
 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات مهم و کلیدی 

 روش تحقیق در مدیریت
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 فصل اول

 است.معرفت  فهم و ادراک و ، دریافت ، در لغت به معنی آشنایی شناخت -1

 اقرار واعتراف کردن. وقوف یافتن و ، معرفت یافتن ، عبارت است ازدانستن شناختن -2

 معرفت فقط از راه حواس به دست می اید. حکیم یونانی نخستین کسی است که مدعی بود،شناخت و اپیکور -3

 در آن دخالت دارند. "عقل مشترکا ذهن و دریافتی است که حواس و شناخت -4

 ) خیلی مهم ( عبارتند از : منابع گوناگونی را که انسان برای شناخت بکار می برد  -5

 اول. استناد به مقام صالحیت دار

نادرست را  درست و ، مقام صالحیت دار این روش همان روش باورایجاد شده است که طی ان افراد با استناد به مرجع و
 ازهم تشخیص میدهند.

 .دانشمندی در مورد یک موضوعی اظهار نظر کند نظر وی پذیرفته می شودبراساس این روش اگر 

 دوم. شیوه های شهودی

نگل آن را روش  دانستن یا تثبیت باور است روش پیشینی )مقدم بر تجربه( است که کوهن واین شیوه که دومین راه 
 شهودی نامیدند.

د به حقیقت دست یابند؛ زیرا تمایل طبیعی آنان به سوی حقیقت معتقد است که مردم از طریق ارتباط و مبادله آزاد می توانن
 .است

 سوم. شیوه تفکر منطقی

 تفکر منطقی را ابداع کرده است. بشر پیشگیری از خطاهای فکری، برای کمک کردن به کشف حقیقت و

 .فکر کردن حرکتی است مستقیم از سوی مجهول به طرف معلومگفته اند که تفکر در تعریف 

 یکی از موضوعات علم منطق است. نتیجه گیری از اندیشه صحیح، فکر کردن ودرست 

 منطق مجموعه ای از فنون است که به کاربردن آنها منجر به طرز تفکر منطقی می گردد.

 عنیاستدالل ی و  می شود نامیده استداللکر به کار می رود فنونی که در منطق برای اثبات نظریات یا پیشگیری از خطاهای ف
 طلب دلیل کردن.

 

 



 )خیلی مهم (  انواع استدالل -6

 اول. قیاس  

 .به دالیلی گفته می شود که طی آن از یک وضعیت کلی به جزئیات پی می بریم

 از طریق معلومات کلی ، مجهوالت جزئی کشف می شود . 

 نتیجه هم نمی تواند درست باشد.شرط صحت قیاس درست بودن مقدمات است.اگر مقدمات یا روابط بین آنها درست نباشد 

 دوم. استقراء

مشاهده خواص چند شی جزیی واستخراج یک قانون کلی برمبنای عمومیت  یا تجزیه و تعمیم دادن خاصیت یک جزء به کل،
 دادن آن خواص بر همه اجزا.

 ند.راه استقراء بدست آمده ااکثریت قوانینی که تاکنون کشف شده اند وعلوم طبیعی وفیزیک وشیمی بر آنها استوار است از 

 سوم. تمثیل

 مثال آوردن به منظور اثبات نظریات از استدالل های مهم عامیانه است.

 .استداللی ضعیف محسوب شده وفاقد ارزش تحقیقی است "اکثرا

 چهارم. روش علمی

 وروابط بین اجزای مختلف آن قابل توضیح به زبان ریاضی می باشد روش علمی اغلب با نتیجه گیری های کمّی سروکار دارد و
 مشخص وحساب شده است. "کامال

 استقراء علمی که در آمار به آن نمونه وجامعه می گویند ناشی از تفکر علمی است.

 را بر مشاهده وتجربه قرار می دهد. بیان تفکر علمی بر استقراء اصالح شده قرار دارد و در واقع فکر کردن به روش علمی،اساس کار

قرن هفدهم فرانسیس بیکن انگلیسی،استقراء را اساس کار خود قرار داد.اواز مشاهده مستقیم پدیده ها  در اوایل
 طرفداری می کرد وبا بهره گیری از استقراء، منطق را از برخی محدودیت های قیاسی آزاد نمود.

