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 شخصیتروانشناسی 

تست طبقه بندی شده با  6611شامل  
 حل تشریحی جامع

 مقدمفاطمه صفرزاده 

 
گروه آموزشی مقدم، انتخاب صحيح و آگاهانه شما دانشجويان عزيز را ارج و سپاس نهاده و آينده درخشانی را براي شما آرزومند 

آوري و مطالعه همگی اين منابع آموزشی، است. تنوع و تعدد منابع كنكور كارشناسی ارشد و دكتري، و همچنين فرصت كم براي جمع
باشد. اميد است جزوه حاضر كه در برگيرنده مطالب مهم و كليدي از اكثر منابع هاي اصلی دانشجويان میهمواره از جمله دغدغه

جويی در وقت و يادگيري كامالً هدفمند، راه حل مناسبی براي اين مسئله كنكور است، رضايت خاطر شما را فراهم نموده و با صرفه
 از شما را جهت كسب رتبه برتر در آزمون پاسخ گفته باشيم.باشد. آرزومنديم توانسته باشيم در اين اثر ،ني

تست با تست هاي طبقه بندي شده  1111نكته  1111تست زدن براي فهم نكات كليدي هر مبحث بسيار كمک كننده است و كتب 
ستی هر مبحث، همراه با حل تشريحی جامع، كه از نكات خط به خط منابع اصلی گردآوري شده، براي يادگيري نكات كليدي و ت

 گزينه بسيار مناسبی است.
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 هاي شخصيت انتشارات دانشگاه، تهران، تهراناكبر، نظريهسياسي، علي -2

 هاي شخصيت، ترجمه سيد محمدي، يحيي، نشر ويرايش، تهرانشولتز، دوان، شولتز، سيدني، نظريه -3

 هاي شخصيت، ترجمه سيد محمدي، يحيي، نشر روان، تهرانفيست، حبس، فيست، گريگوري، نظريه -4
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 فهرست مطالب:

 مقدمات، تعاريف و سنجش شخصيتفصل اول: 

 عوامل به وجود آورنده شخصيتفصل دوم: 
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 رويکرد روانکاويفصل چهارم: 

 نظريه تحليل يونگفصل پنجم: 

 نظريه روانشناسي فرديفصل ششم: 
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  نظريه گروهي مورنوفصل يازدهم: 
 دوازدهم: رويکرد عمر ) نظريه پسافرويدي اريکسون(  فصل

 فصل سيزدهم: نظريه التقاطي گاردنر مورفي
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 نوزدهم: رويکردهاي صفات در شخصيتفصل 
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 بيست و يکم: نظريه كل نگر پويشي مزلوفصل 

 بيست و دوم: روانشناسي وجوديفصل 

 رويکرد شناختيبيست و سوم: فصل 

 نوار باريك( يهاچهارم: رويکرد زمينه محدود )نظريهبيست و فصل 
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 فصل اول: مقدمات، تعاريف و سنجش شخصيت

 هاي سنخ )تيپ(شناسي مربوط به كدام انديشمند است؟ترين نظريهقديمي . 1
 ( جالينوس4 ( بقراط3 ( ارسطو2 ( سقراط1

 شود؟شناسي محسوب نميهاي تيپكدام نظريه جزو نظريه . 2

 ( كتل4 ( يونگ3 ( شلدون2  ( كرچمر1

هاي مشخصي از رفتار اي است از صفات يا شيوهها بر اين فرض مبتني هستند كه شخصيت فرد چکيدهكدام دسته از نظريه . 3

 كردن، فکر كردن، احساس كردن، واكنش نشان دادن و نظاير آنها؟

 هاي روان پويايی( نظريه4 گرايیهاي تعامل( نظريه3 صفات هاي( نظريه2 هاي سنخ( نظريه1

 هاي صفات كدام است؟بانفوذترين نظريه از گروه نظريه . 4

 ( نظريه يونگ4 ( نظريه كتل3 ( نظريه ساليوان2 ( نظريه فرويد1

 توان آنها را دو روي يك سکه دانست؟كدام رويکردهاي شخصيت مکمل يکديگر و در واقع مي . 5
 گرايیپويايی و انسان( نظريه روان2  نظريه سنخ و نظريه صفات( 1

 ( نظريه صفات و نظريه يادگيري اجتماعی4 ( نظريه رفتارگرايی و روانكاوي3

 شود؟ها شخصيت بامفهوم يکپارچگي  مشخص ميدر كدام گروه از نظريه . 6
 هاي رفتارگرايی( نظريه4 گرايیهاي انسان( نظريه3 پويايیهاي روان( نظريه2 هاي صفات( نظريه1

 شود؟در كدام نظريه شخصيت با منش معادل گرفته مي . 7
 گرايی( انسان4 ( رفتارگرايی3 ( صفات2 ( روانكاوي1

 تمركز كدام مکتب بر بسط نظريه يادگيري با مطالعه شخصيت بوده است؟ . 8

 ( رفتارگرايی4 ( سنخ3 ( صفات2 گرايی( انسان1

 شد، قد علم كرد؟گيري به عنوان واكنشي در برابر آنچه سلطه روانکاوي به روانشناسي محسوب ميجهت كدام . 9
 ( صفات4 ( يادگيري اجتماعی3 گرايی( انسان2 ( رفتارگرايی1

 شود؟در كدام مکتب به اهميت سائق خودشکوفايي تأكيد مي . 11
 گرايی( انسان4 پويايی( روان3 ( صفات2 ( رفتارگرايی1

 اي متمركز بوده است؟عمده تحقيقات در كدام ديدگاه بر الگوگيري و يادگيري مشاهدهبخش  . 11

 ( صفات4 پويايی( روان3 ( رفتارگرايی2 ( يادگيري اجتماعی1

اي است كه محيط بر نحوه ظهور اين ها و شيوهآمادگيمطابق كدام ديدگاه شخصيت حاصل تعامل بين صفات خاص و پيش . 12

 گذارد؟وي اثر مي صفات و تمايالت رفتار

 ( رفتارگرايی4 ( سنخ3 پويايی( روان2 گرايی( تعامل1

 چه كسي در تحقيقاتش به عدم ثبات دوران بلوغ پي برد؟ . 13
 ( ساليوان4 ( فرويد3 ( ميد2 ( بندورا1
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 هاي ادراكي، انفعالي، ارادي و بدن فرد آدمي است؟پرداز شخصيت سازمان پويايي جنبهبه اعتقاد كدام نظريه . 14
 ( هيلگارد4 ( فرگوسن3 ( مدي2 ( شلدون1

 شناسي در مسايل موردعالقه دنياي واقعي است؟سنجش كدام عامل، حوزه اصلي كاربرد روان . 15
 ( انگيزش4 ( حافظه3 ( شخصيت2 ( هوش1

 كنند؟كدام دسته از روانشناسان ، شخصيت را براي انتخاب بهترين داوطلب براي شغل به خصوص ارزيابي مي . 16

 ( عمومی4 ( صنعتی3 ( آموزشگاهی2 ( بالينی1

 كنند؟هاي سنجش شخصيت از كدام اصل پيروي ميبهترين شيوه . 17
 ( همه موارد مذكور4 ( اعتبار3 ( پايايی2 ( ميزان كردن1

 هاي اجرايي يك آزمون اشاره دارد؟كدام اصطالح به همساني شرايط و شيوه . 18

 بندي( درجه4 ( ميزان كردن3 ( پايايی2 ( اعتبار1

 ............... مستلزم همساني پاسخ به يك ابزار سنجش است؟.... . 19
 بندي( درجه4 ( اعتبار3 ( پايايی2 ( نرم1

 ترين روش تعيين پايائي كدام است؟سريع . 21

 ( ضريب آلفا4 ( دو نيمه كردن3 ( هم ارزسازي2 ( بازآزمايی1

 كند؟آنچه را كه قرار است ارزيابي كند، واقعاً ارزيابي مياي كدام اصطالح بيانگر آن است كه يك آزمون تا جه اندازه . 21
 بندي( درجه4 ( نرم3 ( پايايی2 ( اعتبار1

