
 

 نمونه سواالت تستي

 روش تحقيق  پيشرفته           

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82شناسی  و روش شناسی سه رکن اصلی ............. هستند.ص هستی شناسی و معرفت -1  

الف(روش تحقیق                ب(پارادایم                         ج(متدولوژی                     د(روش 

 علمی

 

 03صروش شناسی قیاسی ،طبقه بندی شده و مجزا شده از اجزاء کدام نوع پارادایم است؟-8

ثبات گرا             ب(پارادایم ساختارگرا                  ج(پارادایم تئوری انتقادی               الف(پارادایم ا

 د(پاردایم پدیدارشناسی

 

 6کدام یک از اهداف علم تئوری نیز نامیده می شود؟ص-0

 د(کنترلالف(توصیف               ب(تبیین                      ج(پیش بینی                      

 

 10در روش علمی محقق به طور.................. از مشاهده به فرضیه می رسد؟ص-4

 مرجع مطلعالف(استقرا             ب(قیاس                      ج(شهود                  د(

 

علت اساسی عدم پذیرش شاخه ای از دانش واقعی به عنوان علم از سوی دانشمندان مبتنی -5

 4...........آن است.صبر...

 الف(محتوا               ب(فرآیند                     ج(روش شناسی               د(خودپژوهی

 

 05کدام گزینه صحیح است؟ص-6

 الف(پاردایم ساختارگرا مینیمم تغییرات نمونه گیری را در نظر می گیرد

 ضیه تمرکز می کندب(پارادایم ساختارگرا برروی تغییر و اصالح یا تحریف فر

 ج(پاردایم ساختارگرا تصدق می کند جمع آوری داده ها یک فرآیند کشف است

 د(در پارادایم ساختار گرایانه اعتبار یک مطالعه با قابلیت تکرارپذیری بیان می شود

 

این پاردایم مطالعه ساختارچیزی می باشد که در اولین نگاه فرد تجربه شده و به دست آمده -7

 02است.ص

الف(پارادایم اثبات گرایی                    ب(انتقادی                 ج(ساختارگرایی                

 د(پدیدارشناسی

 



 40کدام گزینه از ویژگیهای عنوان تحقیق نیست؟ص -2

 الف(عنوان تحقیق باید هدف های تحقیق را به روشنی نشان دهد

 ر سوالی باشدب(عنوان باید به صورت کوتاه ،مختصر و غی

 ج(در عنوان باید از طریق بحث در مورد یافته ها و کاربرد آنها نتیجه گیری شود

 د(در عنوان باید نوع فعالیت روش شناسی مشخص شود

 

در تحقیقات مدیریت زمانی که می خواهیم درباره رابطه علت و معلولی یا همبستگی بین دو یا -9

 46ستفاده می کنیم؟صچند پدیده تحقیق کنیم از کدام گزینه ا

 الف(سوال                   ب(فرضیه                ج(نظریه                        د(گزاره

 

در تحقیقاتی که برای نخستین بار سنجیده می شوند و مدل استانداردی برای آنها وجود ندارد از -13

 46کدام گزینه استفاده می شود؟ص

 ج(نظریه                     د(گزاره                   الف(سوال            ب(فرضیه

 

 47اولین قدم برای شناسایی آزمودنی های یک بررسی چیست؟ص-11

الف(توصیف جامعه آماری              ب(نمونه گیری                   ج(ابزار گردآوری داده ها            

 د(روش شناسی

 

 58ع تحقیق نیست؟صکدام گزینه از ویژگیهای موضو-18

 الف(بدیع بودن                     ب(دامنه آن گسترده باشد

 ج(پژوهش پذیر بودن                   د(اهمیت واولویت

 

فهرستی که حاوی کتاب های منتشر شده به طور مجزا و هم حاوی کتاب هایی که در سایر کتب -10

 68و مقاالت مورد استفاده قرار گرفته اند چیست؟ص

 الف(کاتالوگ                           ب(ایندکس موضوعی

 شاخص کتاب شناسی                د(کتاب شناسی ملیج(

 

