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 شماره سوال/صفحه

 

 است؟  تر صحیحدر خصوص موانع درک علم و فعالیت علمی  کدام گزینه  -2/1

 شود.  الف( دانشمند به عنوان  شخص به خصوص تلقی می

 چرخاند. ب( دانشمندفرد فوق العاده ای است که تئوری های پیچیده را می

 اهر است و سعی می کند به زندگی تالطم بخشد .ج( دانشمند یک مهندس کامال م

 .دانشمند یک مهندس ماهر استد( 

 را گویند.« فرایند پژوهش درباره چگونگی حل مسائل و فناوری تولید کاال و خدمات »-1/9

 ج( علم              د(دیدگاه پویا         الف( فناوری           ب( علم مهندسی

 ؟ است غلطکدام جمله  -9/4

 ای متراکم از دانش وحدت یافته است. الف( علم برپایه تعریف محتوایی یعنی  مجموعه

 ب( علم بر پایه تعریف  فرایندی فعالیت کشف متغیرهای مهم در طبیعت است .

 گیرد. ج( علم برپایه تعریف کالسیک فقط محتوا را در بر می

 باشد. ای سازمان یافته و نظام دار می نوان پیکرهد(علم به ع

 باشد ؟  توالی درک مستلزم ................. می -4/6

 کنترل –بینی  پیش –تبین  –الف( توصیف 

 کنترل  -پیش بینی –توصیف  –ب( تبین 

 کنترل  -تبین –توصیف  –بینی  ج( پیش

 کنترل  –تبین  –بینی  پیش –د( توصیف 

 است؟  رت صحیحدر خصوص  تعریف نظریه کدام یک  -5/26

 هاست که در سطح عملی محدودی ثابت شده.  ای از فرضیه ک فرضیه یا مجموعهالف( ی

 ها، تعاریف و قضایای مرتبط به هم است. ای از سازه ب( مجموعه

 گیرد. هاست که ازیک مشاهده خاص شکل می ج( تبین آزمایشی از پدیده

 ها و روابط آنها  ای از اطالعات نظامداراست  اگر مورد پدیده د( مجموعه

 شود؟ یش از دو یا چند ارزش یا عدد خاص اختصاص داده میبمفهومی است که به ان  -6/21

 ب( ترکیب              ج( روش                د(متدولوژی            الف( متغیر

 ؟ باشد نمیاثبات گرائی  پارادایمکدام یک از اصول   -1/92

 های  عملی  الف( امکان بازبینی و تایید گزاره

 ب( مشاهده 

 ج( قابلیت اعتماد

 های ضد تئوری  د(نهاده

 اولین گام تحقیق کدام است ؟  -8/41

 الف( بیان مسئله                     ب(انتخاب موضوع 

 ج( تدوین طرح تحقیق                   د(بودجه و دوره زمانی طرح 

 ؟ باشد نمیگردآوری داده ها  کدام یک از ابزار -3/46



 شماره سوال/صفحه

 پرسشنامه                   ب(مصاحبه  الف(

 ج(اسناد و مدارک               د(فرضیه 

 