 دهند؟روانشناسان شخصيت عمدتاً به كدام اعتبار اهميت مي . 22
 ( همزمان4 ( سازه3 ( صوري2 ( محتوا1

 ترين نوع اعتبار كدام است؟از ديدگاه عملي مهم . 23

 بين( پيش4 ( محتوا3 ( صوري2 ( سازه1

 هاي جداگانه آزمون است؟منظور از كدام نوع اعتبار مواد يا پرسش . 24
 بين( پيش4 ( همزمان3 ( مالک2 ( محتوا1

 شود؟گيري مولفه فرضي مدنظر مربوط ميكدام نوع اعتبار به توانايي آزمون در اندازه . 25
 بين( پيش4 ( صوري3 ( محتوا2 ( سازه1

 شود؟بندي نميطبقهكدام نوع اعتبار جزو اعتبار سازه  . 26
 بين( پيش4 ( افتراقی3 ( واگرا2 ( همگرا1

در صورتي كه يك پرسشنامه دو گروه افراد را كه به متفاوت بودن شهرت دارند، از يکديگر متمايز كند. داراي كدام نوع اعتبار  . 27

 است؟
 ( افتراقی4 ( مالكی3 ( همگرا2 ( واگرا1

 ات درباره رفتار و شخصيت كدام است؟ترين فنون براي به دست آوردن اطالعمرسوم . 28

 2و  1( 4 ( آزمون روانی3 ( مصاحبه2 ( مشاهده1
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 بندي توسط چه كسي معرفي شد؟هاي درجهمقياس . 29
 ( يونگ4 ( گالتون3 ( موري2 ( مورينو1

 شود؟بندي مييك از خطاها طبقهخطاي بخشندگي جزو كدام . 31
 ايهاله( اثر 4 ( خطاي مجاورت3 ( خطاي تضاد2 ( خطاي ثابت1

 دهد؟تأثير قرار دهد، كدام خطا روي ميبندي كليه صفات ديگر را تحتبندي يك يا دو صفت، درجهزماني كه درجه . 31

 ( مجاورت4 ( تضاد3 اي( هاله2 ( ثابت1

بندي از بندي شده قبلي، درجهكننده اجازه دهد كه ارزشيابي از يك فرد درجهبنديدهد كه درجهكدام خطا زماني رخ مي . 32

 تأثير قرار دهد؟فرد بعدي را تحت

 ( خطاي بخشندگی4 ( خطاي ثابت3 ( خطاي مجاورت2 ( خطاي تضاد1

 دهد؟بندي كنند، كدام خطا روي مياند، مثل هم درجهبندي كنار هم قرار گرفتهزماني كه اقالمي را كه در يك ابزار درجه . 33
 ( مجاورت4 ( ثابت3 اي( هاله2 ( تضاد1

 يت را چه كسي ابداع كرد؟اولين پرسشنامه شخص . 34
 ( وودورث4 ( گالتون3 ( يونگ2 ( برن رويتر1

 هاي عروق قلبي طراحي شده است؟هاي بيماريكدام پرسشنامه جهت كشف الگوهاي رفتاري مربوط به نشانه . 35
 ( سنخ نماي مايرز ـ بريگز2  ياب فعاليت جنكينز( زمينه1

 ناكامی سنخ مصور روزنزوايگ( 4 ( مقياس رجحان هاي شخصی ادواردز2

 كدام انديشمند روش تحليل عاملي را معرفي نمود؟ . 36
 ( فيشر4 ( اسپيرمن3 ( پيرسون2 ( گالتون1

 ترين پرشسنامه شخصيت كدام است؟ترين و محبوبمعروف . 37

1)PF11 2 )CPI 3 )MMPI 3 )NEO 

 ترين آزمون رواني به كار برده شده كدام است؟گستره . 38
1 )TAT 2 )NEO 3 )MMPI 4 )CPI 

 شود؟بررسي مي MMPIكدام موارد توسط آزمون  . 39
 ( عوامل آموزشی و شغلی2 هاي سياسی و اجتماعی( نگرش1

 ( همه موارد مذكور4  ( سالمت جسمانی و روانی3

 براي استفاده در مورد كدام گروه ساخته شد؟ MMPI-2آزمون  . 41
 ها( اقليت4 ( نوجوانان3 ( كودكان2 ( سالمندان1

 شود؟رنجور تلقي ميسه عنصري روان MMPIهاي آزمون م مقياسنمرات باال در كدا . 41
 4و  3و  2( 4 9و  8و  7( 3 8و  7و  1( 2 3و  2و  1( 1

 شود؟پريشي ناميده ميچهار عنصري روان MMPIنمرات باال در كدام مقياس آزمون  . 42

 9و  8و  7و  1( 4 11و  9و  8و  7( 3 8و  7و  1و  5( 2 4و  3و  2و  1( 1
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 شود؟م آزمون شخصيت، پرسشنامه مالكي گفته ميبه كدا . 43
1 )TAT 2 )11pf 3 )CPI 4 )MMPI 

 شود؟تلقي مي MMPIكدام پرسشنامه به نوعي فرزند طبيعي  . 44
1 )NEO 2 )CPI 3 )TAT 4 )SCL-91 

 جهت استفاده براي افراد بهنجار چند سال به باال طراحي شده است؟ (CPI)پرسشنامه رواني كاليفرنيا  . 45

 سال 18( 4 سال 13( 3 سال 11( 2 سال 8( 1

 گيري نگرش و چند جنبه ارزيابي شخصيت است؟شامل چند ماده، چند مقياس اندازه CPIآزمون  . 46
 13ـ11ـ517( 4 17ـ2ـ412( 3 11ـ5ـ551( 2 17ـ3ـ412( 1

 تر است؟هاي تحليل عاملي به كار رفته در ساختن و استاندار كردن كدام ابزار سنجش شخصيت پيچيدهروش . 47

1 )CPI  2 )MMPI  

 TAT( 4 ( پرسشنامه چند محوري ميلون3

ها عمدتاً توسط روانشناسان باليني براي كار با اشخاصي كه از نظر هيجاني آشفته هستند، ساخته شده كدام دسته از آزمون . 48

 است؟

 هاي فرافكنی شخصيت( آزمون2  هاي عينی شخصيت( آزمون1

 وشهاي ه( آزمون4  هاي استعداد( آزمون3

 ها سعي دارند بخش ناديدني شخصيت ما را كاوش كنند؟كدام دسته از آزمون . 49

 هاي نگرش( آزمون4 هاي تفكر مفهومی( آزمون3 هاي عينی( آزمون2 هاي فرافكن( آزمون1

 هاي فرافکني مبتني بر كدام نظريه است؟تعبير و تفسير آزمون . 51
 پويايی( روان4 ( شناختی3 ( سيستمی2 ( رفتاري1

 شود؟تحليل كدام آزمون به سرعت پاسخ بيشتر اهميت داده ميدر  . 51
 CPI 3 )11PF 4 )NEO( 2 ها( تداعی واژه1

 پركاربردترين آزمون فرافکن در سنجش شخصيت كدام است؟ . 52
 هاي ناتمام راتر( جمله4 ( بندر3 ( رورشاخ2 ( اندريافت موضوع1

 يد است؟آزمون رورشاخ شامل چند كارت رنگي و چند كارت سياه و سف . 53

 2ـ5( 4 5ـ5( 3 5ـ11( 2 11ـ11( 1

 دومين آزمون پركاربرد در پژوهش شخصيت و حرفه باليني كدام است؟ . 54
 NEO( 4 ( رورشاخMMPI 3( 2 ( اندريافت موضوع1

 آزمون لکه جوهر هولزمن شامل چند لکه جوهر است؟ . 55
1 )11 2 )15 3 )21 4 )45 

 آزمون اندريافت موضوع توسط چه كسي عرضه شد؟ . 56

 ( يونگ و روزنزوايگ4 ( كتل و آيزنک3 ( هولزمن و رورشاخ2 موري و مورگان( 1
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 شامل چند تصوير سياه و سفيد است؟ TATآزمون  . 57
1 )31 2 )31 3 )15 4 )11 

