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 )تألیفی، ارشد و دکتری(اس های اندازه گیری و نگرش سنجسمق فصلطبقه بندی شده تست های 

 )تألیفی سام خانیان(    شود؟گیری در کدام مقیاس مشاهده میترین نوع اندازهساده -1

 ( نسبتی4 ای ( فاصله3 اسمی( 2 ( ترتیبی1

 قبیل باشد، کدام مقیاس مناسب است؟ از این گیری انتخاب بهترین فرد یا مناسبترین شیء واگر هدف از اندازه -2
 )تألیفی سام خانیان(      

 ( نسبی4 ای( فاصله3 ترتیبی( 2 ( اسمی1

 )تألیفی سام خانیان(    گیرد؟در کدام نوع مقیاس قرار می« و تشخیص بندیطبقه» -3
 اسمی( 4 ( ترتیبی3 ( نسبی2 ای( فاصله1

 )تألیفی سام خانیان(    ؟نیستسبی صحیح نهای زیر درباره مقیاس کدام یک از عبارت -4
 این مقیاس، صفر مطلق یا حقیقی یا واقعی دارد.( 1

 دقیق ترین و کامل ترین مقیاس است( 2

 ترین مقیاس نسبتی همان مقیاس اعداد از صفر تا بینهایت استمهم( 3

 .توان انجام داداغلب عملیات ریاضی را می( همه عملیات آماری و 4

 )تألیفی سام خانیان(    باشد؟قراردادی میهای زیر دارای صفر از مقیاسکدام یک  -5
 ( ترتیبی4 ایفاصله( 3 ( اسمی2 ( نسبی1

 )تألیفی سام خانیان(     باشد؟گیری فاصله بین واحدها معلوم و برابر میهای اندازهدر کدام یک از مقیاس -6
 نسبی( 4 ( ترتیبی3  ای فاصله( 2 ( اسمی1

 )تألیفی سام خانیان(    ؟ باشدنمیگیری فاصله بین واحدها معلوم و برابر های اندازهکدام یک از مقیاسدر  -7
 نسبی ( 4 ای ( فاصله3 ( اسمی2  ترتیبی( 1

انی و گیری متغیرهای روصفات فیزیکی اشیاء عملی است، اما اندازه گیری طول، وزن، حجم، و سایرکدام مقیاس برای اندازه -8

 )تألیفی سام خانیان(        ورشی با این مقیاس به ندرت میسر است؟ پر

 ای( فاصله4 نسبی( 3 ( ترتیبی2 ( اسمی1

گیری چه شان دهیم، به این سطح از اندازهن 1و دختران را با  0آموزان یک شهر پسران را با بندی دانشاگر برای دسته -9

 )تألیفی سام خانیان(      گویند؟می
 اسمی( 4 ( ترتیبی3 ای( فاصله2 ( نسبی1

 )تألیفی سام خانیان(    ؟نیستل آماری مجاز هیچ یک از اعماگیری زیر های اندازهدر کدام یک از مقیاس -10
 ( نسبی و اسمی4 و اسمی ای( فاصله3 ( ترتیبی و فاصله ای2 ترتیبیو  اسمی( 1

 )تألیفی سام خانیان(    جام داد؟توان انای میکدام عملیات ریاضی را در مقیاس فاصله -11
 جمع و تفریق( 4 ( جمع و ضرب3  ( ضرب و تقسیم2 ( تفریق و تقسیم1

 )تألیفی سام خانیان(    های زیر درباره مقیاس ترتیبی صحیح است؟کدام یک از عبارت -12

 .توان انجام داد( همه عملیات آماری را می1

 توان انجام داد.( فقط نما را می2

 توان انجام داد.ضریب همبستگی اسپیرمن را می فراوانی، میانه، درصد و، ( نما3

 توان انجام داد.( نما، فراوانی و میانه، درصد و ضریب همبستگی پیرسون را می4

 )تألیفی سام خانیان(     باشد؟می این پرسش بیانگر چه نوع مقیاسی -13
 «؟دکنییونی را تماشا میهای تلویزکدام یک از سریال»
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 ( ترتیبی4 ای( فاصله3 اسمی( 2 ( نسبی1

