
 
        
        
        

        5555        30303030        در مديريت ،مباني روش تحقيق ، روش تحقيقدر مديريت ،مباني روش تحقيق ، روش تحقيقدر مديريت ،مباني روش تحقيق ، روش تحقيقدر مديريت ،مباني روش تحقيق ، روش تحقيق    روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق        
        40404040        55555555        ) مديريت بازرگاني (بازاريابي ، بازرگاني بين الملل، مالي ، جبراني ارشد و بازرگاني ) مديريت بازرگاني (بازاريابي ، بازرگاني بين الملل، مالي ، جبراني ارشد و بازرگاني ) مديريت بازرگاني (بازاريابي ، بازرگاني بين الملل، مالي ، جبراني ارشد و بازرگاني ) مديريت بازرگاني (بازاريابي ، بازرگاني بين الملل، مالي ، جبراني ارشد و بازرگاني 1218029121802912180291218029مديريت دولتي، سنتي وجبراني ارشد (مديريت دولتي، سنتي وجبراني ارشد (مديريت دولتي، سنتي وجبراني ارشد (مديريت دولتي، سنتي وجبراني ارشد (        

        ))))    1218006121800612180061218006)م. جهانگردي سنتي ()م. جهانگردي سنتي ()م. جهانگردي سنتي ()م. جهانگردي سنتي (1218068121806812180681218068سنتي (سنتي (سنتي (سنتي (    ) م. صنعتي) م. صنعتي) م. صنعتي) م. صنعتي1218092121809212180921218092) حسابداري سنتي () حسابداري سنتي () حسابداري سنتي () حسابداري سنتي (1221035122103512210351221035گردي و اقتصاد و حسابداري و م.صنعتي و م. دولتي (تجميع ) (گردي و اقتصاد و حسابداري و م.صنعتي و م. دولتي (تجميع ) (گردي و اقتصاد و حسابداري و م.صنعتي و م. دولتي (تجميع ) (گردي و اقتصاد و حسابداري و م.صنعتي و م. دولتي (تجميع ) (م.بازرگاني و جهانم.بازرگاني و جهانم.بازرگاني و جهانم.بازرگاني و جهان) ) ) ) 1218121121812112181211218121سنتيسنتيسنتيسنتي
                -- -- -- --         ))))1111((((    يكيكيكيك        

        

        4444 ازازازاز 1111 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

�� �� ���	 �
� 
� 
���� �� ���	 �
� 
� 
���� �� ���	 �
� 
� 
���� �� ���	 �
� 
� 
���� �� ���	 �
� 
� 
���� �� ���	 �
� 
� 
���� �� ���	 �
� 
� 
���� �� ���	 �
� 
� 
��        �� �	�� 
��� �	�� 
��� �	�� 
��� �	�� 
��� �	�� 
��� �	�� 
��� �	�� 
��� �	�� 
�        ������������������������....        

    

  هدف اساسي علم چيست؟. 1

  ب. تدوين نظريه  هاي طبيعي الف. تبيين پديده  

  ها د. درك واقعيت    ج. بهبود وضع بشر  

  گويند؟ كند چه مي جديد را كشف و اطالعات و دانش موجود را تأييد ميمند و دقيقي كه روابط  . به بررسي نظام2

  د. قانون  ج. تحقيق  ب. نظريه   الف. فرضيه  

  يك از ويزگيهاي تحقيق علمي اشاره دارد؟ پذير و قابل اجرا باشد به كدام . اين كه تحقيق علمي بايدامكان3

    ب. واقعي بودن    الف. قابليت بررسي  

  اعده تجاهلد. ق    ج. صبر طلبي  

داوري و  . اينكه محقق به هنگام شروع و انجام تحقيق ذهن خود را از مسأله مورد بررسي خالي نگه دارد و از هر گونه پيش4

  ويژگي تحقيق را رعايت كرده است؟ ،قضاوت عجوالنه پرهيز نمايد كدام

  ب. قاعده تجاهل    طرفي الف. رعايت اصل بي  

  د. دقت    ج. قابليت تعميم  

هاي  سازد با استفاده از داده قادر مي اشود و پژوهشگر ر كدام گزينه، سطح مفهومي ( نظري ) با سطح تجربي پيوند زده مي . در5