 شود چه زماني را در نظر بگيرد؟از آزمودني خواسته مي TATهاي گويي در مورد كارتدر داستان . 58
 رد مذكور( همه موا4 ( آينده3 ( حال2 ( گذشته1

 بسياري از مفاهيم روانکاوانه با استفاده از كدام آزمون قابل تشخيص است؟ . 59

1 )TAT 2 )11pf 3 )MMPI 4 )CPI 

 آزمون نقاشي آدمك به وسيله چه كسي عرضه شد؟ . 61
 ري( آندره4 ( بندر3 ( مک كاور2 ( گوديناف1

 گشتالت كدام است؟ها در ارزشيابي از طريق آزمون بندر ترين عاملاساسي . 61

 ( همه موارد مذكور4 ها( تحريف شكل3 ( جاانداختن2 ( چرخش دادن1

 رود؟كدام روش در پژوهش شخصيت به كار مي . 62
 ( همه موارد مذكور4 ( روش همبستگی3 ( روش آزمايشی2 ( روش بالينی1

 شود؟بندي ميهاي پژوهش شخصيت طبقهمورد پژوهي جزو كدام دسته از روش . 63

 ( بالينی4 اي( علی ـ مقايسه3 ( همبستگی2 ( آزمايشی1

 فرويد بر اساس ساختن نظريه روانکاوي خود وسيعاً از كدام روش پژوهشي استفاده نمود؟ . 64
 ( مورد پژوهی4 اي( علی ـ مقايسه3 ( همبستگی2 ( آزمايشی1

 باشد؟ها و تحليل رويا ميها، مصاحبهكدام روش پژوهشي شامل آزمون . 65
 اي( علی ـ مقايسه4 ( همبستگی3 شی( آزماي2 ( بالينی1

 كند؟در روش آزمايشي، پژوهشگر كدام متغير را دستکاري مي . 66

 ( مزاحم4 ( هويتی3 ( وابسته2 ( مستقل1

 ترين روش پژوهش روانشناختي باشد؟پژوهشي توان آن را دارد كه دقيق كدام روش . 67
 ايقايسه( روش علی ـ م4 ( روش همبستگی3 ( روش بالينی2 ( روش آزمايشی1

 كند؟در كدام روش پژوهشي، محقق روابط موجود بين متغيرها را بررسي مي . 68
 ( ميدانی4 ( بالينی3 ( آزمايشی2 ( همبستگی1

 شود؟معموالً پايايي و اعتبار ابزارهاي سنجش از طريق كدام روش تعيين مي . 69
 ( همبستگی4 ( تحليل محتوا3 ( موردي2 ( آزمايشی1

 رابطه نيرومندتري بين متغيرهاست؟ كدام ضريب همبستگي بيانگر . 71

1 )11/1 2 )72/1 3 )12/1- 4 )81/1- 

 تر است؟بخشبيني كردن رفتار در دنياي واقعي است، كدام روش پژوهشي رضايتبراي كارورزاني كه هدفشان پيش . 71
 ( موردي4 ( همبستگی3 ( آزمايشی2 ( بالينی1

 به روابط علت و معلولي متغيرهاي مورد بررسي پي برد؟ بر اساس تفسير نتايج كدام دسته از پژوهش ها مي توان . 72
 ( همبستگی4 ( موردي3 ( توصيفی2 ( آزمايشی1
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 پردازند؟در كدام روش پژوهشي به مطالعه عميق افراد مي . 73
 ( توصيفی4 ( همبستگی3 ( بالينی2 ( آزمايشی1

 گويند؟هاي مربوط به سوابق زندگي فرد چه ميبه داده . 74
1 )L 2 )O 3 )T 4 )S 

 آيد؟ها از طريق بررسي سوابق يا تاريخچه زندگي فرد به دست ميكدام داده . 75

1 )L 2 )O 3 )T 4 )S 

 آيد؟ها اطالعاتي است كه از افراد مطلع مانند والدين، دوستان يا معلمان به دست ميكدام داده . 76
1 )O 2 )T 3 )S 4 )L 

 آيد؟هاي استاندارد به دست ميمونهاي آزمايشي يا آزها شامل اطالعاتي است كه از روشكدام داده . 77

1 )L 2 )O 3 )T 4 )S 

 آيد؟ها به وسيله خود آزمودني به دست ميكدام داده . 78
1 )L 2 )O 3 )T 4 )S 

 هاي شخصيت درست عنوان شده است؟كدام عبارت در مورد نظريه . 79

 روند.میها به كار اي از اصول هستند كه براي توضيح طبقه خاصی از پديدهها مجموعه( نظريه1

 پذير باشند.هاي شخصيت سودمند باشند بايد آزمون( براي اينكه نظريه2

 هاي شخصيت در يک چهارچوب منسجم، آنها را روشن كنند و توضيح دهند.هاي شخصيت بايد بتوانند با سازمان دادن داده( نظريه3

 باشد.( همه موارد مذكور صحيح می4

 كدام عبارت نادرست است؟ . 81

 تر از فلسفه است.سيار وسيع( نظريه ب1

 روند.زنی بدون عمل فراتر میزنی متكی هستند اما از گمانه( نظريه ها بر گمانه2

 تر از فرضيه است.( نظريه گسترده3

 ها مولد نيستند.ها برخالف نظريهبندي( طبقه4

 از طريق به كارگيري روش علمي آزمايش كرد؟ تواناي است كه اعتبار آن را ميبيني فرهيخته................... حدس يا پيش . 81

 بندي( طبقه4 ( فرضيه3 ( نظريه2 ( فلسفه1

 ترين مالک براي يك نظريه مفيد كدام است؟مهم . 82
 پذيري آن( ابطال2 ( توانايی آن در انگيختن و هدايت كردن پژوهش بيشتر1

 ( ايجاز داشتن4  ( سازمان دادن اطالعات3

 

 

 

 

 

http://www.ravangam.com/


9 

 

 گروه آموزشی مقدم)گام(
 دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره

www.ravangam.com 
90097030390ارتباط با شبکه های اجتماعی:   

@ravangam 
 

 درست است.  3گزينه  .1

 مطرح كرد.هاي چهارگانة صفراوي، سوداوي، بلغمی، و دموي را ها مربوط به بقراط، حكيم يونانی است كه نظرية مزاجترين اين نظريهقديمی

 درست است.  4گزينه  .2

ها ربط هاي بدنی را به انواع شخصيتشناسی متعلق به كرچمر و شلدون است كه كوشيدند به شكلی جالب و جذاب سنخهاي سنخديگر نظريه

ورت اختی از افراد به صشنبندي سنخشود اما از آنجا كه نوعی تقسيمبندي میبدهند. كارل يونگ هم اگر چه عمدتاً تحت مكتب روانكاوي طبقه

 شناسان به حساب آيد.تواند در زمرة سنخارايه داده است، می 2گراو برون 1گرادرون

 درست است.  2گزينه  .3

هاي مشخصی از اي است از صفات يا شيوهها بر اين فرض مبتنی هستند كه شخصيت فرد چكيدهاين دسته از نظريه :3هاي صفاتنظريه

ود هايی از صفات نبهاي اولية صفات عمالً چيزي بيش از فهرستنشان دادن و نظاير آنها. نظريه رفتار كردن، فكر كردن، احساس كردن، واكنش

هاي جديدتر، فنون تحليل عامل را در تالش براي جدا كردن ابعاد زيربنايی شد. اما نظريهمشخص می و شخصيت برحسب شمارش اين صفات

 اند.شخصيت به كار گرفته

 درست است.  3گزينه  .4

(، هدف نظرية شخصيت اين است كه ماتريس صفات 1951احتماالً با نفوذترين نظريه از اين گروه نظرية ريموندكاتل است. طبق نظر كاتل )

 هاي رفتاري را انجام داد.بينیها پيشردي را تنظيم كند تا بتوان با استفاده از آن ماتريسف

 درست است.  1گزينه  .5

توان آنها را دو روي يک سكه دانست. شناختی و صفاتی مكمل يكديگرند و در واقع، میتوجه به اين نكته ضروري است كه رويكردهاي سنخ

مركز متكند،هاي صفات بر آنچه افراد را از هم متمايز میتأكيد دارند؛ اما نظريهآنچه بين افراد مشترک است، شناسی عمدتاً برهاي سنخنظريه

 است.