 هدف غائی تحقیق کدام است؟  -21/43

 الف( افزایش بهره وری                 ب( کاهش هزینه 

 د(افزایش سوآوری                     ج( افزایش آگاهی

 ؟ تراست صحیحکدام یک  -22/41

 شود . های تحقیق انجام می ها در مرحله تنظیم گزاره سواالت و فرضیه الف( اهداف،

 شود . ها در مرحله انتخاب موضوع  تحقیق انجام می ب( اهداف، سواالت و فرضیه

 شود . ها در مرحله بیان مسئله  تحقیق انجام می ج( اهداف، سواالت و فرضیه

 شود  می انجام حقیقها در مرحله تدوین طرح ت د( اهداف، سواالت و فرضیه

 آخرین گام تحقیق کدام است؟  -21/41

 ب(انتخاب موضوع                  زمان طرح الف( بودجه ودوره

 ج( بیان مسئله                             د(تدوین طرح تحقیق

 های یک بررسی کدام است ؟ اولین قدم برای  شناسایی آزمون -29/41

 ب(توصیف جامعه آماری                 الف( توصیف جامعه فنی   

 ج( توصیف جامعه شناسی                 د( توصیف جامعه مالی 

 ترین گام در فرایندتحقیق کدام است؟  ترین و پرهیجان تعیین کننده -24/42

 ب(انتخاب موضوع                  الف( تدوین  طرح تحقیق

 د(بیان مسئله  ج( بودکه و دوره زمانی طرح           

 ؟بجزبستگی دارد  های ذیل  موضوع تحقیق به ویژگی -25/51

 الف( عالقه پژوهشگر                      ب( پژوهش پذیر بودن

 ج( منابع مادی                          د(انگیزه جامعه 

 د؟ باش نمیکدام یک از موارد زیر از منابع انتخاب موضوع  -26/61

 ای  ب(نشریات دوره                      الف( کتاب   

 های کثیر االنتشار ج(اینترنت                          د(روزنامه

 مهمترین حوزه منابع انتخاب موضوع کدام است؟ -21/61

 الف( کتابها                 ب( اینترنت

 ها  نامه د( پایان  ای  ج( مجالت و نشریات دوره 

 ؟ تراست صحیح های عنوان پژوهش کدام یک  یژگیدر مورد و -28/11

 الف( واضح و آشکار و بیانگر محتویات باشد

 ب( بلند و طوالنی باشد

 ج( جمله کامل باشد 

 د( مانند دیگر تحقیقات باشد 

 ای از کدام منابع انتخاب موضوع است؟  شبکه ایران راک نمونه -23/19



 شماره سوال/صفحه

 نترنتب(ای                  الف( چکیده رساله

 ای                    د( اولیتهای پژوهش  ج( محتویات دوره

 است ؟  رت صحیحکدام یک  -11/64

 تنها منبع گسترده و جامعه برای محققان است  ISIالف(

 مانند دیگر منابع برای محققان است . ISIب(

 یکی از منابع کتابها است. ISIج(

 یکی از انتشارات دولت است . ISIد(

 

 

 است ؟  تر صحیح کدام جمله  -12/66

  الف( پیدا کردن  اطالعاتی درباره تحقیق در حال انجام ساده است.

 ب(پیدا کردن  اطالعاتی درباره تحقیق در حال انجام دشوار است.

 پذیر نیست. ج( پیدا کردن  اطالعاتی درباره تحقیق در حال انجام امکان

 د( هیچکدام

  است ؟تر صحیحکدام جمله  -11/11

 الف( دانش پژوهش و دانش شخصی یکی نیستند.

 ب( دانش پژوهشی و دانش عمومی یکی هستند.

 ج( دانش پژوهش علمی یکی هستند 

 د( دانش پژوهشی و دانش شخصی یکی هستند.

 باشد ؟  ی تحقیق نمی کدام یک از اهداف بررسی پیشینه -19/18

 الف( انجام دوره کاری 

 امکان پذیری اجرا ب(

 دهی  تحقیقاتی  ج( جهت

 د( تعریف و تعیین حدود مسئله 

 ر است ؟ صحیح تکدام  -14/13

 الف( فرضیه جواب موقتی پژوهش است.

 ب( تدوین جواب موقتی پژوهش است .

 دهی تحقیقات جواب موقتی پژوهش است . ج( جهت

 د( انتخاب مدل مناسب جواب موقتی پژوهشی است .

 شود ؟  م مرحله اهداف بررسی پیشینه تحقیق استفاده میدر کدا SPSSاز نهم افزایش  -15/82

 الف( اجتناب از دوباره کاری 

 ب( انتخاب روش تجزیه و تحلیل مناسب 

 ج( تعریب و تعیین حدود مسئله 

 د( تدوین فرضیه مناسب

 ر است ؟ ت صحیحکدام جمله  -16/81



 شماره سوال/صفحه

 باشد . یپژوهش مبنای  برای تدوین چارجوب مفهومی نم الف( بررسی پیشینه 

 ب( بررسی پیشینه یک توالی منقل قول است 

 باشد . ها همان متغیرهای مستق و وابسته تحقیق نمی ج( کلیه  واژه

 های تحقیق یک بررسی آگاه  کننده نیست. د( خالصه کردن مقاله

 ؟  نیستکدام یک از موارد زیر در مورد بررسی پیشینه پروژه الزم  -11/31

 حقیق الف( موضوع و عنوان ت

 ب( اهداف تحقیق 

 ج( روش تجزیه و تحلیل 

 د( موفقیتهای که امکان دارد از انها اجتناب کرد.