 68این منبع کلید دسترسی به نتایج یافته های آخرین تحقیات انجام شده اند.ص-14

 الف(مجله و نشریات دوره ای                             ب(کتاب



 قیقات در حال انجام                     د(انتشارات دولتیج(رساله ها و تح

 

کاربردهای بالقوه اینترنت به عنوان راهی نا محسوس برای جمع آوری داده ها و اطالعات برای -15

 73..............نامیده می شود.ص

اعی                    الف(تحقیقات فنی                  ب(طرحهای پژوهشی                 ج(تحقیقات اجتم

 د(مطالعات غیرتجربی

 

 71کدام گزینه صحیح نیست؟ص-16

 اینترنتی را جست جو می کنندالف(موتورهای اینترنتی فعال خودشان تمام صفحات 

 ب(موتورهای اینترنتی ایستا صفحات اینترنتی را بر اساس کلمه دسته بندی می کنند

 ا تضمین می کنندج(موتور اینترنتی فعال ارتباطات بیشتر ر

 د(همه موارد

 

 56کدام گزینه نماینگر منبع اصلی کسب اطالعات و مطالب منتشره تحقیق می باشد؟ص-17

 الف(موضوع         ب(ادبیات                    ج(پیشینه                    د(جامعه

 

 57ترمینولوژی چیست؟ص -12

 ج(اصطالح شناسی                 د(تحقیق        جامعه شناسی     الف(ادبیات               ب(

 

 72کدام گزینه در بررسی پیشینه تحقیق درست نیست؟ص-19

 الف(قراردادن یافته های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی

 ب(اجتناب از دوباره کاری

 ج(تعریف و تعیین حدود مساله

 د(شناسایی متغیرهای نامرتبط با تغییر

 

عملیاتی کردن متغیرها و شناسایی متغیرهای مهم به اثبات رسیده یا نرسیده  کدام گزینه باعث-83

 23می شود؟ص

 الف(موضوع                  ب(عنوان                       ج(پیشینه                        د(ابزار

 



عمدتاً  یکی از چالش های اساسی تحقیق در کشور ما انجام تحقیقات با روش کامالً مشابه و-81

 21مبتنی بر...............است .ص

 الف(مصاحبه                ب(اسناد                         ج(مشاهده                       د(پرسشنامه

 

شناسایی و مطالعه نقادانه پژوهشهایی که در گذشته انجام شده و با موضوع مورد پژوهش ارتباط -88

 72موضوعی دارد کدام است .ص

 الف(فرضیه تحقیق                ب(مساله تحقیق              ج(پیشینه تحقیق            د(مقدمه

 

 28کدام گزینه صحیح است؟ص-80

 الف(منابع اطالعاتی دست اول روش ترکیبی ادبیات نظری و تجربی است.

 ب(یک کتاب درسی منبع دست اول است

 ج(تک نگاریهای اندشمندانه منبع دست اول است

 د(همه موارد

 

بیان مساله باید .......... از بررسی پیشینه و سوال یا فرضیه تحقیق...............از بررسی پیشینه ارائه -84

 27شود.ص

 قبل-الف(بعد

 بعد-ب(قبل

 بعد-ج(بعد

 قبل-د(قبل

 

 

 

ه ای کدام گزینه متغیرهای مهم مرتبط با مساله پژوهش را مشخص و پیوند این متغیرها را به گون-85

 90منطقی ارائه می دهد؟ص

 الف(پیشینه تحقیق                                     ب(چهارچوب نظری

 ج(موضوع تحقیق                                     د(متغیر مستقل

 

 130کدام گزینه نارسایی و ناکافی بودن دانش علمی را نشان می دهد؟ص-86



 تضاد وجود نداردالف(وقتی بین نتایج چند بررسی 

 ب(وقتی یک واقعیت به صورت اطالعات تبیین شده وجود دارد

 ج(وقتی در نتایج پژوهش ها شکاف قابل توجهی وجود داشته باشد

 د(همه موارد

 

 134در کدام پژوهش مقصود اصلی کشف قوانین کلی یعنی تنظیم تئوری است؟ص-87

ژوهش خالص                  ج(پژوهش نظری                    الف(پژوهش بنیادی                             ب(پ

 د(همه موارد

 