 درست است.  2گزينه  .6

هاي كالسيک اند نظريهاز آن جملهآيند،مجموعة بزرگی از رويكردها حول اين محور گرد می :5يا روانکاوانه 4پوياييهاي رواننظريه

ها زياد است، اما همة آنها حاوي يک . تمايز ميان اين نظريه9، و هورناي8، ساليوان7، فرام1شناسی اجتماعی آدلرهاي روانفرويد و يونگ، نظريه

 شود.مشخص می 11همة آنها شخصيت با مفهوم يكپارچگی انديشة اصلی مشترک هستند و آن اينكه براي

 

                                                           
1 introvert 

2 extravert 
3 trait theories 

4 psychodynamic 
5 pychoanalytic 

1 Adler 
7 Fromm 

8 Sullivan 
9 Horney 

11 integration 

http://www.ravangam.com/


11 

 

 گروه آموزشی مقدم)گام(
 دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره

www.ravangam.com 
90097030390ارتباط با شبکه های اجتماعی:   

@ravangam 
 

 درست است.  1گزينه  .7

شود، به عالوه، مفاهيم انگيزشی داراي اهميت قابل توجهی هستند، در اين معنی، در اين رويكردها تأكيدي قوي بر عوامل رشدي گذاشته می

 شود.معادل گرفته می 11شخصيت با منش

 درست است.  4گزينه  .8

تمركز اين مكتب بر بسط نظرية يادگيري با مطالعة شخصيت بوده است. اگر چه نظرية با نفوذي كه به طور خالص رفتارگرايانه  :12رفتارگرايي

اي از پردازان را به بررسی دقيق يک مسئلة بنيادي برانگيخت. چه اندازهگيري رفتارگرايی، ديگر نظريهباشد دربارة شخصيت وجود ندارد، جهت

در  13هاي شخصيت مربوط است و چه مقدار آن به هماهنگیها، صفات يا پويايیدهند به سنخبيشتر مردم از خود نشان می ثبات رفتاري كه

 .14هاي تقويتمحيط و به وابستگی

 درست است.  2گزينه  .9

لم قد عشد،ناسی تصور میشگيري در اصل به عنوان واكنشی در برابر آنچه سلطة روانكاوي و رفتارگرايی بر رواناين جهت :15گراييانسان

 كرد.

 درست است.  4گزينه  .11

 17گرايیهاي ذهنی برجسته شده و بركلاند كه در آن تجربهگذاشته 11افرادي نظير مزلو، راجرز، می و فرانكل تأكيد خود را بر پديدارشناسی

 شود.تأكيد می 18شود، و بر اهميت سايق خودشكوفايیگرايی رفتارگرايان رد میكاهشتمركز دارد،

 درست است.  1گزينه  .11

هاي طبيعی، سازي اثرات محيط با ويژگیپردازي در اين ديدگاه، از مسئلة متعادلبخش عمدة نظريه :19هاي يادگيري اجتماعينظريه

دة شود. بخش عمیشوند، برخورد مهايی از رفتار كه در يک زمينة اجتماعی كسب میخيزد. اما، با مفهوم شخصيت، در اينجا به عنوان جنبهبرمی

توانند توصيف قابل قبولی از قواعد رفتار در به عنوان سازوكارهايی كه می 21ايو يادگيري مشاهده 21تحقيقات در اين ديدگاه بر الگوگيري

 متمركز بوده است. هاي اجتماعی ارايه دهند،زمينه

 

 

 

 

                                                           
11character 
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14 contingencies of reinforcement 

15 humanism 
11 phenomenology 
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 درست است.  1گزينه  .12

اي و شيوه 23هاآمادگیاين ديدگاه، ديدگاهی التقاطی است و معتقد است شخصيت حاصل تعامل بين صفات خاص و پيش  :22گراييتعامل

 گذارد.است كه محيط بر نحوة ظهور اين صفات و تمايالت رفتاري اثر می

 درست است.  2گزينه  .13

شناسان تمايل دارند شخصيت را محصول اسان و جامعهشن(، معتقد است كه مردم1972هانس، جی. آيزنک ) :24هاي الگوي فرهنگينظريه

يابد. بنابراين، مشاهدات مالينوسكی و مارگات ميد دربارة جهانی نبودن عقدة اديپ و عدم هاي اجتماعی بدانند كه شخص در آنها پرورش میگروه

كنند و سازمان شخصيتی متفاوتی به اوتی برخورد میهاي متفهاي مختلف با نيازهاي آدمی به شيوهدهد كه فرهنگثبات دوران بلوغ، نشان می

 آورند.وجود می

 درست است.  1گزينه  .14

ی، به نقل از سياسهاي ادراكی و انفعالی و ارادي و بدنی )شكل بدن و اعمال حياتی بدن( فرد آدمی است. )شلدون،شخصيت سازمان پوياي جنبه

1317.) 

شناختی افراد )افكار، احساسات، و اعمال( را كه هاي رفتار روانهاست كه مشابهت و تفاوتيشها و گرااي پايدار از ويژگیشخصيت مجموعه»

هاي بالواسطه شناخته شوند يا به آسانی درک شناختی موقعيتداراي تداوم زمانی بوده و ممكن است به واسطة فشارهاي اجتماعی و زيست

 (1972)مدي، « كند.نشوند، مشخص می

رفتار اجتماعی و روابط اجتماعی متقابل است. بنابراين، شخصيت يک فرد مجموعة راههايی است كه او نوعاً نسبت به ديگران  شخصيت الگويی از»

 (1971)فرگوسن، « كندواكنش يا با آنها تعامل می

رتيب، اوست. بدين ت و صفات ديگر هاها، گرايششخصيت هر فرد همان الگوي كلی يا همسازي ساختمان بدنی، رفتار، عاليق، استعدادها، توانايی»

 «مجموعه يا كل خصوصيات و صفات فرد است.توان گفت كه منظور از شخصيت،می

 .(1993آتكينسون و هيلگارد، «)كنند.هاي تفكر كه سازگاري فرد با محيط را تعيين میشخصيت عبارت است از الگوهاي رفتار و شيوه» 

 درست است.  2گزينه  .15

فراهم هاي كلی سنجش شخصيت ـ يعنی،شناسی در مسايل مورد عالقة دنياي واقعی است. هدفاصلی كاربرد روانسنجش شخصيت، حوزه 

آنان ـ صرفنظر از زمينة مربوط، همين است.  هاي درست از اعمال آيندهبينیكردن توصيف معتبري از شخصيت و رفتار اشخاص و انجام پيش

ـ تعيين وجود يا  ـ بر حسب شخص ها براي درمانها، يا عوارض، و اراية توصيهها، نشانهعدم وجود برخی ويژگیاما، هدفهاي اختصاصی  هاي خاص 

 كند.و موقعيت فرق می

 درست است.  3گزينه  .16

ار، هاي بهنجار و نابهنجگذاري بين رفتارها و احساسكوشند به وسيلة سنجيدن شخصيت بيماران و مراجعان خود و فرقشناسان بالينی میروان

دهند و  ها را تشخيصتوانند اختاللهاي بيماري آنها را درک كنند. متخصصان بالينی، فقط به وسيله ارزيابی شخصيت به اين طريق مینشانه

 شوند، ارزيابیآموزانی را كه براي درمان به آنها ارجاع داده میبهترين روش درمان را تعيين كنند.  روانشناسان آموزشگاهی، شخصيت دانش

هاي مشكالت سازگاري يا يادگيري را كشف كنند. روانشناسان صنعتی سازمانی، شخصيت را براي انتخاب بهترين داوطلب براي كنند تا علتمی

 كنند. شغلی بخصوص ارزيابی می

                                                           
22 interactionism 
23 predispositions 

24 culture pattern theories 

http://www.ravangam.com/


12 

 

 گروه آموزشی مقدم)گام(
 دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره

www.ravangam.com 
90097030390ارتباط با شبکه های اجتماعی:   

@ravangam 
 

اي شغل با تمايالت و هكنند تا در خواستگيري میاي شخصيت را براي يافتن بهترين شغل براي متقاضی خاص، اندازهروانشناسان مشاوره

هاي آزمايشگاهی خود را در تالش براي تبيين رفتار آنها در يک آزمايش يا ربط نيازهاي فرد جور باشند. روانشناسان پژوهشی، شخصيت آزمودنی

 كنند.هاي ديگر ارزيابی میگيريدادن صفات شخصيت  آنها به اندازه

 درست است.  4گزينه  .17

 كنند: ميزان كردن، پايايی و اعتبار.شخصيت از سه اصل پيروي میهاي سنجش بهترين شيوه

 درست است.  3گزينه  .18

 هاي اجراي يک آزمون است.ميزان كردن، مستلزم همسانی شرايط و شيوه

 درست است.  2گزينه  .19

 پايايی،  مستلزم همسانی پاسخ به يک ابزار سنجش است.