 مهمترین متغیر در تنظیم  چارچوب نظری کدام است ؟  -18/35

 الف( متغیر مستقل                   ب(متغیر وابسته 

 ج( اهداف عملیاتی                   د(ماموریت

 

 

 

 

 

 است ؟  صحیح ترکدام جمله  -13/212

 شرح روشن و واضحی است در ذهن افراد الف( مسئله 

 ب( مسئله شرح مبهم و گنگی است در ذهن افراد 

 باشد . ج( مسئله الزام وضعیتی غلط ویا خراب  که نیاز به اصالح فوری دارد می

 د( هیچکدام

 هدف نهایی پژوهش کدام است ؟  -91/211

 ط علمی میان متغیرها الف( پیدا کردن  رواب

 حل علمی  ب( یافتن راه 

 ج( افزایش  سوده آوری 

 د( تدوین قوانین  جزئی 

 مشکل ترین مرحله تحقیق کدام است . -92/221

 ای روشن و تحقیق  الف( بیان مسئله

 ب( تعریف و تعیین حدود مسئله 

 ج( اجتناب ار دوباره کاری 

 د( امکان پذیر اجرا 

 د باش نمیمالکهای انتخاب وارزیابی مسئله تحقیق صحیح  از کدام یک  -91/224

 الف( قابلیت اجرا        ب( اهمیت مسئله 

 مسئله مثبت یا منفی بودن پاسخ پرسشهادرموردج( ارزش نظری مسئله  د(



 شماره سوال/صفحه

 .باشد نمی کدام جمله صحیح  -99/219

 های گذشته و دست دوم است ؟ الف( پژوهش متلزم گرد آوری داده

 شود. میشه پژوهش به سادگی تنظیم نمیب( ه

 تواند تنها وجود عالقه به یک موضوع باشد. ج( مسئله می

 د( هیچکدام

 ؟ بجزکند منتقل میبیان خوب مسئله اطالعات زیر را  یک -94/221

 الف( اهمیت مسئله           ب(اطالعات کل درباره تحقیقات انجام شده

 نتایج تحقیقات بعدیج( کمک به تدوین نظریه     د(تعمیم 

 د؟ باش نمیکدام یک فعالیتهای الزم برای بیان مسئله  -95/228

 الف( محدود کردن مسئله          ب( تعریف مفاهیم 

 ج( بررسی مفروضات بنیادی       د(ارزش عمل مسئله 

 ترین  کاربرد مدلها کدام است؟  ابتدائی -96/211

 ترادف نظریه ب(م             الف( توصیف انتزاعی

 ج( مدل مفهومی                   د(مدل نظری 

 مترادف گرفتن مدل و نظریه کدام است ؟ -91/213

 ب( مدل مفهومی              الف( مترادف نظریه

 د(توصیف انتزاعی                     ج(مدل نظری 

 ترتیب طرح ویلر از نظریه و مدلها کدام  است. -98/299

 نظریه  –نظام عملیاتی  –نظام صوری  –مدل نظری  -لکالف( مدل 

  -نظریه –نظام عملیاتی  –مدل نظری  -نظام صوری –ب( مدل کل 

 نظریه  –نظام عملیاتی  –نظام صوری  –مدل تکل  –ج( مدل نظری 

 نظام عملیاتی  –نظام صوری  –مدل نظری  –مدل کل  –د( نظریه 

 کند. دراستراتژی پژوهش استفاده تشریح می دراین  مدل شیوه از مدلها را -93/211

 ب(مدل هاره      ج( مدل مفهومی          د( مدل نظری          الف(مدل شوتز

 این نوع مدل با خواص نوعی و کل جهان اجتماعی سروکار دارند؟  -41/295

 ب(مدل تجربی علمی             الف( مدل انتزاعی تحلیل

 د(تشبیه به مکانیسم .               ج( بازنمودهای ریاضیاتی 

 متغیرهای کیفی و کمی جزء کدام طبقه بندی متغیرهاست ؟  -42/244

 ب( براساس نقش آن در فرایندتحقیق      الف( از نظر اندازه گیری 