 )تألیفی سام خانیان(     باشد؟می این پرسش بیانگر چه نوع مقیاسی -14
 کنیدهای تلویزیونی را تماشا میهفته ای چند ساعت سریال»

 ( ترتیبی4 ای( فاصله3 ( اسمی2 نسبی( 1

 سام خانیان( )تألیفی     باشد؟می این پرسش بیانگر چه نوع مقیاسی -15
 مورد عالقه خود را حدس بزنید؟ هوشبهر قهرمان سریال» 

 ( ترتیبی4 ایفاصله( 3 ( اسمی2 ( نسبی1

 )تألیفی سام خانیان(     باشد؟می این پرسش بیانگر چه نوع مقیاسی -16
 تا چه حد منعکس کننده واقعیت های زندگی است؟ کنیدتماشا میهای تلویزیونی سریال» 

 ترتیبی( 4 ای( فاصله3 ( اسمی2 ( نسبی1

 ت؟گیری اساقد قواعد اندازهفاند که این مقیاس ای از دانشمندان به استفاده از کدام مقیاس ایراد گرفته و گفتهپاره -17
 )تألیفی سام خانیان(

 اسمی( 4 ( نسبی3 ای( فاصله2 ( ترتیبی1

 د؟دام مقیاس هستنکشوند و شمارة خیابانهای شهرها مربوط به می هایی که بر پشت پیراهن بازیکنان فوتبال نوشتهشماره -18
 )تألیفی سام خانیان(

 ( ترتیبی4 ای( فاصله3 اسمی( 2 ( نسبی1

 )تألیفی سام خانیان(    سنج های سانتی گراد و فارنهایت کدام است؟مقیاس به کار گرفته شده در دما -19

 ( ترتیبی4 ایفاصله( 3 ( اسمی2 ( نسبی1

 (97)اس   صحیح باشد؟ تواندنمیای باشد، کدام مورد گیری متغیری فاصلهدر صورتی که سطح اندازه -20

 ، تفاوت دارد.Bبا نمره آزمودنی  A( نمره آزمودنی 2 است. B ، دو برابر نمره آزمودنیAآزمودنی ( نمره 1 

 است. Bاز آزمودنی  تر، کمA( نمره آزمودنی 4 است. A، بیشتر از آزمودنی B( نمره آزمودنی 3 

 (99)اس  گیری زیر، تمامی چهار عمل ریاضی مجاز است؟های اندازهیک از مقیاسدر کدام -21

 ای( ترتیبی و فاصله4 ای و نسبی( ترتیبی، فاصله3  ای و نسبی( فاصله2  نسبی( 1 

 (29)دکتری سراسری    است؟ نادرست یریگاندازه یهااسیمق مورد در عبارت کدام -22 
 است. ای دارای ارزش حقیقی صفرفاصله( مقیاس 1 

 گیری است.ترین مقیاس اندازه( مقیاس نسبتی دقیق2 

 ها در مقیاس اسمی وجود ندارد.( هیچ رابطه ریاضی میان مقوله3 

 زند.ساای، اعداد فقط اطالعاتی درباره سلسله مراتب اشیاء یا افراد در طول مقیاس فراهم می( در مقیاس رتبه4 

ر چه دکنند. نتایج حاصل از این سوال این بود که مردم به چه زبانی صحبت می 1385یکی از سواالت سرشماری سال  -23

 (86)ارشد سراسری                  گیرد؟ مقیاسی قرار می

 ( نسبی4 ای( فاصله3 ( ترتیبی2 اسمی( 1

یاسی استفاده شده سی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از چه مقها به کارشنابندی تحصیالت عالیه دانشگاهدر تقسیم -24

 (92)ارشد آزاد   است؟ 
 ( نسبی4 ای( فاصله3 ترتیبی( 2 ( اسمی1 

 (75)ارشد سراسری                                گیرد؟یا نمرات استاندارد در کدام مقیاس جای می Zنمرات  -25

 اسمی (4 ترتیبی  (3  ایفاصله (2 نسبی (1
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Aاصل نمادین -26 C
B
 .(84آزاد  ارشد)                             مربوطه به مقیاس ................... است 

 ترتیبی (4 نسبی (3 ای فاصله (2 اسمی (1

 یفی سام خانیان()تأل                   پذیر است؟ گیری کدام تبدیل امکانهای اندازهدر بین مقیاس -27

