجربهعملی ـ  در ساختار تفکر فرد مبتال به وسواس فکري زیریک از موارد کدام ـ 50
 شود؟می
 .گیرندفکر خود را زیر نظر می دائما )الف
 .پردازندبه کنترل افکار خود می ب)
 .پردازندافکار خود میبه تحلیل  ج)
 .پردازندمیه اشتراك افکار خود ب )د

 ؟نیستهاي تشخیصی اختالالت روانی مالك ءجز زیریک از موارد کدام ـ 51
  اهمیت بالینی الف)
  کژکاري ب)
  هاي مهم زندگیزمینه ناتوانی در ج)
 معلولیت د)

  کند؟می تجربه عمل در چگونهبر اساس نظریه روانکاوي بیمار خصومت ناهشیار را  ـ 52
 انتقالفرآیند  د)  تحلیل رویا ج) هیپنوتیزم ب)  تداعی آزاد الف)

 است؟ زیرک از موارد یاز کدام  یناش يمشکالت سازگار يمراجع محور یدگاه درمانیدر د ـ 53
 گوید و ایتعارض ا الف)
 نابهنجار يهايریادگی ب)
  تهدید خویشتن پدیداري ج)
  الگوهاي نابهنجار د)

ابد ییمک است پرورشیباً به رفتار مطلوب نزدیکه تقر يدادن هر رفتارق پاداشیرفتار مطلوب از طر یوقت ـ 54
 ؟به کار رفته شده است یت وابستگیریمد يهاک از روشیکدام 

  اقتصاد ژتونی د)  شکل دهی ج) کردنمحروم ب) یقرارداد وابستگ الف)

استفاده  یدارد از چه نوع درمان یو مجاورت زمان یکیبا رفتار نامطلوب نزد یمحرك آزارنده از نظر زمان یوقت ـ 55
 شده است؟

  یادگیري اجتماعی د)  بیزاري درمانی ج)  شکل دهی ب)  سازيغرقه الف)

 است؟ صحیح چندگانه شناختی استعدادهاي مورد در زیر موارد از یککدام سوسی نظر از ـ 56
 بنیاد زیستی دارند الف)
 به لحاظ بنیادي تحت تاثیر اکتساب و محیط هستند ب)
 حاصل یادگیري هستند ج)
 حاصل تعامالت فرهنگی هستند د)
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 آمده است؟ زیر يهانهیک از گزیراتر در کدام  یاجتماع يریادگیه یدر نظر یاصل يهاشاخصه ـ 57
  ت و انتظاراتیتقو الف)
  تیو تقو یجانیه يباورها ب)
  و انتظارات یشناخت يباورها ج)
  تیو تقو یشناخت يباورها د)

 است؟ح یصح زیرک از موارد یس کدام یال یجانیه یدر درمان عقالن ـ 58
 .پردازدمی وقایع تفسیر به خود یدرون جمالت فرد بر اساس الف)
 هاي فرد هستند.حاصل پندارهنانهیبواقع يهابرچسب ب)
 نابهنجار خود را اصالح کند. يست رفتارهایبایفرد م ج)
 ع اصالح کند.یخود را از وقا یشخص يرهایست تفسیبایفرد م د)

 شود؟یانجام م زیرک از موارد یبک کدام آرون یمداخالت يدر الگو ـ 59
 .شودیر و اصالح رفتار، درمان مییتغ يهارفتار نابهنجار با کاربرد روش الف)
 شود.یاصالح م يو رفتار یبا فنون شناخت ،که مشخصه مشکل است ییتفکر ناکارا يالگوها ب)
 شود.یدر جهت اصالح رفتار به کار گرفته م یـ اجتماع یروان یمداخالت درمان ج)
 .شودیگرا به اصالح رفتار پرداخته منشیب يهابا تمرکز بر ناخودآگاه فرد و ارائه روش د)