  اوليه پژوهش را اجرا كند؟

  اي د. تعريف تجزيه  ج. تعريف تحليلي  ب. تعريف عملياتي  الف. تعريف واقعي  

  كدام است؟ ،كند تأثير ارتباط آن را با متغير ديگر معين كند انتخاب مي ياگيري، دستكاري  . متغيري كه پژوهشگر آن را اندازه6

  ج. پاسخ  ج. ميانگر  ب. وابسته  الف. مستقل  

  . انواع متغيرها بر اساس نقش كدامند؟7

  ب. مستقل، وابسته، واسطه    ي، كيفي، دو وجهيالف. كم  

  احمتعديل كننده، كنترل، مزد.     علّي، توصيفيج.   

  باشد؟بين افزايش نقدينگي و تورم، قدرت خريد چه نوع متغيري در اين رابطه مي. در رابطه .8

  د. واسطه  ج. جانبي  ب. كنترل  احمالف. مز  

  باشند؟وضع سني، وضع تحصيلي، وضع سواد، الگوي زندگي و نظاير آن جزء كداميك از متغيرها مي. 9

  كنترلد.   مزاحمج.   توصيفيب.   علّيالف.   

  توان جزء متغيرهاي دو وجهي محسوب نمود؟هاي زير را ميگزينهيك از . كدام10

  د. جنسيت  ج. كارايي  ب. تجربه خدمتي  الف. سطوح تحصيلي  

  دهند ولي در صحنه تحقيق به شكلهاي مختلف حضور دارند؟ مينكدام دسته از متغيرها موضوع اصلي تحقيق را تشكيل . 11

  انبيد. ج  ج. تعديل كننده  ب. كنترل  الف. مزاحم  
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  تواند خنثي يا حذف نمايد؟ . محقق اثر كدام متغيرها را مي12

  د. تعديل كننده  ج. مداخله  ب. مزاحم  الف. كنترل  

  دهند؟ هاي پژوهش را كاهش مي پذيري يافته . كدام دسته از متغيرها قابليت تعميم13

  د. جانبي  ج. كنترل  ب. مستقل  الف. مزاحم  

  اجراي طرح  پژوهشي كدام گزينه است؟. اولين مرحله در تدوين و 14

  هاي تحقيق ب. طرح سؤاالت و فرضيه  الف. ايجاد چارچوب مفهومي  

  د. انتخاب موضوع تحقيق    ج. بررسي متون حاضر  

  ؟نيست. در خصوص ضرورت بررسي متون تحقيق كدام گزينه درست 15

  نخواهد يافتوهش فعلي افزايش هاي پژ پذيري و تكرارپذيري يافته الف. آزمون  

  شود ب. متغيرهاي مهم تأثير گذار ناديده گرفته نمي  

  ج. وقتي موضوعي قبالً بررسي شده، بررسي مجدد نوعي وقت تلف كردن است  

  شود د. بيان مسأله با دقت ووضوح بيشتري تدوين مي  

  ترين و دشوارترين بخش هر پروژه تحقيقاتي كدام است؟ . مهم16

    ب. بررسي متون حاضر  الف. انتخاب موضوع تحقيق  

  د. ايجاد چارچوب مفهومي    ج. تجزيه و تحليل اطالعات  

  ست؟فرضيه صحيح ا. كدام گزينه در تعريف 17

  باشد.  الف. به معناي رويكرد هستي شناسي مي  

  باشد هاي تحليل طبيعت و جامعه مي ب. به معناي مكاتب فكري و روش  

  حل مسأله است ش يا راه مند براي يافتن پاسخ پرس ج. فرآيندي نظام  

  د. حدسي زيركانه در مورد حل يك مسأله است.   