 ( ترتیبی به نسبی4 ای به نسبی( فاصله3 ( اسمی به ترتیبی2 ( نسبی به ترتیبی1
 (80آزاد  ارشد)                                 است؟ کتریهای کدام مقیاس سنجش غیرپارامداده -28

 ایتبهر -نسبی (4 سبین -ایفاصله (3 سمیا -ایرتبه (2 ایاصلهف  -اسمی (1

ستگی زیر مناسبیک از ضرایب همبای هستند، کدامگیری رتبههای اندازهبرای تعیین رابطه بین دو متغیر که دارای مقیاس -29

 (86)ارشد سراسری     ترین است؟
 ( اسپیرمن4 ( پیرسون3 ای( دو رشته2 ایای ـ نقطه( دو رشته1

ن و شوار، آساباره سواالت آمار و روش تحقیق به صورت خیلی دشوار، داگر از داوطلبان کنکور بخواهیم که نظر خود را در -30

 (86)ارشد سراسری    دست آمده در چه مقیاسی قرار خواهد گرفت؟ کنند نتایج بهآسان بیانخیلی

 ( نسبی4 ای( فاصله3 ( ترتیبی2 ( اسمی1

ندی بقوی، نسبتا قوی، متوسط، نسبتا ضعیف و ضعیف طبقه ات ریاضی به دانش آموزان معلمی دانش آموزان کالس را با توجه به نمر-31

 (95)دکتری آزاد    کرده است. این معلم کدام نوع تبدیل مقیاس ها را بکار گرفته است؟

 نسبی به فاصله ای( 4 نسبی به ترتیبی( 3 فاصله ای به اسمی( 2 فاصله ای به ترتیبی( 1

 )تألیفی سام خانیان(  می کنیم؟ استفاده گویه برای انتخاب مناسب ترین از تحلیل ماده یا تحلیل گویهکدام مقیاس در  -32
 افتراق معنایی( 4 گاتمن( 3 لیکرت( 2 بوگاردوس( 1 

 )تألیفی سام خانیان(   است؟ کدامرایش پراکندگی، برای بررسی گویه ها بهترین شاخص گدر مقیاس لیکرت،  -33
 انحراف معیار( 4 کیانحراف چار( 3 واریانس( 2 دامنه تغییرات( 1 

وهش های در پژ و سازدپذیر میمقیاس افتراق معنایی بررسی تغییر در نگرش یک فرد را نسبت به یک موضوع امکانکدام  -34

 )تألیفی سام خانیان(         روان درمانی کاربرد دارد؟
 افتراق معنایی( 4 گاتمن( 3 لیکرت( 2 بوگاردوس( 1 

 ا آنها موافق است رابتمام مواردی را که  سازه ای خاصدهنده خواسته می شود تا درباه مفهوم یا از پاسخ مقیاس کدام در  -35

 )تألیفی سام خانیان(    ؟عالمت بزند و بر این اساس به وی امتیاز می دهند
 ( گاتمن4 ( لیکرت3فاصله های یکسان نمایا  ترستون( 2 ( آزگود1 

 )تألیفی سام خانیان(   :یارهای روانسنجی امروز هماهنگی ندارداولین مقیاس نگرش سنج است که با مع -36
 آزگود افتراق معنایی( 4 گاتمن( 3 لیکرت( 2 بوگاردوس( 1 

 (96 سراسری)ارشد   ند؟ هایی است که یک بُعدی هستها برای سنجش نگرشای از گویهکدام مقیاس شامل مجموعه-37
 گاتمن( 4 ( لیکرت3افاصله های یکسان نمیا ( ترستون 2 ( آزگود1 

از  مال نامساعدکامال مساعد و یک طرف کانظرات یک طرف ای است، گذاری به صورت چند درجهروش نمرهمقیاس کدام در  -38

 )تألیفی سام خانیان(     م؟کامال موافقم تا کامال مخالف
 آزگود ییروش افتراق معنا( 4 گاتمن( روش 3 فاصله های یکسان نما ( ترستون2 روش لیکرت( 1