 آمده است؟ زیر يهانهیک از گزیک در کدام یالکتید یدر رفتار درمان يمهارت آموز يواحدها ـ 60
 یجان، تحمل ناراحتیم هیوقوف، تنظ، یخانواده درمان الف)
 جانیم هی، وقوف، تنظی، خانواده درمانیدرمان شناخت ب)
  یجان، تحمل ناراحتیم هی، تنظیعقالن يوقوف، بارساز ج)
 يفردانیم يرگذاری، تأثیجان، تحمل ناراحتیم هیوقوف، تنظ د)

 کالس در اوهاي کوچک واکنش سایر دانش آموزان به تخلف چنانچه اعمال مجرمانه دانش آموزي را ناشی از ـ 61
 ایم؟کرده تبیین را او مجرمانه عمل رویکرد، کدام با مطابق بدانیم،

  رویکرد بی سازمانی الف)
  رویکرد آسیب شناختی ب)
  رویکرد انگ زنی ج)
 گراییساخت رویکرد بر د)

 روي دارد؟چه شرایط اجتماعی پتانسیل باالیی براي کنترل کج سازي بریتویت درنظریه شرمنده ـ 62
 ت.اس در شرایطی که فردگرایی در جامعه بسیار کم الف)
 .در شرایطی که فردگرایی در جامعه بسیار کم و پیوندهاي اجتماعی بسیار قوي است ب)
 .در شرایطی که انسجام اجتماعی قوي است ج)
 .کندخوب کار می پذیريدر شرایطی که نظام جامعه د)

هاي توزیع مواد مخدر را باال ببریم، مبتنی بر کدام نظریه آسیب شناسی چنانچه براي مقابله با اعتیاد هزینه ـ 63
 ایم؟اجتماعی عمل کرده

  ناکامی منزلتی د)  دکترین بازدارندگی ج)  کنترل اجتماعی ب)  پیوند اجتماعی الف)
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اي در یک مدرسه براي جلوگیري از کج رفتاري چنانچه بخواهیم براساس نظریه پیوند افتراقی سادرلند مداخله ـ 64

 باشیم؟ داشته ویژه توجهی باید زیر عامل کدام به باشیم، داشتهدانش آموزان 

 هاي دوستی دانش آموزانگروه الف)
 وضعیت خانوادگی دانش آموزان ب)
 دانش آموزانوضعیت اقتصادي  ج)
 هاي روانی ـ زیستی دانش آموزانویژگی د)

توان جزء ادعاسازان قلمداد هاي زیر را مییک از گروه) کدام(constructivismمطابق رویکرد برساخت گرایی  ـ 65

 کرد؟

  سیاستمداران الف)
  مشاوران دولتی ب)
 هاسلبریتی ج)
 همه موارد د)

 

  یقروش تحق

 شود؟هاي زیر براي بازسازي یا اصالح نظریه به جاي تأیید یا رد آن استفاده مییک از روشکدام ـ 66

 Breaching Experiments الف)
  Insider Understanding ب)
 Extended Case Method ج)
 Institutioanl Ethnography د)

 خواهیم تفاوت اثر هر سطح متغیر مستقل برها مرتبط نیستند و میاي است، گروهرتبهوقتی متغیر وابسته  ـ 67

 شود؟وابسته را ببینیم از کدام آزمون استفاده می

 گروههاي مستقل t الف)
 مک نمار ب)
 اسپیرمن ج)
 مان ویتنی U د)

 تري است؟گیري مناسبنمونه TSگیري براي تحقیق کیفی از افراد کدام نوع نمونه ـ 68

 Opportunistic Sampling الف)
 Cluster Sampling ب)
 Stratified Sampling ج)
 Chain Sampling د)



 1400سال  مددکاري اجتماعی رشته: Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 13صفحه  
 

 موضوع و منظر و نقش شرکت کننده به ترتیب در تحقیق کیفی کدام است؟ ـ 69
 نگر، منبع مشاهدهواقعیت عینی واحد،کلی الف)
 نگر، صرفا منبع اطالعاتجزیی نی واحد،واقعیت عی ب)
 نگر، فعالهاي متکثر، کلیمعناها و ذهنیت  )ج
 گرا، مشارکت کنندهها و معناهاي متکثر، تقلیلتجربه د)