 136کدام گزینه در مورد مساله صحیح نیست؟ص-82

 می کند که بهسازی باید صورت گیردالف(موقعیت هایی که توام با مشکل خاصی نیست ولی مدیر احساس 

 زی بهتر ضروری استب(زمینه هایی که در آن روشنگری مفهومی برای نظریه پردا

 ج(موقعیت هایی که محقق تالش می کند به طور تجربی یک سوال پژوهشی را پاسخ گوید 

 د(مدیران باید مساله را بر پایه عالیم آن توصیف کنند

 

 113کدام گزینه از اشتباهات بیان مساله است؟ص-89

 الف(کمک به تدوین نظریه 

 ب(پیشبرد روش شناسی تحقیق 

 درباره تحقیقات انجام شده ج(اطالعات کلی 

 د(تعمیم نتایج تحقیقات قبلی 

 

 112اقدامات الزم برای بیان مساله کدامند؟ص-03

 الف(محدود کردن مساله                      ب(تعریف مفاهیم

 ج(بررسی موضوعات بنیادی                  د(همه موارد

 

 188مسائل تحقیقاتی در مدیریت نیست؟صکدام گزینه از متداول ترین عوامل ایجاد کننده -01

 الف(رفتار کارکنان از قبیل کارکرد ، غیبت و خروج از خدمت

 ب(ارزیابی مراکز ارزشیابی

 ج(کوچک شدن سازمان



 د(فناوری اطالعات بر بهره وری شرکت ها موثر است

 

 189کدام گزینه صحیح نیست ؟ص-08

 الف(نادرستی یک نظریه را می توان اثبات کرد

 باره نقص یا بیهودگی یا گمراه کننده بودن یک مدل می توان قضاوت کردب(در

 ج(نظریه پاسخی است به پرسش پژوهشی خاص

 د(یک مدل محدودتر و جزئی تر و خاص تر از یک نظریه است

 

 103کدام گزینه را می توان در استراتژی پژوهش قیاسی جای داد؟ص-00

 ب(مدل های نظریالف(مدل های مفهومی                     

 ج(توصیف انتزاعی                          د(نظریه

 

توالی های زمانی یا پیوندهای علی موجود در جنبه هایی از کدام مدل برای نشان دادن الگوهای روابط ،-04

 105زندگی اجتماعی طرح می شوند.ص

 ها الف(بازنمودهای نموداری                        ب(تشبیه به مکانیسم

 ج(مدل های نظری                                    د(مدل های مفهومی

 

 144اگر گروه مورد مطالعه بر اساس یک متغیر طبقه بندی شود به آن متغیر چه می گویند؟ص-05

 الف(متغیر دو وجهی                     ب(متغیر پیوسته

 د(متغیر گسستهج(متغیراسمی یا مقوله ای                        

 

در مطالعات از نوع همبستگی به جای متغیر مستقل از اصطالح......... و به جای متغیر وابسته -06

 146از...........استفاده می شودص

 متغیر مالک-الف(متغیر پیش بین

 متغیر وابسته-ب(متغیر مالک

 متغیر مستقل-ج(متغیر پیش بین

 متغیر پیش بین–ج(متغیر مالک 

 

 149ن راه برای کنترل متغیرهای تعدیل کننده چیست؟صبهتری-07



 الف(انتخاب جایگزینی تصادفی آزمودنی ها

 ب(جورکردن و هم طراز کردن آزمودنی ها

 ج(کنترل های آماری

 د(هیچ کدام

 

متغیر کمی یا کیفی که جهت یا میزان رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می -02

 142دهد چیست؟ص

 الف(متغیر کنترل                    ب(متغیر تعدیل کننده

 ج(متغیر مداخله گر                  د(متغیر مستقل

 

 152استفاده می شود؟ص«چیست « »چه می باشد»درکدام نوع از سوال ها از کلمات -09

 الف(سوال توصیفی                      ب(رابطه ای 

 د(هیچ کدام                   ج(تفاوتی                 

 

 164کدام گزینه صحیح نیست؟ص-43

 الف(بررسی  همبستگی بررسی میدانی است

 ب(بررسی روابط علت ومعلولی با استفاده از محیط طبیعی آزمایش میدانی است

 ج(بررسی های علی در مکان های آزمایشگاهی غیر طبیعی انجام می گیرد

 (یک بررسی آزمایشگاهی با حداقل میزان دخالت محقق استد

 