 درست است. 3گزينه  .21

 چندين شيوه وجود دارد:براي تعيين پايايی يک آزمون 

دهند و به وسيلة محاسبة ضريب همبستگی، به صورت را دوبار به افراد يكسان می : آزمون(test – retest method)ـ روش بازآزمايي 1

 كنند.آماري دو سري نمرات را مقايسه می

ها ن را براي دومين بار اجرا كنند، آزمودنیدر اين روش به جاي اينكه يک آزمو :(equivalent-forms method)ارز سازيـ روش هم2

 گيرتر از روش بازآزمايی است.تر و وقتدهند. اين روش گراندو نوع هم ارز آزمون را انجام می

كنند گيري پايايی است. در اين روش، آزمون را يكبار اجرا میسومين روش اندازه : (Split-halves method)ـ روش دو نيمه كردن3

 ترين است.كنند. اين روش سريعهاي نيم ديگر مقايسه میشوندگان را با نمره ي نيمی از آزمونهاو نمره

 درست است.  1گزينه  .21

اي آنچه را اين است كه يک آزمون تا چه اندازه 25توانند پايا باشند، اما اعتبار يا دقت نداشته باشند. منظور از اعتبارهاي شخصيت میپرسشنامه

كنند كه از جملة آنها اعتبار پيش بين، اعتبار محتوا شناسان از چند نوع اعتبار استفاده میروانكند. يابی كند، واقعاً ارزيابی میكه قرار است ارز

 و اعتبار سازه هستند.

 درست است.  3گزينه  .22

 بين.دهند: اعتبار سازه و اعتبار پيششناسان شخصيت عمدتاً به دو نوع اعتبار اهميت میروان

 درست است.  4ه گزين .23

 كنداي درست تعيين میبين است، يعنی يک آزمون رفتار آينده را تا چه اندازهاز ديدگاه عملی، مهمترين نوع اعتبار، پيش

 درست است. . 1گزينه  .24

 كنند، برايرا ارزيابی میشناسان براي تعيين اعتبار محتوا هر يک از مواد هاي جداگانه آزمون است. روانمنظور از اعتبار محتوا، مواد يا پرسش

 شود يا خير.گيري كند مربوط میاينكه ببينند آيا اين مواد به آنچه آزمون قرار است اندازه

 درست است.  1گزينه  .25

 شود.فرضی يا نظري رفتار، مثل يک صفت يا انگيزه، مربوط می گيري سازه، يعنی مؤلفهاعتبار سازه به توانايی آزمون در اندازه

                                                           
25 validity 
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 درست است.  4گزينه  .26

گرايی، پرخاشگري، هوش و ثبات هايی مانند برونكند. سازهاي است كه يک ابزار سنجش، چند سازه فرضی را ارزيابی میدرجه 26اعتبار سازه

ازه وع اعتبار سهاي فرضی هستند كه بايد به رفتارهاي قابل مشاهده ربط داده شوند. سه نها سازههاي مادي نيستند، بلكه آنهيجانی، هستی

 .29و اعتبار افتراقی 28، اعتبار واگرا27اند از: اعتبار همگرامهم عبارت

 درست است.  4گزينه  .27

هاي ابزار سنجش معتبري كه ساختار يكسانی هاي به دست آمده از آن ابزار با نمرهيک ابزار سنجش در صورتی اعتبار سازه همگرا دارد كه نمره

ی هايی كه آن سازه را ارزيابداشته باشد. يک پرسشنامه در صورتی اعتبار سازه واگرا دارد كه با ساير پرسشنامهدارد، همبستگی عالی )همگرا( 

 كنند، همبستگی كم يا بی معنايی داشته باشد و سرانجام، يک پرسشنامه در صورتی اعتبار افتراقی دارد كه دو گروه افراد را كه به متفاوتنمی

 يگر متمايز كند.بودن شهرت دارند، از يكد

 درست است.  4گزينه  .28

ترين فنون براي به دست آوردن اطالعات دربارة رفتار مشاهده و مصاحبه، بسته به اين كه براي پژوهش به كار روند يا به منظور ارزيابی، مرسوم

 و شخصيت هستند.

 درست است.  3گزينه  .29

اند. اين روش، در ها قابل مقايسهبندي از نظر رواج و كاربرد با چک ليسترجههاي دهاي بهداشت روانی، آموزشی، استخدامی، مقياسدر زمينه

هاي خود و ديگران در تحقيقات ( به جامعة تحقيقات علمی معرفی شد و امروزه درجه بندي1815اواخر قرن نوزدهم به وسيلة فرانسيس گالتون )

 و كارهاي روانشناختی كامالً رايج شده است.

 . درست است 1گزينه  .31

 توانگيرند. از ميان اين انواع خطاها میها در معرض انواع خطاها قرار میهاي درجه بندي اين مقياسرغم سهولت استفاده و هزينة كم مقياسعلی

 ، يعنی، درجه33يا بخشندگی 32را نام برد. خطاهاي ثابت شامل خطاي آسان گيري 31اي، خطاي تضاد و و خطاي مجاورت، اثر هاله31خطاي ثابت

 تر از حد استحقاق است.، يعنی درجه بندي كردن پائين34بندي كردن باالتر از حد استحقاق و خطاي سخت گيري

 درست است.  2گزينه  .31

بندي يک يا دو صفت، اي شامل تعميم دادن اضافی است؛ يعنی، اجازه دادن به اين كه درجهبندي ديگر، يعنی، اثر هالهخطاي رايج درجه

 صفات ديگر را تحت تاثير قرار دهد.بندي كلية درجه

 

 

                                                           
21 Construct validity 
27 Convergent validity 

28 Divergent validity 
29 Discriminate validity 

31 constant error 
31 proximity error 

32 leniency error 
33 generosity 

34 sererity error 

http://www.ravangam.com/


14 

 

 گروه آموزشی مقدم)گام(
 دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره

www.ravangam.com 
90097030390ارتباط با شبکه های اجتماعی:   

@ravangam 
 

 درست است.  1گزينه  .32

بندي شدة قبلی، درجه بندي بندي كننده اجازه دهد كه ارزشيابی )مساعد يا نامساعد( از يک فرد درجهدهد كه درجهخطاي تضاد وقتی رخ می

 .از فرد بعدي را تحت تاثير قرار دهد

 درست است.  4گزينه  .33

 بندي كنند.اند، مثل هم درجهبندي كنار هم قرار گرفتهتمايل به اين كه اقالمی را كه در يک ابزار درجهخطاي مجاورت عبارت است از 

 درست است.  4گزينه  .34

كه در طول جنگ جهانی اول براي سرند كردن كاركنان ارتش  31اياي تک ـ نمره، پرسشنامه35از زمانی كه پرسشنامة اطالعات شخصی وودورث

تی اند. به دنبال كار وودورث پرسشنامة شخصيتر شدههاي شخصيتی از نظر روان سنجی به مراتب پيچيدهل، طراحی پرسشنامهساخته شد، تا به حا

 داد.عرضه شد، كه شش نمرة مختلف به دست می 37برن رويتر

 درست است.  1گزينه  .35

 Aهاي عروق قلبی طراحی شده است. اين الگوي سنخ ريهاي بيمازمينه ياب فعاليت جنكينز به منظور كشف الگوهاي رفتاري مربوط به نشانه

قرار و العاده رقابت طلب، مجذوب پيشرفت، ناشكيبا، بیكه به وسيلة پرسشنامة جنكينز ارزيابی شده است به صورت پرخاشگر، جاه طلب، فوق

 داراي احساسات مزمن به چالش طلبيده شدن و تحت فشار بودن، توصيف شده است.