گیري کند. به نظر شما به در یک مطالعه کیفی، محقق بر آن است تا در مورد حجم نمونه مطالعه تصمیم ـ 70
 از اصول زیر باید توجه کند؟کدامیک 

 اندازه اثر الف)
 تعداد متغیرها ب)
 هااشتباه داده )ج
 هاتجزیه و تحلیل زیر گروه د)

 خطاي نوع اول کدامیک از موارد زیر است؟ ـ 71
 فرضیه صفر در عالم واقع صحیح است و رد شده است. الف)
 یید شده است.فرضیه صفر در عالم واقع غلط است و تا ب)
 فرضیه یک در عالم واقع صحیح است و رد شده است. ج)
 فرضیه یک در عالم واقع غلط است و تایید شده است. د)

 هاي مرکزي هستند؟هاي زیر سنجهیک از سنجکدام ـ 72
 میانگین، میانه، نسبت تنوع الف)
 میانه، میانگین، مد ب)
 معیار میانه، میانگین، انحراف ج)
 انحراف معیار، پراکنش، نما د)

یابی برنامه پیشگیري از اعتیاد در محیط کار ابتدا ابزار سنجش تاثیر برنامه را طراحی کرده محققی جهت ارزش ـ 73
 سنجد. نوع مطالعه در این تحقیق چیست؟و سپس پیامدهاي خاص در قبل و بعد از اجراي برنامه را می

 اي قبل و بعدالعه مداخلهمط الف)
 مطالعه ترکیبی ب)
 مطالعه مورد شاهدي ج)
 مطالعه ارزیابی سریع د)

 ؟نیستیک از موارد زیر برگه اطالعات جهت اخذ رضایت آگاهانه شامل کدام ـ 74
 هدف کلی و اهداف جزئی تحقیق الف)
 خطرات و مزایاي شرکت در تحقیق ب)
 ه عدم امکان انصراف پس از شروع تحقیقجزئیات مربوط ب ج)
 جزئیات مربوط به نحوه تماس با تیم تحقیق د)
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) نگرش به مصرف مواد سنجیده و معلوم 9تا  7هاي آموزان دوره اول دبیرستان (کالسنفر از دانش 1500در  ـ 75

 کدام نکته باید توجه کرد؟اي ندارد. در تفسیر این یافته به ها رابطهشود با سن آنمی
  (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)

اد دارا و فاقد صفت کرونا بررسی کنیم، نسبتی که به دست کرونا را در افر PCRاگر احتمال مثبت شدن تست  ـ 76

 آید چیست؟می
 میزان صحت الف)
 میزان کشف کاذب ب)
 نسبت درست نمایی ج)
 حساسیت و اختصاصیت د)

 ویژگی متمایز طرح گروه نامعادل این است که: ـ 77
 شود.آزمونی در مورد گروه گواه انجام نمیپیشهیچ الف)
 یابند.کنندگان در پژوهش به طور تصادفی به گروههاي گواه و آزمایش تخصیص نمیشرکت ب)
 کنند.گروه آزمایش در یک عمل آزمایشی متفاوت از گروه گواه شرکت می ج)
 شود.تهدیدهاي بیرونی به وسیله این طرح مهار می د)

 هاي زیر است؟از گزینه یکمطالعه مورد شاهدي النه گزیده، کدام ـ 78
 دهند.را در دل یک مطالعه مورد شاهدي انجام میاي است که آنگروهیمطالعه هم الف)
 شوند.ها مقایسه میشوند و داخل آن گروهتر جا داده میهاي کوچکاي که در آن موردها و شاهدها در داخل گروهمطالعه ب)
 دهد.و برکسونی را کاهش میاي که سوءگیري انتخاب را افزایش مطالعه ج)
 کنند.گروه از افراد را در نظر گرفته، از میان اعضاي آن دو گروه مورد و شاهد را انتخاب مییک هم د)

