
در کدام یک از مراحل تحقیق علمی پژوهشگر با مالحظه یک وضعیت غیر قابل انتظار که برای او مبهم 

 یا نا آشنا جلوه می کند برانگیخته می شود؟

 مشاهده و آزمون فرضیه-1

 جستجوی پیشینه-2

 ☑ پی بردن به مساله-3

 تدوین فرضیه-4

  

 کدام یک از گزینه های زیر در مورد فرضیه تحقیق نادرست است؟

آزمودن تجربی فرضیه هنگامی امکان دارد که بتوان متغیرها را دستکاری رده بندی و اندازه گیری -1

 کرد

 ☑ یک فرضیه یا اثبات و یا ابطال می شود-2

 فرضیه ها به طور منطقی محتمل هستند-3

 الف و ج-4

  

تعریف عملیاتی ............. محقق به ثبت چگونگی رفتار آزمودنی ها در شرایط مورد در تحقیق علمی در 

 .بررسی می پردازد در حالیکه در تعریف عملیاتی ................ نتیجه رفتار آزمودنی مشاهده می شود

 پویا –ایستا -1

 ☑ ایستا –پویا -2

 پایین به باال –باال به پایین -3

 اال به پایینب –پایین به باال -4

  

در کدام یک از شیوه های کنترل تحقیقی متغیرها در پژوهش علمی دامنه محدودی از متغیر کمی مزاحم 

 یا سطح خاصی از متغیر کیفی مزاحم در نظر گرفته می شود تا تغییرات متغیر مزاحم کنترل شود؟



 انتساب تصادفی-1

 همتا کردن-2

 ☑ تشکیل گروه های همگن-3

 یک گروه به عنوان کنترل خودشاستفاده از -4

  

در مقیاس ........... ویژگی ها صرفا در مقوله هایی رده بندی می شوند بی آنکه هیچ رابطه ریاضی بین 

 مقوله ها ضرورت داشته باشد

 ترتیبی-1

 ☑ اسمی-2

 فاصله ای-3

 نسبتی-4

  

حاوی تمام گزارش تحقیق یک نظریه یا بیانات یک ناظر است و به این دلیل مفصل و در  ....................

 .بعضی موارد خیلی فنی است

 ☑ منابع دست اول-1

 منابع دست دوم-2

 مجله بازنگری تحقیقات تربیتی-3

 3و  2گزینه -4

  

 اولین مرحله از فرایند بررسی پیشینه تحقیق چه می باشد؟

 ش مقاله مرتبطگزین-1

 تهیه چکیده-2



 ☑ مشخص کردن واژگان کلیدی مرتبط با مساله تحقیق-3

 جستجوی منابع اطالعاتی-4

  

در بررسی های پیمایشی .............. در علوم رفتاری داده ها در زمان های مختلف گرد آوری می شوند 

 .ر تغییرات در زمان پی برده شودتا تغییرات بر حسب زمان بررسی شده و به رابطه این متغیرها از نظ

 مقطعی-1

 دلفی-2

 ☑ طولی-3

 تحلیل کوواریانس-4

  

کدام یک از گزینه های زیر در مورد روش اقدام پژوهی در تحقیقات توصیفی علوم رفتاری نادرست می 

 باشد؟

 در اقدام پژوهی معموال معلم خود پژوهشگر است و نقش اصلی پژوهشی به عهده او می باشد-1

 ☑ ایند پژوهش بر اساس استداللهای فنی استوار است نه استدالل عملیفر-2

پژوهشگری که به اقدام پژوهی می پردازد آگاهانه درباره فعالیتهای خود به آزمایش پرداخته تا ضمن -3

 .شناسایی ابعاد مختلف این فعالیتها بتواند در راه بهبود آنها اقدام کند

 2و  1گزینه -4

 