  گردد؟ هايي كه بايد مطالعه شود به كدام گزينه باز مي . مشخص كردن قسمت18

  ب. تعيين حدود مسأله مورد مطالعه  هاي بكار رفته الف. تعريف واژه  

  موضوع مورد مطالعهد. محدود كردن   ج. بيان روابط علت و معلولي بين متغيرها  

  . تعريف مسأله و بيان اهداف تحقيق به چه چيزهايي بستگي دارد؟19

  ب. اندازه تحقيق    الف. ماهيت تحقيق  

  د. ماهيت و اندازه تحقيق  هاي ويژه تحقيق ج. تعداد سؤال  

  . منظور از تناظر صوري چيست؟20

  هاي اصلي تدوين شود تعداد سؤالب. فرضيه به   هاي فرعي تدوين شود الف. فرضيه به تعداد سؤال  

  هاي فرعي تدوين شود د. نظريه به تعداد سؤال  باشدداشته ج. هر فرضيه ارتباط منطقي با سؤال   
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  . كدام مورد از ويژگيهاي زير بيشتر در تحقيقات كاربردي مطرح است؟21

  ب. هزينه بر است    الف. وقت گير است  

  د. درآمد زايند  دهد ج. قلمرو معرفتي بشر را توسعه مي  

  نامند؟ مشكل ميحل . كدام نوع تحقيق را تحقيق حل مسأله يا 22

  د. كاربردي  ج. توصيفي  ب. بنيادي  الف. عملي  

  باشد؟ در نتيجه گذشت زمان ميهاي رشد يا تغييرات آنها چگونگي مراحل و نمونهگزينه، بررسي و . هدف كدام 23

  ب. تحقيقات توصيفي    الف. تحقيقات تاريخي  

  د. تحقيقات موردي  ج. تحقيقات تداومي و مقطعي  

  ترين وظيفه محقق در تحقيقات نيمه تجربي چيست؟ . مهم24

  ها ب. شناسايي استثناها و محدوديت    الف. كنترل همه متغيرها  

  د. دستكاري تجربي    ها ج. شناسايي آزمودني  

چه نوع امكان روابط علت و معلولي، از طريق مطالعه نتايج موجود در زمينه قبلي و به اميد يافتن علت عمل از . براي بررسي 25

  شود؟ تحقيقي استفاده مي

  د. همبستگي  ي يا پس از وقوعج. علّ  ب. توصيفي  الف. موردي  

  بر و زمان اجراي آن طوالني است؟ گيري هزينه هاي نمونه . كداميك از روش26

  د. سيستماتيك منظم  ج. تصادفي  بندي شده ب. طبقه  اي وشهالف. خ  

  ها و ابزارهاي تحقيق است؟ ترين شيوه طبيعياز . كدام روش گردآوري اطالعات 27

  اي د. كتابخانه  ج. پرسشنامه  ب. مشاهده  الف. مصاحبه  

  شود؟  نمي. كداميك از موارد زير تهديدي براي اعتبار دروني مطالعه محسوب 28

  د. ابزارسازي  ج. اثر واكنشي انتخاب  ب. بلوغ  سوابقالف.   

  گويند؟ داراي خاصيت تكرارپذيري و سنجش نتا يج يكسان باشد چه مي . به ابزاري كه29

  د. ابزار ميزان شده  ج. ابزار سنجش  ب. ابزار روايي  ييالف. ابزار پايا  

ولي به اصل موضوع نپردازد دچار كدام مسأله و . هر گاه محقق به تجزيه و تشريح مو به موي عناصر موضوع بپردازد 30

  نارسايي در گزارش نويسي است؟

  آور ب. ايجاز زيان    الف. نارسايي شكلي  

  د. استنتاج باطل    ج. حشو قبيح  
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  »سؤاالت تشريحي « 

  » نمره دارد  1هر سؤال « 
  

  پردازي و نظريه آزمايي را با هم مقايسه كنيد. . فرايندهاي نظريه1

  

  . تدوين مدل يا چارچوب مفهومي را توضيح دهيد. 2

  

  با ذكر مثال به اختصار توضيح دهيد.  . روش تحقيق همبستگي را3

  

  . فرايندتحقيق كيفي را شرح دهيد. 4

  

  گيري چيست؟ . هدف اصلي نمونه5
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