 است. درست  3گزينه  .36

ه، ها براي تعيين اين كها يا ديگر سنجههاي همبستگی بين آزمونهاي رياضی است براي تحليل ماتريساي از روشتحليل عامل، شامل مجموعه

ناسان ش ها كه به وسيلة چارلز اسپيرمن معرفی شد به وسيلة بسياري از روانكنند. اين روشها را تبيين میها( آن همبستگیهايی )سازهچه عامل

هاي شناختی و عاطفی به كار رفته است و به ساختن چندين پرسشنامة شخصيتی معروف منجر شده است. از ميان اين براي پژوهش در ارزيابی

توان نام ، پرسشنامة شانزده عاملی شخصيت و پرسشنامة شخصيتی آيزنک را می39، خوي سنج گليفورد ـ زيمرمن38ابزارها خوي سنج ترستون

 برد.

 درست است.  3گزينه  .37

توان نام را می MMPIمعروف به  41ها شخصيت سنج چند وجهی مينه سوتاترين و محبوبترين آنهاي شخصيتی، معروفاز ميان همة پرسشنامه

 برد.

 درست است. 3گزينه  .38

ترين آزمون روانی به كار برده شده است. اين ابزار كه به وسيلة اس.آر. هاتاوي، و جی.سی.مک كينلی در زمان جنگ جهانی اين آزمون گسترده

عبارت بود كه به صورت  551هاي روان پزشكی ساخته شد، در شكل اصلی خود شامل دوم به عنوان نوعی ابزار ساده و پر مصرف براي مصاحبه

مورد  517ها به تعداد گويه، كه شكل تجديدنظر شدة آن بود، MMPIشد. در نسخة بعدي ها پاسخ داده میبه آن« دانمنمی»يا « خير»، «بله»

 افزايش يافت.

                                                           
35 wood worth personal pata sheet 

31 single- score 
37 Bernreuter personality Inventory 

38 Thurstone Temperament schedule 
39 Guild ford –zimmerman Temperament survey 

41 Minnesota Multiphasic personality Inventory (MMPI) 
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 درست است.  4گزينه  .39

MMPI  هاي سياسی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عبارت است. اين مواد، سالمت جسمانی و روانی، نگرش 517آزمونی درست ـ نادرست و شامل

 گيرند.پريش را در بر میهاي رفتار روان رنجور  و روانشغلی، خانوادگی و زناشويی و گرايش

 درست است.  3گزينه  .41

MMPI 2  2براي استفاده در مورد نوجوانان ساخته شد.  9921در سال-MMPI  آزمون معتبري است كه بين روان رنجوران و روان پريشان

 گذارد.و بين اشخاصی كه از نظر هيجانی سالم و آنهايی كه از نظر هيجانی آشفته هستند، فرق می

 درست است.  1گزينه  .41

 2، 1هاي مستلزم داشتن تجربه و مهارت فراوانی است. نمرات باال در مقياس MIMPI-2يا  MMPIتعبير و تفسير معنی دار يک نيمرخ نمرات 

 «. سه عنصري روان رنجور» 3و 

 درست است.  4گزينه  .42

 شود.تلقی می« چهار عنصري روان پريش» 9، و 8، 7، 1هاي نمرات باال در مقياس

 درست است.  4گزينه  .43

در گروه هاي افراد هاي روان پزشكی هاي خاص براساس تشخيصزيرا نمرات اقالم يا مقياس شود؛پرسشنامة مالكی گفته می MMPIبه آزمون 

 مورد استاندارد شدن، اعتبار يابی شده اند.

 درست است.  2گزينه  .44

 است. (CPI)شود، پرسشنامة روانی كاليفرنيا تلقی می MMPI« طبيعی»پرسشنامة مالكی ديگر، كه به نوعی فرزند 

 درست است.  3گزينه  .45

تجديد نظرشد، براي استفاده در مورد افراد  1987ساخته و در سال  1957اين آزمون كه در سال  :(CPI)پرسشنامه رواني كاليفرنيا 

 شود.داده می ماده است كه پاسخ درست يا غلط به آنها 412سال به باال طراحی شده است. اين آزمون شامل  13بهنجار 

 ت.درست اس1گزينه  .46

هاي آزمون شونده گيري نگرشداراي سه مقياس براي اندازه CPIشود. داده می ماده است كه پاسخ درست يا غلط به آنها 412اين آزمون شامل 

 .گذاردپذيري و مسئوليت را در اختيار میگري، خودگردانی، خويشتنجنبه شخصيت از جمله مردم آميزي، سلطه 17هايی در مورد است و نمره

 درست است.  3ينه گز .47

CPI بينی موفقيت در مشاغل مختلف مثل؛ پزشكی، رخ بزهكاران بالقوه و ترک تحصيل كنندگان دبيرستانی و در پيشدر كشيدن نيم

هايی از ديگر شوند. نمونهگذاري میهاي خودسنجی به صورت عينی نمرهنامهپزشكی، پرستاري و تدريس، موفق بوده است. پرسشدندان

عموميت و كاربرد ندارد، عبارتند از پرسشنامة شخصيتی كودكان و پرسشنامة چند  CPIو  MMPIهاي مالكی شخصيت كه به اندازة مهپرسشنا

هاي روان سنجی به كار رفته در ساختن و استاندارد هاي تحليل عاملی و ديگر شيوهمحوري بالينی ميلون و پرسشنامة شخصيتی جكسون. روش

 اند.تر بودهكردن دو ابزار آخري بسيار پيچيده

 ت. درست اس 2گزينه  .48

 شناسان بالينی براي كار با اشخاصی كه از نظر هيجانی آشفته هستند، ساخته شده است.هاي فرافكن شخصيت، عمدتاً توسط روانآزمون
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 درست است.  1گزينه  .49

نند تواهاي شخصيتی، فنون فرافكن میها سعی دارند بخش ناديدنی شخصيت ما را كاوش كنند. بر عكس سطحی بودن پرسشنامهاين آزمون

تر و ناخودآگاه شخصيت را مورد كاوش قرار دهند. يک روش فرافكن عبارت است از ابزاري براي ارزيابی شخصيت كه نسبتاً هاي عميقاليه

هاي داراي ابهام است. بستگی به نوع روش به كار رفته، كار هاي جوهر، تصاوير مبهم، جمالت ناتمام يا ديگر محرکساخت بوده و شامل لكهبی

 تواند شامل تداعی كردن، كامل كردن، مرتب كردن دوباره، يا ساختن چيزي باشد.ها میمودنیآز

 درست است.  4گزينه  .51

ها، نياز« فرافكنی»ها داده شود، به عنوان ها به نسبت بدون ساختار است، هرگونه ساختاري كه از سوي پاسخ دهنده به آنجا كه مواد آزموناز آن

ر )ولی ها در بيشتر فنون فرافكن مبتنی است بشود. تعبير و تفسيرهاي پاسخيگر مسايل شخصی يا خصوصيات او تفسير میها و دها، ترستعارض

 ذارند.گهايی كه بر افكار و رفتارهاي هشيار تأثير مینه محدود به( نظرية روان پويايی و مفاهيم آن دربارة نيروهاي پويايی ناخودآگاه و تعارض

 درست است.  1گزينه  .51

مالی برند و به منظور نشانه احتشناسان براي ارزيابی شخصيت به كار میهاي فرافكن ديگري هستند كه روانها و تكميل جمله، شيوهتداعی واژه

ها خشود.تعبير پاسده میها به سرعت پاسخ اهميت داكنند. در تحليل اين آزمونهاي جنسی، تحليل میاز تنش هيجانی و يا رابطه آنها با تعارض

اري گذهاي ناتمام راتر نمرههاي تكميل جمله، مانند برگ جملهتواند بسيار ذهنی باشد. با وجود اين، برخی از آزموندر هر دوي اين رويكردها، می