 چیست؟ criterion-related observer reliability ـ 79
را در چنـد  هنگامی که نوار ویدئویی یک حادثهگر اي به وسیله یک مشاهدههاي سازگار متغیرهاي مشاهدهمیزان ثبت الف)

 بیندموقعیت می
هاي تخصیص یافته به وسـیله یـک هاي تخصیص یافته به وسیله یک مشاهده گر تعلیم دیده با نمرهمیزان توافق نمره ب)

 گر خبرهمشاهده
 گرهاي تخصیص یافته به یک رویدادبه وسیله چندین مشاهدهمیزان همبستگی نمره ج)
 گرانهاي تعیین شده مورد توافق براي ثبت مشاهده توسط مشاهدهمیزان مالك د)
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 اي صحیح است؟کدامیک از عبارات زیر در مورد مطالعات مداخله ـ 80
 شودها موجب کاهش روایی بیرونی مطالعه میریزش متفاوت اعضا در گروه الف)
 شودوابسته موجب کاهش روایی بیرونی مطالعه میکافی نبودن پایایی ابزار سنجش متغیر  ب)
 شودآلودگی گروه مقایسه به مداخله موجب کاهش روایی درونی مطالعه می ج)
 شوداثر هاثورن موجب کاهش روایی درونی مطالعه می د)

 هاي کمی و کیفی صحیح هستند؟کدامیک از عبارات زیر در مورد تحقیق ـ 81
 هاي کمی بر قیاس متمرکز است.هاي کیفی بر استقرا و در تحقیقتحقیق در تحقیقمنطق  الف)
 باشد و طرح تحقیق کمی در حال ساخت در فرایند تحقیق است.طرح تحقیق کیفی از پیش تعیین شده می ب)
وش آمـاري اسـاس ر بندي و تفسیر معنایی است و در تحقیق کمی بـرنحوه رواسازي در تحقیق کیفی بر اساس دسته ج)

 است.
هـاي کمـی تعریـف شوند ولـی در تحقیقهاي کیفی فقط جهت را روشن کرده و از ابتدا تعریف نمیمفاهیم در تحقیق د)

 شوند.عملیاتی می

 هاي زیر صادق است؟گروهی کدامیک از ویژگیدر یک مطالعه هم ـ 82
 کند.داد زیادي از افراد را درگیر میرود و تعاز متغیر مستقل به سمت معلول می الف)
 کند.رود و تعداد زیادي از افراد را درگیر میاز معلول به سمت متغیر مستقل می ب)
 کند.رود و تعداد کمی از افراد را درگیر میاز متغیر وابسته به سمت علت می ج)
 کند.میرود و تعداد کمی از افراد را درگیر از علت به سمت متغیر وابسته می د)

شود یا نه. خواهد ببیند آیا مواجهه با خشونت پدر علیه مادر موجب اضطراب در نوجوانان دختر میمحققی می ـ 83
ده کند و همزمان دفعات مشاهاي براي سنجش اضطراب اجرا میبه این منظور در گروهی از آنها پرسشنامه

کسانی  کند:ها را به دو دسته تقسیم میپرسد. سپس آنها مییر از آنخشونت پدر علیه مادر را در یک ماه اخ
نتی از اند و کسانی که در یک ماه اخیر خشوکه در یک ماه اخیر حداقل یک بار خشونت مزبور را شاهد بوده

این  شی درکند. او از چه رواند. سپس نمرات اضطراب را در این دو گروه مقایسه میپدر علیه مادر خود ندیده
 تحقیق استفاده کرده است؟

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

 ؟ستینق یج تحقیم نتایرهدف محقق تعمیهاي زک ازانواع پژوهشیدرکدام ـ 84
 اقدام پژوهشی الف)
 ق همبستگییتحق ب)
 شییمایق پیتحق ج)
 داديیروـ  ق پسیتحق د)
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برداري انجام داده است، از روش یادداشت ”Grounded Theory“اي که به روش یک پژوهشگر در مطالعه ـ 85
ن تباط میاتر مفاهیم، ارهاي ابعاد و معانی عمیقهاي خود سعی کرده بازتاباستفاده کرده است و در یادداشت