 170چه نام دارد؟ص« بیان آزمون پذیر رابطه احتمالی میان متغیرها »-41

 الف(فرضیه                 ب(نظریه                 ج(تئوری                     د(قانون

 

 179منبع فرضیه قیاسی چیست؟ص-48

 ب(مشاهده و تجربه                       الف(کشف و شهود       

 ج(تحقیقات پیشین                               د(منطق و استنتاج

 

 121کدام گزینه ازاصول فرضیه سازی نیست؟ص-40

 الف(اصل صراحت                             ب(اصل دقت



 از ارزشج(اصل منطق                                    د(اصل فراغت 

 

کدام نوع فرضیه بیانگر عدم ارتباط بین متغیرهاست که به صورت پارامتر صورت بندی می -44

 126شود؟ص

 الف(فرضیه صفر                            ب(فرضیه خالف

 ژوهشی جهت دار               د(هیچ کدام ج(فرضیه پ

 

 125ه می شود؟صدر فرضیه پژوهشی بدون جهت از کدام نوع آزمون استفاد-45

 الف(آزمون آماری یک دامنه                     ب(برهان خلف

 ج(آزمون آماری دو دامنه                         د(آزمون میانگین

 

 

کدام نوع پرسشنامه پاسخ دهنده موضع خود را در مورد موضوعی برروی یک طیف مشخص می -46

 830کند؟ص

 ب(مقیاس چند درجه ای                الف(چند جوابی                  

 پاسخ-ج(تعیین اولویت                                  د(باز

 

 کدام گزینه درطراحی پرسشنامه غلط است؟-47

 الف(از سوال های پیچیده و طوالنی اجتناب کنید

 ب(از سوال های دو وجهی اجتناب کنید

 ج(از ارائه سوال های منفی خودداری شود

 سواالت معکوس اجتناب کنیدد(از 

 

 839کدام مورد هم روایی و هم پایایی ابزار پرسشنامه را می سنجد؟ص-42

 الف(ضریب همبستگی                           ب(آلفای کرونباخ

 ج(اجرای مقدماتی پرسشنامه                     د(گزینه ج و ب

 

 818ژه از کدام نوع مصاحبه است؟ص روش بالینی پیا-49

 الف(سازمان یافته                            ب(آزاد



 ج(نیمه سازمان یافته                          د(سازمان نیافته

 

 817در کدام روش جمع آوری اطالعات مشکالت زبانی ،فرهنگی تاثیر کمتری در اجرای روش دارد؟ص-53

 بهالف(پرسشنامه                                  ب(مصاح

 ج(اسناد و مدارک                                 ج(مشاهده

 

 812کم هزینه ترین روش جمع آوری داده ها کدام مورد است؟ص-51

 الف(پرسشنامه                                   ب(مصاحبه

 ج(اسناد ومدارک                                 د(مشاهده

 

که مشخص است نسبت به یکدیگر متفواتند را از هم متمایز می کند تعریف  زمانی که مقیاس افرادی -58

 885کدام روایی است؟ص

 الف(روایی همزمان                             ب(روایی پیش بین 

 ج(روایی محتوا                                 د(روایی صوری

 

و مولفه هایی که می توانند مفهوم مورد نظر ما را کدام روایی ایجاد اطمینان می کند که همه ابعاد -50

 885انعکاس دهد در آن سنجه وجود دارد؟ص

 الف(روایی معیار                                ب(روایی سازه

 ج(روایی محتوا                                  د(روایی همزمان

 

 804برای بار دوم چه نام دارد؟ص ضریب پایایی به دست آمده از تکرار یک سنجه مشابه-54

 الف(پایایی موازی                              ب(پایایی سازگاری

 ج(پایایی آزمون مجدد                             د(پایایی بین ارزیابان

 

 854به مجموعه های نا همپوش عناصر جامعه چه می گویند؟ص-55

 ب(چارچوب نمونه برداری         الف(عنصر                            

 ج(نمونه                                         د(واحد نمونه برداری

 