 آورد.تري را فراهم میعينی

 درست است.  2گزينه  .52

 نيز معروف است، پر كاربردترين آزمون فرافكن در سنجش شخصيت است. 41ورشاخهاي جوهر راين آزمون كه به آزمون لكه آزمون رورشاخ :

 درست است.  3گزينه  .53

هاي رنگی است. از آزمودنی خواسته كارت ديگر داراي طرح 5هاي سياه و سفيد و كارت آن داراي لكه 5كارت است كه  11اين آزمون شامل 

شود و براساس اين تفسيرها ها بعداً بر طبق دستورالعمل آزمون تفسير میاين پاسخ بيند، بيان كند.ها میشود، آنچه را كه در لكهمی

 آيد.هايی دربارة شخصيت فرد به عمل میگيرينتيجه

 درست است.  3گزينه  .54

 در پژوهش شخصيت و حرفة بالينی بيشترين كاربرد را دارد. MMPIاكنون رور شاخ دومين شيوة سنجشی است كه پس از 

 ست است. در 4گزينه  .55

گذاري استانداردي دارد كه پايايی بااليی را لكه جوهر است. اين آزمون، نظام نمره 45شناس ساخته شده است، شامل توسط وين هولزمن روان

آن را در يک  توانكه میكند به طوريتر از رور شاخ استفاده میهاي سادهدهد. اين آزمون از شيوهدر اختيار نمره گذاران آموزش ديده قرار می

 شود.اي به كار برده میهاي شخصيت، به نحو گستردهمربوط به ارزيابی ويژگی در پژوهش ها داد. اين آزمونزمان به تعداد زيادي از آزمودنی

 درست است.  1گزينه  .56

 عرضه شد 1935اين آزمون كه به وسيلة مورگان و موري در سال : (TAT)آزمون اندريافت موضوع 

 رست است. د 2گزينه  .57

ها به هر دو جنس زن و مرد اختصاص دارد. اما تصوير سياه و سفيد با درجات مختلف ابهام و يک كارت سفيد است. بعضی از كارت 31شامل 

 روند.هاي ديگر، اختصاص به جنس خاص دارند و تنها براي مردان يا تنها براي زنان به كار میكارت

                                                           
41 Rorshach Inkblot test 
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 درست است.  4گزينه  .58

ر اين شود كه دگذرد، داستانی بسازد. از آزمودنی خواسته میشود تا به هر تصوير نگاه كند و دربارة آنچه در هر تصوير میته میبه آزمودنی گف

بيند چه گذشته است، در حال حاضر در تصوير اي كه میداستان گويی، گذشته، حال و آينده را در نظر بگيرد، يعنی، بگويد قبل از شروع صحنه

 ، و در آينده بر مبناي تصوير حاضر چه اتفاقی خواهد افتاد يا حاصل وضع فعلی در آينده چه خواهد بود.گذردچه می

 درست است.  1گزينه  .59

بسياري از مفاهيم روانكاوانه با استفاده از اين آزمون قابل تشخيص است. يكی جا كه اين آزمون قوياً با مفروضات روانكاوي در ارتباط است،از آن

 اين است كه هر كارت براي كسب اطالعات خاصی طرح شده است. TATهاي گیويژ ديگر از

 درست است. 2گزينه  .61

معرفی و عرضه شد. در اين آزمون يک مداد و يک  1949روش فرافكن مورد قبول ديگر، آزمون نقاشی آدمک است كه به وسيلة مک كاور در 

تا شكل يک آدم را نقاشی كند. پس از آن كه اولين نقاشی پايان گرفت، از آزمودنی خواسته شود داده و از او خواسته می برگ كاغذ به آزمودنی

شود كه شكل ديگري كه جنس مخالف شكل اول باشد، بكشد. فرض بر اين است كه هر جنبه از نقاشی آزمودنی داراي اهميت روان شناختی می

 عتبار و پايايی اين آزمون بسيار ضعيف است.خاصی است. بعضی از محققان از جمله آناستازي معتقدند كه ا

 درست است.  4گزينه  .61

ها را كپی كند. براي اين آزمون چندين روش نمره گذاري شود كه شكلشود و از او خواسته میهايی به آزمودنی ارايه میدر اين آزمون، شكل

 ا در ارزشيابی از طريق اين آزمون است.هترين عاملها اساسیوجود دارد، اما چرخش دادن، جا انداختن و تحريف شكل

 درست است. 4گزينه  .62

 روند عبارتند از: روش بالينی، روش آزمايشی و روش همبستگی.سه روش عمده كه در پژوهش شخصيت به كار می

 درست است.  4گزينه  .63

تن شرح حال كوتاهی از زندگی هيجانی يا شرح حال است. به كار بستن مورد پژوهی به نوش (case study)روش بالينی عمده، مورد پژوهی 

 ها، شبيه است.ها و تجربهها، ترسهاي اوليه تا زمان حال از جمله احساسشخص از سال

 درست است.  4گزينه  .64

هاي روشها از انواع شناسان عالوه بر مورد پژوهیزيگموند فرويد براي ساختن نظرية روان كاوي خود وسيعاً از مورد پژوهی استفاده كرد. روان

 كنند.بالينی براي بررسی شخصيت استفاده می

 درست است.  1گزينه  .65

هاي بدست آمده از توان براي سنجش نيز استفاده كرد. دادهها و تحليل رؤياها هستند كه از همه آنها میها، مصاحبهها شامل آزموناين روش

 هاي اوليه زندگی مربوط هستند.هشيار و تجربهروش بالينی بيشتر ذهنی هستند و به رويدادهاي ذهنی و عمدتاً نا

 درست است.  2گزينه  .66

هاي توصيفی بنيادي پژوهش در هر رشتة علمی، مشاهدة عينی است. در پژوهش علمی بايد مشاهدات به خوبی كنترل شده و منظم ويژگی

 يا چند متغير يا رويداد بر رفتار است. دانشمندان در يک اي براي تعيين اثر يکباشند و ديگر اينكه مستلزم تكرار و اثبات است. آزمايش، شيوه

است كه آزمايشگر آن را  (Stimulus variable)يا  (independent variable)كنند. يكی از آنها آزمايش، دو نوع متغير را از يكديگر متمايز می

امل هايی را شبه آن دستكاري است. گروه آزمايشی، آزمودنیها كند. متغير ديگر متغير وابسته است كه رفتار يا پاسخ آزمودنیدستكاري می
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شود. گروه گواه، با متغير مستقل شود. اين گروهی است كه با محرک يا متغير مستقل مواجه میشود كه تدبير آزمايشی در مورد آنها اجرا میمی

 شود.مواجه نمی

 درست است.  1گزينه  .67

هاي رفتار و شخصيت را شناختی باشد، اما چند محدوديت دارد. برخی از جنبهين روش پژوهش روانترروش آزمايشی توان آن را دارد كه دقيق

ها نه به خاطر توان به داليل ايمنی و اخالقی تحت شرايط آزمايشی به دقت كنترل شده مورد مطالعه قرار داد. امكان دارد رفتار آزمودنینمی

هاي ، بلكه به اين علت كه از مورد مشاهده بودن خود آگاهند، تغيير كند. روش آزمايشی، محدوديتتدبير آزمايشی )يعنی دستكاري متغير مستقل(

 گذارد.خاص خود را دارد، ولی زمانی كه به خوبی كنترل شده و منظم باشد، بهترين اطالعات را در اختيار می

 درست است.  1گزينه  .68

هاي موجود كنند. آزمايشگران به جاي دستكاري متغير مستقل، به نشانهرا بررسی می در روش همبستگی، پژوهشگران روابط موجود بين متغيرها

هايی كه در يک متغير مستقل با شوند. بلكه آزمودنیهاي آزمايشی و گواه گمارده نمیها در گروهپردازند. در روش همبستگی آزمودنیمتغير می

 شوند.ي وابسته، مقايسه میيكديگر فرق دارند، با عملكردشان در برخی از متغيرها

 درست است.  4گزينه  .69

برند، به رابطه بين متغيرها عالقه دارند، به اينكه چگونه رفتار در يک متغير در اثر متغير ديگر تغيير پژوهشگرانی كه روش همبستگی را به كار می