 هاي او از کدام نوع هستند؟یادداشت ثبت کند. هاي نظري راها و گزارهآن
 تحلیلی د) تفکیکی ج) نظري ب) عملیاتی الف)

فرض کنیم صفت گرایش به سیگار داراي توزیع نرمال است، اگر فردي را از میان افراد جامعه به شکل کامال  ـ 86
د ن افراچند درصد احتمال دارد میانگین نمره گرایش به مصرف سیگار در وي با میانگی ،تصادفی انتخاب کنیم

 جامعه تفاوت معنادار داشته باشد؟
 64 د) 5 ج) 95 ب) 50 الف)

  گیرند؟هاي کیفی ادبیات و متون مربوطه در کدام مرحله مورد استفاده قرار میدر پژوهش ـ 87
 مراحل یک ازدر هیچ الف)
  ي مراحلدر کلیه ب)
 در مرحله تدوین سوال ج)
 هادر مرحله تفسیر یافته د)

ي کدهاي دیگر با آن کند کدي را شناسایی کند که همهها سعی مییک پژوهشگر کیفی در مرحله تحلیل داده ـ 88
 ارتباط دارند. نام این روش کدگذاري چیست؟

 ايکدگذاري طبقه د) کدگذاري باز ج) کدگذاري محوري ب) کدگذاري انتخابی الف)

گیري تصادفی اي دو گروه آزمایش و دو گروه گواه از طریق نمونهدر طرح پژوهشی جهت بررسی تاثیر مداخله ـ 89
س پس از آزمون مقدماتی محرك آزمایش اعمال شده و سپ 1از یک جامعه آماري انتخاب شدند. در گروه 

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

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

هاي فقیرنشین پژوهشی را انجام داده است که در آن اهالی مسائل خود یک مددکار اجتماعی در یکی از محله ـ 90
. نمودند طراحی و اجراي کار پژوهشی به طور فعال همکاريرا مطرح کردند، آرزوهایشان را بیان نمودند و در 

یر مددکاراجتماعی از پژوهش به عنوان ابزاري براي آموزش، توسعه آگاهی و بسیج مردم براي ایجاد تغی
 استفاده کرد. نام روش پژوهشی که مددکار اجتماعی به کار برده است، چیست؟

  Methodology of the People الف)
 Participatory Action Research ب)
 Anthropological Ethnography ج)
 Community Based Intervention د)
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در این تحقیق  .ها چقدر استيها و غیرسیگارایم که میزان سرطان ریه در سیگاريدر تحقیقی محاسبه کرده ـ 91

 دهد؟خطر قابل انتساب چه چیزي را نشان می

 هاي سرطان ریه نگرفتههاي سرطان ریه گرفته به سیگارياريدرصد سیگ الف)
 میزان کاهش متغیر وابسته در گروه نامواجه ب)
 ص در اثر سیگار به وجود آمده استها که به طور خامیزان بروز سرطان ریه در سیگاري ج)
 ها قابل انتساب به سیگارهاي ریه در سیگاريدرصدي از سرطان د)

 خواهد شد؟ تضعیفیک از موارد زیر کدام ،اگر عمل آزمایش از اجراي پیش آزمون اثر گرفته باشد ـ 92

 پایایی بیرونی د) اعتبار بیرونی ج) پایایی درونی ب) اعتبار درونی الف)

در معرض  Aی در ارومیه، گروه در تحقیقی جهت بررسی تاثیر آموزش بر تغییر رفتارهاي پرخطر معتادان تزریق ـ 93

ییر در معرض یک روش سنتی قرار داده شدند. در پایان یک دوره چهار ماهه، تغ Bروش جدید آموزش و گروه 

یر وابسته بود. متغ Bباالتر از میانگین نمره گروه  Aرفتارهاي پرخطر دو گروه بررسی شد. میانگین نمره گروه 