 868در کدام گزینه از نمونه گیری احتمالی استفاده می شود؟ص-56



 الف(اگر هزینه نمونه احتمالی بیش از حد باشد

 ب(اگر با محدودیت های زمانی مواجه باشیم

 دماتی یا ضربتی که کنترل خطا اهمیت چندانی نداردج(در مطالعات مق

 د(زمانی که قصد تایید یا رد یک سوال یا فرضیه مهم وجوددارد

 

 

 865در کدام نوع نمونه گیری تصادفی کاربرد دارد؟ص«فاصله نمونه گیری »-57

 الف(نمونه گیری تصادفی سیستماتیک          

 ب(جداول ارقام تصادفی

 ی طبقاتیج(نمونه گیری تصادف

 د(نمونه گیری تصادفی خوشه ای

 

 871کدام گزینه از انواع نمونه گیری تصادفی نیست؟ص-52

 الف(نمونه گیری مضاعف

 ب(نمونه گیری مختلط

 ج(نمونه گیری چند درجه ای

 د(نمونه گیری گلوله برفی

 

 875نیز نامیده می شود؟صکدام نوع نمونه گیری کومه یا انباشته -59

 تصادفی خوشه اینمونه گیری الف(

 ب(نمونه گیری تصادفی طبقه ای

 ج(نمونه گیری متوالی

 د(نمونه گیری غیر تصادفی ساده

 

نوعی نمونه گیری که در آن افراد بر اساس تخصص شان در موضوع مورد تحقیق انتخاب می شود و -63

 876فقط  برای مطالعات آزمایشی به کار می روند کدام است؟ص

 ب(مضاعف                     الف(تصادفی           

 ج(قضاوتی                                   د(سهمیه ای

 



 828کدام گزینه صحیح است؟ص -61

 الف(هر اندازه جامعه ناهمگون تر باشد حجم نمونه باید کوچکتر باشد

 ب(هر چه متغیرهای کنترل نشده زیادی وجود داشته باشد حجم نمونه باید کوچکتر باشد

 مانی که همبستگی بین گروهها یا متغیرها اندک باشد نمونه باید بزرگتر باشدج(ز

 د(مطالعات پیمایشی در مقایسه با مطالعات آزمایشی نمونه های کوچکتری نیاز دارند

 

 893کدام گزینه از انواع تحقیق بر اساس هدف نیست؟ص-68

 الف(کاربردی                                     ب(بنیادی

 ج(تحقیق و توسعه                                 د(مقدماتی

 

در کدام نوع تحقیق با وجود دستورالعمل محقق درموارد حق دارد و ازاد است خود تصمیم -63

 891بگیرد؟ص

 الف(مقدماتی                     ب(ازمایشی

 ج(اصلی                           د(عملیاتی

 

 898زمایش رابطه علت و معلولی بین دو پدیده یا بیشتر است؟صکدام نوع تحقیق ا64

 الف(تحقیق اکتشافی                    ب(تحقیق توصیفی

 ج(تحقیق براوردی                      د(تحقیق تبینی

 

 892کدام روش تحقیق هم به جنبه های عملیاتی پروژه و هم به جنبه های تحقیقاتی توجه دارد؟ص-65

 مقطعی                     ب(روش طولیالف(روش 

 ج(روش دلفی                            د(اقدام پژوهی

 

 032بهترین و دقیقترین روش محاسبه همبستگی بین دو متغیر کدام گزینه است؟ص-66

 الف(گشتاوری پیرسون                    ب(رتبه ای اسپیرمن

 د(توافقی        ج(کندال                              

 

در تحقیقاتی که هدف پیش بینی یک یا چند متغیر مالک از روی یک یا چند متغیر پیش بین است از -67

 039کدام روش استفاده می شود؟ص



 الف(تحلیل رگرسیون                             ب(کواریانس

 بستگیج(همبستگی دو متغیری                          د(تحلیل ماتریس هم

 

 088کدام گزینه از روشهای کیفی تحقیق نیست؟ص-62

 ژوهی                                  ب(پژوهش موردی الف(اقدام پ

 ج(تئوری مفهوم سازی بنیادی                   د(مطالعه موردی

 