خصيت هاي ششود. از اين گذشته، بسياري از جنبهيين میكند. معموالً پايايی و اعتبار ابزارهاي سنجش از طريق روش همبستگی تعيا فرق می

 اند.به وسيله همبسته كردن آنها با متغيرهاي ديگر، مورد مطالعه قرار گرفته

 درست است.  4گزينه  .71

گذارد. میمقياس آماري همبستگی عمده، ضريب همبستگی است كه اطالعات دقيقی را دربارة جهت و نيرومندي رابطة بين دو متغير در اختيار 

تر نزديک -1+ يا 1)همبستگی منفی عالی( امتداد دارند. هر چه ضريب همبستگی به  -1+ )همبستگی مثبت عالی( تا 1ضرايب همبستگی از 

 بينی كنيم.توانيم از يک متغير، متغير ديگر را پيشباشد رابطه نيرومندتر است و با اطمينان بيشتري می

 درست است.  3گزينه  .71

ه آن دهند لزوماً بشود. فقط به علت اينكه دو متغير همبستگی بااليی را نشان میعمدة روش همبستگی به علت و معلول مربوط میمحدوديت 

سايی شان شناگيري از پژوهش همبستگی براي پژوهشگرانی كه هدفمعنی نيست كه يكی از آنها علت ديگري است. اين محدوديت در نتيجه

بينی كردن رفتار در دنياي واقعی آورند. با اين حال براي كارورزانی كه هدفشان پيشمشكالتی را به وجود می هاي مشخص است،كردن علت

 باشد.تر میبخشاست، روش همبستگی رضايت
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 درست است.  1گزينه  .72

 هاي مختلف تحقيقهاي روشخالصه مزايا و محدوديت
 نقاط ضعف بالقوه نقاط قوت بالقوه

 تحقيقی بالينیمطالعات موردي و 

 اجتناب از موقعيت تصنعی آزمايشگاه -1

 مطالعه پيچيدگی كامل روابط فرد و محيط -2

 مطالعه عميق افراد -3

 منتهی شدن به مشاهدات نامنظم -1

 هاترغيب به تفسير ذهنی داده -2

 پيچيده كردن روابط بين متغيرها -3

 تحقيق آزمايشی و مطالعات آزمايشگاهی

 متغيرهاي موردنظردستكاري  -1

 هاثبت عينی داده -2

 برقراري رابطه علت ومعلولی -3

 هايی كه در آزمايشگاه قابل مطالعه نيست.حذف پديده -1

 د.شوايجاد موقعيت مصنوعی، كه در نتيجه، محدوديت در تعميم نتايج را موجب می -2

 هاي خواست و انتظار آزمايشگرتقويت شاخص -3

 هاشنامهتحقيق همبستگی و پرس

 بررسی انواع متغيرهاي مختلف -1

 مطالعه روابط موجود بين تعداد زيادي از متغيرها -2

 برقراري روابط همبستگی نه روابط علی -1

 بی توجهی به روايی و پايايی -2

 هاي مبتنی بر گزارش شخصیهاي مربوط به روايی و پايايی در پرسشنامهدشواري -3

 درست است.  2گزينه  .73

 درست است.  1گزينه  .74

فرد  43هاي مربوط به سوابق زندگی(. داده1993، 42اند )پالکشناسان شخصيت، چهار نوع اطالعات يا داده را در تحقيقات تشخيص دادهروان

(L)44آوري شده توسط مشاهده گرهاي جمع، داده(O)هاي حاصل از آزمون ، داده(T) هاي شخصی هاي حاصل از گزارشو داده(S)ين چهار . ا

 .به خاطر سپرد LOTSتوان با سر واژه نوع داده را می

 درست است.  1گزينه  .75

 تواند از طريق سوابق يا تاريخچه زندگی فرد به دست آورد.شامل اطالعاتی است كه فرد می (L)هاي از نوع داده

 درست است.  1گزينه  .76

بندي ها به شكل درجهآيد. معموالً اين دادهالدين، دوستان يا معلمان به دست می، اطالعاتی است كه از افراد مطلع مانند و(O)هاي از نوع داده

 شود.هاي شخصيت درج میويژگی

 درست است.  3گزينه  .77

هاي استاندارد آيد. عملكرد فرد در آزمونهاي استاندارد به دست میهاي آزمايشی يا آزمونشامل اطالعاتی است كه از روش (T)هاي از نوع داده

 هستند. Tهاي از نوع هايی از دادههاي هوش، نمونهده مثل آزمونش

 درست است.  4گزينه  .78

هايی، معموالً به صورت پاسخگويی به پرسشنامه است. آيد. چنين دادهاطالعاتی است كه به وسيله خودآزمودنی به دست می Sهاي از نوع داده

شناسان شخصيت اگرچه بسياري از روان نمايد.بندي میهاي شخصيتی خود را درجهويژگیكند و گر را بازي میدر اين موارد، فرد نقش مشاهده

 گيرند.هاي ديگر نيز مورد استفاده قرار میكنند، دادهدر درجه اول به خودسنجی تكيه می

                                                           
42- Block 
43 -Life record 

44 - Observer 
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 درست است. 4گزينه  .79

هاي شخصيت سودمند باشند، روند. براي اينكه نظريهمیها به كار اي از اصول هستند كه براي توضيح طبقة خاصی از پديدهها، مجموعهنظريه

دادن  هاي شخصيت بايد بتوانند با سازمانپذير بوده و توانايی برانگيختن پژوهش دربارة موضوعات مختلفشان را داشته باشند. نظريهبايد آزمون

ا همچنين بايد به ما كمک كنند تا رفتار را درک كرده ههاي شخصيت در يک چهارچوب منسجم، آنها را روشن كنند و توضيح دهند. نظريهداده

 بينی كنيم.و آن را پيش

 درست است. 1گزينه  .81

و  راوالً، نظريه با فلسفه ارتباط دارد، ولی بسيار محدودتر از آن است. فلسفه، يعنی، عشق به خرد و فيلسوفان كسانی هستند كه از طريق تفك

ها معرفت شناسی يا ماهيت دانش است. نظريه با اين شاخه هاي متعددي دارد كه يكی از آنلسفه شاخهكنند. فاستدالل، خردمندي را دنبال می

د كنند. فلسفه به چيزي كه بايد باشاز فلسفه ارتباط بسيار نزديكی دارد، زيرا ابزاري است كه دانشمندان در تعقيب دانش از آن استفاده می

در اين صورت سروكار دارد، ولی خوبی يا بدي نتايج اين اظهارات  -. نظريه با يک رشته اظهارات اگرپردازد، در حالی كه نظريه چنين نيستمی

 از قلمرو آن خارج است.

 درست است.  3گزينه  .81

تواند چندين فرضيه توليد كند. فرضيه، حدس تر است. يک نظريه خوب میگرچه نظريه مفهوم محدودتري از فلسفه است، اما از فرضيه گسترده

 توان از طريق به كارگيري روش علمی آزمايش كرد.اي است كه اعتبار آن را میبينی فرهيختهيا پيش

 درست است.  1گزينه  .82

آورد: مهمترين مالک براي يک نظريه مفيد، توانايی آن در برانگيختن و هدايت كردن پژوهش بيشتر است. نظريه مفيد دو نوع پژوهش به وجود می

تواند نظريه موجود را گسترش دهد. پژوهش توصيفی با نظريه رابطه همزيست دارد. از يه آزمايی. پژوهش توصيفی میپژوهش توصيفی و فرض

. دومين كندكند و از سوي ديگر، نيروي محرک خود را از اين نظريه پويا و رو به گسترش كسب میيک سو، براي نظريه عناصر اصلی تامين می

 شود.آزمايی، به اثبات غيرمستقيم سودمندي نظريه منجر میآورد، يعنی فرضيهجود مینوع پژوهش كه نظريه مفيد به و
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جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات ما با شماره 

تماس بگیرید و یا در شبکه های اجتماعی به  09102971709

 پیام دهید ravangaam@آیدی
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