یک موضوعی اظهار نظر کند  اگر دانشمندی در مورد کدام یک از منابعی که برای شناخت انسان بکار می رودبراساس  
 (  54-55) نیمسال اول  ؟ نظر وی پذیرفته می شود

 روش علمی –استناد به مقام صالحیت دار        د  –شیوه ی تفکر منطقی        ج  –شیوه های شهودی        ب  -الف 

  گزینه )ج( صحیح است . پاسخ : 

 



این باشد که مردم از طریق ارتباط و در کدام یک از منابعی که برای شناخت انسان بکار می رود به نظر می رسد اندیشه  
 ( 53 – 54) نیمسال دوم  مبادله آزاد می توانند به حقیقت دست یابند؛ زیرا تمایل طبیعی آنان به سوی حقیقت است ؟

استناد به مرجع   –استناد به مقام صالحیت دار        د  –شیوه ی تفکر منطقی        ج  –شیوه های شهودی        ب  –الف 
 پاسخ : گزینه الف صحیح است . 

 (  54-55؟ ) نیمسال دوم  استداللی ضعیف محسوب شده وفاقد ارزش تحقیقی است "اکثراکدام گزینه  

 منطق  –استقراء                   د  – قیاس                    ج –تمثیل                ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) الف ( صحیح است . 

 تعاریف مختلف علم -7

 علم، دانش یا آگاهی و معرفت است و از نظر لغوی ادراک مطلق یا حصول صور اشیا نزد عقل را گویند.

سیستم فکری که ازنظرمنطقی منظم ازنظرآلبرت انیشتین کوششی که به منظورتطبیق حیات تجزیه شده ومتنوع به یک 
 باشدعلم نامیده می شود.

 علم به دانستنی هایی اطالق می شود که با روش تحقیق به دست آمده باشند.

 پس علم معرفتی است منظم که با روش های معینی بدست می آید وقوانین یا روابط پایدار و واقعیت ها را بیان می کند.

 :ه عمده وجود دارددر ارتباط با علم دو دیدگا -8

 اول. دیدگاه ایستا

 بیانگر این است که علم فعالیتی است که اطالعات نظام یافته ای را درارتباط با جهان فراهم می سازد.

 در این دیدگاه علم به عنوان روشی برای تبیین پدید ه های مشاهده شده تلقی می شود.

 آن وبر مجموعه قوانین،نظریه ها،فرضیه ها واصول موجود است.در این حالت،تاکید بر وضعیت فعلی دانش وافزودن بر 

 دوم. دیدگاه پویا

 .آنچه که دانشمندان انجام می دهند در نظر می گیردعلم را بیشتر به عنوان فعالیت یا 

 این را دیدگاه اکتشافی می نامند. وضع فعلی دانش مبنایی برای پژوهش بیشتر ونظریه علمی جدیدتر تلقی می شود.

 طرح واژه های مفهومی با ارتباط درونی تاکید دارد. دیدگاه اکتشافی درعلم برنظریه و

 تاکید اکتشافی بر کشف تاکید دارد و همچنین روش اکتشافی را می توان روش حل مساله نیز خواند.

 

 



 مفروضات علم  -5

نیستند. این مفروضات مسایلی را نظریه علمی مبتنی بر مفروضات اساسی است که ثابت نشده اند وقابل اثبات هم 
 درفلسفه علوم ارائه می دهند که پایه های دانش نام دارند.

 فکر کردن به طریقه علمی مبتنی بر شک وانتقاد است.

 مشاهده استوار است. مبتنی بر تجربه است یعنی بر ادراک و "علم لزوما

 هدف های علم -11

 ل دارد به ظاهر هدف اصلی آن تبیین پدیده های طبیعی باشد.هدف اساسی علم تدوین نظریه است اگر چه احتما

 نه بهبود وضع بشر. استتدوین نظریه هدف علم 

 .  هدف های دیگر علم عبارتند از: تبیین، درک،پیش بینی وکنترل

 تعامل نظریه با تحقیق -11

از طریق مشخص ساختن روابط بین  تعاریف وگزاره های به هم مرتبط است که یک نظریه مجموعه ای از سازه ها)مفاهیم(،
 با هدف تبیین وپیش بینی پدیده ها، دید نظام یافته ای از پدیده ها ارائه می کند.متغییرها، 

 ماهیت اساسی نظریه به تبیین پدیده های مشاهده شده بستگی دارد.

بیین پاالیش ت  ، تبیین اولیهگردآوری داده های بیشتربرای آزمون  ، تبیین تحقیق متضمن تعامل مستمری بین مشاهده و
 نظری واقدامات دیگر است.

 تعاریف مختلف تحقیق علمی  - 12

راجر نیت در کتاب راهنمای تحقیق مدیریتی ، تحقیق را بررسی نظام مند و دقیق، تعریف می کند که روابط جدید را کشف و 
 اطالعات و دانش موجود را تایید می کند.