ویژگی کدام تهیه خالصه های اماری توابع ریاضی و جداول سفارشی برازش انواع مختلف رگرسیون از -69

 042نرم افزار است؟ص

 ب(لیزرل                                           spssالف(

 ج(مینی تب                                         د(ساس

 

کدام نرم افزار روابط یکپارچه و متعامل بین متغیرها را در قالب معادالت رگرسیون ساختاری مورد -73

 049مدلی علی ارائه می کند؟ص بررسی قرار داده و

 ب(لیزرل                                     spssالف(

 ج(مینی تب                                     د(ساس

 

 053ریاضیات و محاسبات ایجاد الگوریتم رسم فنی و مهندسی از ویژگیهای کدام نرم افزار است؟ص-71

 ب(مطلب               الف(لیزرل                        

 ج(اس پالس                                     د(مینی تب

 

 055برای سنجش فرضیه ها یا متغیرهای کمی از کدام نوع امار استفاده می شود؟ص-78

 الف امار پارامتریک                                ب(امار ناپارمتریک

 د(هیچ کدام            ج(ازمون بدون پیش فرض              

 

 057کدام گزینه جزء امارهای توصیفی نیست؟ص-70

 الف(ترسیم نمودار                               ب(شاخص مرکزی

 ج(شاخص پراکندگی                              د(ازمون های ناپارامتریک

 



 061امعه داشته باشد چه می نامند؟صتوزیع آماری مقداری که بیشترین تکرار را در میان مشاهدات ج-74

 الف(میانگین                                ب(میانه

 د(مد یا نما                                    ج (واریانس

 

 078به دست آمده از جدول تحلیل واریانس در طرح بلوکی تصادفی است؟ص Fکدام آزمون معادل -75

 ب(آزمون کالماگروف              الف(فریدمن                  

 د(آزمون ویکاکسون                        د(آزمون پارامترک

 

 077صکدام آزمون برای سنجش تفاوت یک متغیر با یک میزان استاندارد به کار می رود؟-76

 الف(تی تک نمونه ای                            ب(تی نمونه های مستقل

 راهه                     د(تی زوجیج(تحلیل واریانس یک 

 

 077مربوط به دو متغر نیست؟صکدام یک از ازمونهای زیر -77

 الف(تی زوجی                              ب(ضریب همبستگی دو رشته ای

 ج(تی نمونهای مستقل                      د(واریانس دو راهه

 

 432کدام گزینه از اجزاء پیش گفتار نیست؟ص-72

 الف فهرست محتوا                     ب(پیشگفتار

 ج(فهرست جداول                      د(هدف اصلی

 

 413کدام گزینه در مورد چکیده صحیح نیست؟ص-79

 الف(در ابتدای گزارش قرار می گیرد

 ب(خالصه ای از نکات عمده تحقیق است

 ج(در انتهای چکیده عموماً کلید واژه ها می ایند

 هرست عناوین جداول و نمودارها در ان وجود داردد(ف

 

برای موضوعاتی که برای نخستین با سنجیده می شود و مدل استانداردی برای آْن وجود ندارد از کدام -23

 410گزینه استفاده می شود؟ص

 الف(سوال                             ب(فرضیه



 کدام ج(نظریه                                د (هیچ

 

 404کدام گزینه از اجزا مقاله علمی نیست؟ص-21

 الف(عنوان                                      ب(چکیده

 ج(پیشینه                                         د(فهرست جداول

 

 432کدام مورد جزءفصل روش شناسی تحقیق نیست؟ص-28

 (جامعه آماریالف(روش تحقیق                           ب

 ج(روش نمونه برداری                    د(قلمرو مکانی

 

 432سوالت تحقیق مربوط به کدام بخش است؟ص-20

 الف(کلیات                                    ب(ادبیات موضوعی

 ج(روش شناسی                             د(پیشگفتار

 

 439م بخش تحقیق است؟صارائه پیشنهادات به آینده جزء کدا-24

 الف(پیشگفتار                            ب(ادبیات موضوعی

 ج(روش شناسی                          د(نتیجه گیری

 
 

 

 

 

 

 

 
 