 ج( بر اساس مفهوم              د( براساس متغیرها

 د باش نمیکدام یک از متغیرهای زیر براساس نقشی آن در فرایند تحقیق  -41/245

 الف ( متغیر منتقل                 ب( متغیر وابسته 

 د(متغیر کنترل               ج(متغیر کیفی و کمی 

 ؟ باشد نمیکدام یک از سئوالهای زیر تحقیقی  -49/256

 ای  ب( رابطه     الف( توصیفی                      



 شماره سوال/صفحه

 د(تفاوتی                            ج( تشریحی

 باشد چیست و چگونه مربوط به کدام نوع تحقیق است ؟ چه می -44/251

 ای  ب( رابطه                     الف( توصیفی

 ج( تفاوتی                          د(هیچکدام

 است ؟  رت صحیحکدام جمله  -45/253

 در مورد رابطه دویا چندمتغیراست حدس بخردانه ای  فرض تحقیقالف( 

 شود  ها به صورت جمله اخباری بیان نمی ب( فرضیه

 ج( یک فرضیه باید اثبات یا ابطال شود

 د( یک فرضیه نباید تایید و یاردشود .

 ای را تبین کند؟  خواهد علت مسئله وقتی محقق می -46/253

 ب( بررسی میدانی                    الف( بررسی علمی

  ج( آزمایش میدانی                    د( فرضیه

 شود ؟  های همبستگی که در سازمانها انجام می بررسی -41/264

 الف( بررسی علمی                   ب( بررسی میدانی

 ج( آزمایش میدانی                  د( فرضیه

 . باشد نمیکدام جمله صحیح  -48/214

 افرضیه پاسخی بخردانه احتمالی وموقت به سئوال پژوهشی است . الف(

 ب( فرضیه به هیچ وجه زاییده پندار محض نیست 

 ج( فرضیه یک پیشنهاد توجیهی است 

  د( فرضیه یک جمله سئوالی  است .

 د؟باش نمیکدام یک از موارد زیر از اصول فرضیه سازی  -43/282

 ب( اصل فراغت     الف( اصل صراحت             

 ج( اصل دقت                     د(اصل قدرت 

 د؟ باش کدام یک از اجزاء ذیل از اجزاء اصل پرسشنامه نمی -51/231

 مه همراه                  ب(دستور العمل الف( نا

 ها ها                     د(پاسخ ج( سئوال 

 د ؟ باش نمیسشنامه کدام یک از موارد ذیل از محاسن پر -52/121

 شود . الف( اطالعات وسیع وحجمی با سرعت زیاد گردآوری می

 ب( هزینه آن نسبتا پایینن است 

 دهد. ج( افراد زیادی تحت پوشش قرار می

 د(احتمال عدم بازگشت وجود دارد .

 

 

 

 د ؟ باش نمیکدام یک از موارد ذیل از معایب پرسشنامه  -51/122



 شماره سوال/صفحه

 یابی مناسب نیست  وریشه الف( برای مطالعه عمیق

 ب( احتمال عدم بازگشت پرسشنامه وجود دارد 

 ج( احتمال عدم مفاهیم وجود دارد .

 د( هزینه آن نسبتا پایین است.

 د؟باش نمیکدام یک از انواع مصاحبه  -59/121

 الف( سازمان یافته      ب( نیمه سازمان یافته 

 نامه ریزی ج( آزاد                د(بدون سازمان و بر

 ؟  باشد نمی  کدام جمله صحیح -54/129

 الف( مصاحبه در مقایسه باپرسشنامه دارای انعطاف کمتری است
 دهد. ب( مصاحبه اطالعات کاملتری را در اختیار مصاحبه گر قرار می

 ج( مصاحبه نیاز به زمان وهزینه بیشتری نسبت به پرسشنامه دارد .