 )تألیفی سام خانیان(   استفاده می شود؟ مقیاس از شاخص ابهام و ارزش مقیاس کدامدر  -39
    ترستون (4 بوگاردوس( 3 ( گاتمن2 آزگود افتراق معنایی( 1 

 )تألیفی سام خانیان(   قرار دارد؟ مقیاس جزء رفتاری نگرش را می سنجد و حداکثر در سطح رتبه ایکدام  -40
 فاصله های یکسان نما ترستون( 4 گاتمن (3 بوگاردوس( 2 رتلیک( 1 
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 (92اسری )دکتری سر        .ستا برخوردار« بودن یتراکم» یژگیو از و دارد کاربرد افراد.............  سنجش یبرا.............  اسیمق -41

 رشنگ( افتراق معنایی ـ 4 ( لیکرت ـ باور3 گاتمن ـ نگرش( 2 ( ترستون ـ ذهنیت1 

ت یک گویه موافقت اند که موافقها بر حسب دشواری یا پیچیدگی با یک ترتیب ارزشی وزنی مرتب شدهگویهمقیاس در کدام  -42

 )تألیفی سام خانیان(    ؟تر را به همراه داردوزنهای کمبا سایر گویه
 آزگود افتراق معنایی( 4 گاتمن( 3 لیکرت( 2 بوگاردوس( 1 

 )تألیفی سام خانیان(   :است اس فاصله اییمقنگرش سنج که بر اساس  رایج ترین ابزار -43
 گاتمن( 4 لیکرت( 3   ( ترستون2 آزگود افتراق معنایی( 1 

 )تألیفی سام خانیان(   ؟مقیاس، ایده آل ها و امور مطلوب است کداممعیار اساسی برای ساختن گویه ها در  -44
 آزگود اق معناییافتر( 4 گاتمن( 3 لیکرت( 2 بوگاردوس( 1 

 )تألیفی سام خانیان(   استفاده می شود؟ از روش ضریب بندی یا وزنه گذاری کدام مقیاسدر  -45

 ترستون( 4 گاتمن (3 بوگاردوس( 2 لیکرت( 1 

جفت صفت متضاد )مثل  20های مجازی، گیری نگرش دانشجویان نسبت به اطالعات و اخبار شبکهژوهشگری برای اندازهپ -46

سؤالی طراحی کرد. پژوهشگر از کدام مقیاس برای  20ها یک پرسشنامة ارزش( را انتخاب کرد و بر اساس آنش ـ بیباارز

 (99 دکتری) طراحی پرسشنامه استفاده کرده است؟ 
  افتراق معنایی( 4 ( ترستون3 ( گاتمن2 ( لیکرت1 

 بقات اجتماعیط ،ایفرقه ،ای قومی، نژادی، مذهبیهدف بررسی نگرش افراد نسبت به گروههدر کدام مقیاس نگرش سنج،  -47

 )تألیفی سام خانیان(   ؟دهداجتماعی را مورد سنجش قرار میدر واقع فاصله  واست و فرهنگ های مختلف 
 ترستون( 4 گاتمن (3 بوگاردوس( 2 لیکرت( 1 

اسی، اجتماعی، رباره مسائل مختلف سیبرای سنجش توانایی، حساسیت، عقیده و باور، رضایت، ارزش ها و نگرش افراد د -48

 )تألیفی سام خانیان(   ؟ استاده کرداز کدام مقیاس می توان اقتصادی و ..... 

 گاتمن( 4 لیکرت( 3 ( ترستون 2 افتراق معنایی( 1 

مردم شناسی و  نیاز به زمان و هزینه زیادی دارد در علوم سیاسی، جامعه شناسی، پژوهش های افکار سنجیکه مقیاس  کداماز  -49

 )تألیفی سام خانیان(        استفاده زیادی می شود؟
 افتراق معنایی( 4 گاتمن( 3 لیکرت( 2 بوگاردوس( 1 

 است؟ شده ییخطا نوع چه دچار رد،یبگ قرار هیاول مشاهدات ریتأث تحت خود مشاهدات در گرمشاهده کی اگر -50
 (86)ارشد سراسری 

 ای( هاله4 گیریل( سه3 بندی( درجه2 ای( زمینه1

 Eshagh.SamKhaniyan: اینستاگرام
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