 است؟ در این مطالعه کدامیک از موارد زیر

 نوع آموزش الف)
 طول مدت پیگیري ب)
 معتادان تزریقی ج)
 تغییر رفتارهاي پرخطر د)

هاي یک پژوهش از محیط ایجاد شده به وسیله پژوهشگر به شرایط محیطی دیگر چه پذیري یافتهمیزان تعمیم ـ 94

 شود؟نامیده می

 اعتبار بوم شناختی الف)
 اعتبار محتوایی ب)
 اعتبار پیش بین ج)
 اعتبار صوري د)

کنندگان در مطالعه ها، نتایج را در اختیار شرکتدر یک مطالعه کیفی، محقق پس از تجزیه و تحلیل داده ـ 95

 شود؟دهد تا آن را تایید کنند. به باور شما این اقدام منتج به کدامیک از نتایج زیر میمیقرار

 (Bias) سوگیري الف)

 (External check) بازنگري ناظرین ب)

 (Credibility) اعتبار ج)
 (Triangulation)سازي گوشه سه )د
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خرده مقیاس دارد. محققی در  4ساخته که » کروناهراسی«اي براي سنجش نامهمحققی در زالند نو پرسش ـ 96
 ن ضروريآنامه پیش از استفاده از زیر بر این پرسش خواهد از آن استفاده کند. انجام کدام تحلیلایران 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)

پایین (افسردگی) با یک پرسشنامه جدید ساخته شده، با پرسشنامه بک دو ماه پس از سنجش میزان خلق  ـ 97
خواهیم بسنجیم میزان همبستگی پرسشنامه جدید ساخته کنیم. میمجددا خلق همان افراد را سنجش می

شده با پرسشنامه بک که پرسشنامه مطرحی در حوزه افسردگی است، چقدر است و براي اینکه پرسشنامه 
وع ین چه ناقرار بگیرد باید نتایجش با بک و با مصاحبه چند روانپزشک مطابقت داشته باشد. جدید مورد تایید 

 گیرد؟روایی است و با هدف سنجش چه نوع روایی انجام می
 بین، روایی مالکیروایی پیش الف)
 روایی همگرا، روایی محتوا ب)
 روایی سازه، روایی محتوا ج)
 روایی همزمان، روایی محتوا د)

 کدام دسته از عوامل زیر مخدوش کننده اعتبار درونی هستند؟ ـ 98
 رشد، تاریخ، انتخاب افتراقی، اثر آزمایشگر الف)
 هاي آزمایش متعدد، حساسیت ناشی از پیش آزمون، اثر آزمایشگرآزمون، تداخل عمل ب)
 گیري و عمل آزمایشیزمان اندازهتعامل آثار  رشد، حساسیت ناشی از پیش آزمون، افت آزمایشی، ج)
 افت آزمایشی، رقابت جبرانی گروه گواه، ابزار پیشینه، د)

 نامه چیست؟خوانی درونی در پرسشهمگنی یا هم ـ 99
 ترازي است.نامه یک متغیر را بسنجد و صورتی از همهاي پرسشسؤالها یا همه گویه الف)
 نامه یک مفهوم واحد را بسنجد و صورتی از ثبات زمانی است.هاي پرسشسؤالها یا همه گویه ب)
 شان و صورتی از پایایی مالکی است.درجه موافقت دو یا چند ارزیاب برسر نتیجه ارزیابی ج)
 نامه و صورتی از اعتبار سازه است.درجه موافقت دو یا چند ارزیاب برسر اعتبار محتوایی پرسش د)

هاي زیر را خواهد ابزاري جهت سنجش وضعیت کیفیت زندگی سالمندان بسازد. کدامیک از روشمحققی می ـ 100
 نمایید؟نامه پیشنهاد میجهت بررسی روایی سازه پرسش

 (Test-retest Method) د آزمون مجدـ  روش آزمون الف)
 (Split-half Method) روش دو نیمه کردن ب)
 (Item Analysis) هاروش تحلیل گویه ج)
 (Factor Analysis) روش تحلیل عاملی د)

 موفق باشید
 