 کدام  د( هیچ

 د .باش نمیصاحبه کدام یک از  موارد ذیل محاسن م -55/125

 الف( برای مطالعه عمیق روش مناسبی است

 ب(برای افراد با سواد مناسب است.

 ج( پاسخگوی خوبی نسبت به سئواالت است. 

 شود. ای بین مصاحبه گر و مصاحبه شونده ایجاد می د( فضای صمیمانه

 :بجزمعایب مصاحبه شامل موارد زیراست  -56/121

 ( وقت گیر و پرخرج است .الف

 بزرگتر تعمیم دادتوان  به جامعه  ب(  نمی

 باشد  گر کار ازموده نیاز نمی ج( مصاحبه

 د( روش انعطاف پذیری است .

داللت براین دارد که نتایج بدست آمده تاخیر حد با تئوری های دارد که آزمون براساس  آنها  -51/116

 رد ؟ اطراحی شدهسازگاری د

 ب( روانی صوری              نی سازه الف( روا

 ج( روانی محتوا                 د(روانی وابسته  

 شود   رود متمایز می افراد رابراساس معیاری که  انتظار پیش بینی آن می -58/115

 الف( روانی محتوا          ب( روانی وابسته 

 ج( واشی سازه             ج( روانی صوری 

 مشترک دارند؟  ای  از افراد ایستاده متغیرها که حداقل یک ویژگی رت است از گروه یا طبقهعبا -53/145

 ب( نمونه                 الف( جامعه

 ج( شاخص آماری              د( پارامتر

 های بدست آمده درباره  متفاوت و متغیرهای نمونه است ؟  اندازه -61/151

 ب(شاخص آماری الف( پارامتر                 

 ج( جامعه                    د(نمونه



 شماره سوال/صفحه

 دهند :  ای است از جامعه که اعضای ان را بخشی از افراد جامعه اصلی تشکیل می زیر مجموعه -62/151

 ب( جامعه           ج( عنصر         د(پارامتر     الف( نمونه

 

 

 

 

  

 راست ؟ صحیح تکدام جمله  -61/151

 گروه نمونه بزرگتر باشد مقدار  خطای استاندارد میانگین کمتر و دقت نمونه گیری بیشتر است. الف( هر چه حجم

 ب( هر چه حجم گروه نمونه کوچکتر باشد مقدار خطای استاندار میانگین کمتر و دقت نمونه گیری بیشتر است .

 ر  و دقت نمونه گیری کمتر است ج( هر چه حجم گروه نمونه  کوچکتر باشد مقدار خطای استاندارد  میانگین کمت

 د( هر چه  حجم گروه نمونه گیری  باشد مقدار خطای استاندارد بیشتر و دقت نمونه گیری بیشتر است.

 ؟ صحیح تراستکدام جمله  -69/151

 باشد . شود می مواردی که از جامعه استخراج میالف( توزیع نمونه برداری  برپایه تعداد نامحدود

 های واقعی جامعه آماری گویند . دوری برآورد ویژگی ب( دقت برمیزان

 ج( دقت تابع میزان تغییر ناپذیری در توزیع نمونه برداری میانگین نمونه است .

 باشد . د(نمونه بخشی از جامعه نمی

 شود .  خطای معیار چگونه محاسبه می -64/158

 د(             ج(          ب(            الف( 

 ؟ تراست صحیحکالم جمله -65/153

 الف( خطای معیاربه طور مستقیم با جذر نمونه رابطه دارد .

  ی معیار به طور معکوس با جذر نمونه رابطه دارد .ب( خطا

 ج( خطای معیار به طورمستقیم  با توان نمونه رابطه دارد .

