
    )مژده اکبریان ( فصل اول روانشناسی           استاد اکبري 

 تست ھای سراسری
 

)٩٦ سراسری( بھ ترتیب کدام است ؟ ) رفتار گرایی و انسان گرایی ( ویژگی اساسی رویکرد ھای -١  
رفتار انسان ناھشایار است  –رفتار باید مشاھده پذیر باشد ) ١  
انسان مسئول خود است  –رفتار انسان اکتسابی است ) ٢  
تجارب اولیھ نقش اساسی در رفتار فرد دارد –انسان مسئول رفتار خود است ) ٣  
.رفتار انسان قابل کنترل است  –نیاز ھای غریزی عامل اصلی رفتار انسان ھستند ) ٤  

 
اشاره دارد از کدام رویکرد روانشناسی ناشی میشود ؟ » یاداوری« مطالعھ رفتاری کھ بھ فرایند -٢
)٩٦سراسری (  
زیست شناختی ) ٤انسان گرایی                ) ٣   رفتارگرایی       ) ٢شناختی        ) ١  

 
بھ ترتیب از یافتھ ھای کدام رویکرد در روانشناسی » و پسخوراند زیستی سندرم تطابق عمومی «-٣

) ٩٥سراسری ( ھستند ؟   
رفتاری  –زیست شناختی ) ٢شناختی                       –زیست شناختی )١  
رفتاری –شناختی ) ٤شناختی                              - روانکاوی) ٣  

 
) ٩٤سراسری ( از کدام روش تحقیق بیشتر بھره گرفتھ اند ؟ کردار شناسان -٤  
روش ھای ھمبستگی) ٤روش ھای قیاسی        ) ٣ازمایش              )  ٢مشاھده              ) ١  

 
) ٩٣سراسری ( ذیری پدیده ھای روانشناختی کدامند ؟ برای ازمون پ سھ معیار اساسی-٥  
پیش بینی -توصیف -کنترل) ٢تبیین                        - پیش بینی- توصیف) ١  
تبیین -تکرارپذیری -تعریف عملیاتی) ٤تکرار پذیری         - تعریف عملیاتی -کنترل) ٣  

 
)٩٢سراسری ( میگویند ... زیابی  شود  متغییر بھ جنبھ ھایی از رفتار کھ میتواند اندازه گیری و یا ار-٦  
مداخلھ گر ) ٤وابستھ              ) ٣مستقل             ) ٢             کنترل ) ١  

 
) ٩٢سراسری ( نظریھ فروید کدام است ؟ ماھیت -٧  
زیست شیمیایی) ٤لوح سفید          )  ٣جبرگرا        ) ٢مکانیستی             ) ١  

 
) ٩١سراسری ( .... یکی از انتقاد ھای وارده بھ رویکرد انسانگرا عبارت است از -٨  



امکان پذیر نبودن تایید نظریات  ) ٢تاکیید بیش از حد روی اثر محیط  ) ١  
نادیده گرفتن کامل یافتھ ھای سایر رویکرد ھا )  ٤فقدان نظری درباره ی انسان       ) ٣  

 
در کدام موقعیت میتواند رابطھ بین علت و معلول پدیده ھا را مورد توجھ قرار دھد ؟ روانشناس-٩  
)٩١سراسری (  
پیش بینی دارای حد باالیی از اعتبار باشد ) ٢پدیده مورد نظر ازمون پذیر باشد                      ) ١  
از پدیده مورد نظر ارایھ شد تعریف عملیاتی) ٤تجربھ پذیری در حد اکثر ان مورد توجھ قرار گیرد  ) ٣  

 
 کنترل را خود خون فشار و قلب تپش مانند خودکار ھای پاسخ تا اموزد می افراد بھ کھ تکنیکی- ١٠

    )٩١ یسراسر(.شود میمطرح ... رویکرد در داردونام ...کنند

              پدیدار شناختی       -حساسیت زدایی تدریجی)٢رفتاری                 -پس خوراند زیستی)١

زیست- پسخوراند زیستی)٤زیست شناختی   -حساسیت زدایی تدریجی)٣     

 
 
 
 

   



    )مژده اکبریان ( فصل اول روانشناسی           استاد اکبري 

  :اسخ تشریحی تست ھای سراسریپ
یکی از ویژیگیھای .یکی ازپیش فرض ھای وارده بھ رویکرد رفتاری ھمھ رفتارھا اکتسابی ھست) ٢-١

 ١گزینھ .ن بھ تجربھ درونی انسانھا وآزادی برای انتخاب سرنوشت فرد استرویکرد انسان گرا تاکییدآ
 –رویکرد روانکاوی  ٤گزینھ .روانکاوی -رویکرد انسان گرا٣گزینھ .روانکاوی –رویکرد رفتاری 

  )قسمت رویکرد رفتاری وانسان گرا- جزوه٤و٣صفحھ ( انسان

صفحھ (ذخیره سازی ویادآوری داده ھاست - دادرویکرد شناختی دربرگیرنده فرآیندھای مانند درون )١-٢
  )قسمت رویکرد شناختی-جزوه ٤

پس خوراند - ٤و٣رد گزینھ ی .سندرم تطابق عمومی جزویافتھ ھای رویکرد زیست شناختی است)٢-٣
قسمت رویکرد رفتاری و  –جزوه  ٣و٢صفحھ ( ١رد گزینھ . زیستی جزو یافتھای رویکرد رفتاری است

  )زیست شناختی

ارشناسان بنیان گذار روش مشاھده طبیعی بودند وآنھا رفتارحیوانات را بھ روش مشاھده طبیعی کرد)١-٤
قسمت روش ھای تحقیق درروانشناختی  –جزوه  ٦صفحھ .(و نھ آزمایشی مورد بررسی قرار میدادند

  )علمی

  )٧نکتھ  –خالصھ طالیی )( ٣-٥

قسمت رویکرد  –جزوه ٤صفحھ .(نظریھ ھا در رویکرد انسان گرا امکان تاییدپذیری وجود ندارد)٢-٨
  )انسان گرا

ندازه گیری یا ارزیابی شود ازاطالق متغییره وابستھ بھ جنبھ ھای از رفتار کھ می تواند ا)٣-٦
  )١٢نکتھ  –خالصھ طالیی(.میشود

صفحھ .(بھ شدت جبرگرا است واین ویژگی بارزآن شمرده میشود)نظریھ فروید(رویکرد روانکاوی )٢-٧
  )قسمت رویکرد روانکاوی–جزوه  ٣

در صورتی کھ پیش بینی دارای درجھ باالیی از اعتبارباشد روانشناس میتواند رابطھ بین علت و )٢-٩
  )٥نکتھ  –خالصھ طالیی (.معلول رابررسی کند

تپش قلب :پس خوراند زیستی تکنیکی است کھ بھ افراد آموزش داده میشود تا فرایندھای خود مانند)١- ١٠
صفحھ (.ن تحت کنترل فرد قرار دھند واین روش درمان در رویکرد رفتاری امکان پذیر استو فشار خو

  )قسمت رویکرد رفتاری –جزوه  ٤

 