 رمعکوس  با توان نمونه رابطه دارد .د( خطای معیار به طو

 د ؟ باش نمیگیری تصادفی  کدام یک از موارد ذیل از انواع  نمونه -66/169

 الف( تصادفی ساده                ب( تصادفی منظم 

 ای               د( تصادفی غیر منظم  ج( تصادفی طبقه

 ین میزان وقت یا دارد؟ های تصادفی کمتر گیری کدام یک از انواع نمونه -61/163

 ای  ب( طبقه                 ای  الف( خوشه

 ج(ساده                        د(منظم 

 گیری کدام است ؟  ترین راه حل نمونه ترین و مطلوب عملی -68/111

 ای  ب( خوشه         ای  الف( تصادفی چند مرحله

 ای  ج( سیستماتیک                      د(طبقه

 د؟باش نمیگیری غیر تصادفی  کدام یک از انواع نمونه  -63/115



 شماره سوال/صفحه

 وبال      د(منظمنای    ج( اس الف( ساده      ب( سهمیه

 اندازه حجم نمونه به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد . -11/111

 الف( نوع طرح                       ب( روش طرح             

 د(نتایج طرح             ج(پیچیدگی طرح         

 ر است: ت صحیحکدام جمله -12/181

 یابد . الف(باافزایش حجم جامعه ، نمونه به میزان کمتری افزایش می

 یابد .  ب( با کاهش حجم جامعه ، نمونه به میزان کمتری افزایش می

 یابد . ج( با افزایش حجم جامعه ، نمونه به میزان بیشتری افزایش می

 یابد . می کاهشایش حجم جامعه ، نمونه به میزان کمتری د( با افز

 

 ؟ نیستکدام یک از انواع تحقیق از نظر فایده  و غایت  -19/183

 الف( کاربردی     ب( بنیادی     ج( عملیاتی        د(مقدماتی 

 ؟ نیستکدام یک از انواع تحقیق از نظر اجرا  -14/932

 د( اصلی    ج( بنیادی   الف( مقدماتی      ب( آزمایشی     

 د؟باش نمیانواع تحقیق از نظر هدف تحقیق کدام یک  -15/911

 الف( اکتشافی     ب( توصیفی       ج( برآوردی        د( عینی

 هاست ؟ شامل آزمایش یک پدیده برای بیان تعریف کاملتری از آن باسایر پدیده -16/139

 کتشافی     د(ارزیابیب( برآوردی   ج( ا  الف( تحقیق توصیفی

 ؟باشد نمیانواع تحقیق از نظر دخالت زمان در تغییر متغیرا  -11/131

 های رشد الف( شناسایی نظام تغییر

 ب( میزان و اندازه تغییرها 

 ج( جهت و پیامدتغییرها 

 د( ارزشیابی تغییرها 

 باشد؟ یر دارد نمیکدام یک از عوامل زیر مرتبط وابسته ای که بر تغییرهای رشد تاث -18/139

 الف( تحقیق تداومی            ب( تحقیق مقطعی 

 ج(تحقیق موردی                د(تحقیق اکتشافی

 شود ؟ های مختلف بررسی می درآن رشد یک پدیده در زمان -13/139

 ب(مقطعی                  الف(تحقیق تداومی

 ای  ج( موردی                          د(زمینه

ایم  شناسیم اما همه ابعاد آن را درک نکرده ای که آن  را می به دنبال یافتن شرح تفصیلی  پدیده -81/136

 باشد؟ می

 ب(تداومی                الف( تحقیق توصیفی 

 ای  ج(موردی                           د(زمینه

 ؟باشد یمراحل مطالعات موردی کدام یک نم -82/912

 ئله                     ب(انجام عملیات میدانی الف( بیان مس



 شماره سوال/صفحه

 دهی                       د(برنامه ریزی  ج( سازمان

 وقتی یک متغیر پیوسته و متغیر دیگر دو ارزشی واقعی است.-81/918

 ب(اسپیرمن              ای  ای نقطه الف(دو رشته

 ای  ج(پیرسون                           د(دو رشته

 .نیستند هیچ کدام از متغیرها دوارزشی واقعی  -89/921

 ج( توافقی       د(نسبی    ب(کندال      الف( تتراکوریک 

 نیست؟کدام یک صحیح  -84/911

 کند؟ الف(آریان فریدمن وضعیت یک متغیررا در چند وضعیت وابسته به هم ارزیابی می

 ست .عالمتدار ا رتبهب(آزمون و پلکاکسون همان آزمون 

 ج( آزمون پارامتریک شامل آزمون تحلیل وارپای دو عامل است .

 باشد د( تحلیل  همبستگی ابزاری آماری نمی

 

 تهیه کننده:افشین بهادری