می توان آن را برای هر نوع فعالیت جستجوگرانه و کاوشگرانه ای که افراد برای پاسخ گویی  واژه تحقیق اطالق عام دارد و
به مساله ای یا کشف مجهولی انجام می دهند به کار گرفت در صورتی که اصطالح تحقیق علمی ، اطالق خاص دارد و می توان 

 آن را برای نوع خاصی از فعالیت های تحقیقاتی به کار برد.

می ، تحقیقی است که در محدوده قوانین و قواعد علمی انجام می گیرد یعنی تحقیق براساس منطق، استدالل،و تحقیق عل
 بررسی نظام مند شواهد و مدارک استوار است.

تحقیق علمی را بررسی نظام یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی تعریف می کند که روابط احتمالی  بین این پدیده ها را 
 ظریه یا فرضیه تبیین می کند.بوسیله ن

 



 مشخصات کلی تحقیقات علمی: – 13

 اول. برخوردار بودن از آداب و تشریفات خاص

 دوم . توسعه قلمرو معرفت

 سوم . شناخت حاصل از نتیجه و تحقیق در بیرون ذهن واقعیت و ما به ازای خارجی داشته باشد.

 تحقیقات علمی  فلسفه ای روشن و بدیهی دارد زیرا نیاز بشر به تحقیقات علمی امری بدیهی است. – 14

 نیاز بشر به تحقیقات علمی را می توان به شرح زیر بیان کرد: – 15

 اول. نیاز فطری انسان

 دوم . پاسخ گویی به نیازهای حیاتی

 ماورای طبیعت است. انسانی و –انسان عضوی از سه سیستم اکولوژیک ، اجتماعی 

 ) خیلی مهم (  ویژگی ها و قواعد تحقیق علمی – 16

ا ی تحقیق علمی باید بر مسائلی تاکید کند که هنوز در قلمرو معرفتی بشر قرار نگرفته و                اول. توسعه ای بودن
 ابهاماتی درباره آنها وجود دارد.

 دوم. قابلیت بررسی

 پذیر و اجرا پذیر بوده یعنی باید بتوان ماهیت آن را شناسایی نمود.تحقیق علمی باید امکان 

 در تحقیقاتی که ماهیت تجربی یا اجتماعی دارند باید امکان مشاهده و اندازه گیری و آزمایش وجود داشته باشد.

 د داشته باشد.اگر تحقیق از سنخ معقوالت باشد باید با استفاده از روش های قیاسی و تمثیلی امکان اثبات آن وجو

 سوم . نظم بخشیدن

 تحقیق علمی دربرگیرنده مراحل منظم است.

 هر نوع تحقیق علمی باید به گونه ای انتخاب شود که بتوان با رعایت نظم و ترتیب آنها را انجام داد.

 چهارم . تخصص طلبی

تحقیقات علمی از آمار و رایانه  انجام تحقیق علمی مستلزم برخورداری پژوهشگر از تخصص و تبحر است . برای مثال در
 استفاده می شود.

 پنجم . قابلیت تعمیم

 در قلمروهای محدود انجام می شود تا امکان کنترل، مشاهده و مطالعه وجود داشته باشد. "تحقیقات علمی معموال



 ششم . دقت طلبی

دارد و نیز کنترل داده ها و اطالعات جمع  دقت در طراحی اولیه تحقیق و نیز تمامی مراحل ، کنترل و بازبینی محقق ، ضرورت
آوری شده، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آنها و تدوین پرسشنامه و انتقال داده ها به رایانه و ... مستلزم دقت و توجه 

 است.

 کشف واقعیت مستلزم در اختیار گرفتن داده ها و اطالعات واقعی است.            هفتم . واقعی بودن

وی تاکید می کند که ذهن محقق  این قاعده منسوب به کوویلیه جامعه شناس فرانسوی است.          قاعده تجاهلهشتم . 
باید هنگام شروع و انجام تحقیق از مسئله مورد بررسی خالی باشد و از هر گونه پیش داوری و قضاوت عجوالنه پرهیز نماید 

 تا تحقیق جریان طبیعی خود را طی کند.

 نکته : قاعده تجاهل به معنای پرهیز از هرگونه پیش داوری و دخالت دادن تصورات و اطالعات ناقص است . 

 نهم . صبر طلبی

 تحقیق علمی مستلزم سپری شدن زمان است و نمی توان در ان عجله کرد.

 با مشکالتی همراه هستند. "کارهای تحقیقاتی به سادگی انجام نمی شوند و قطعا

 قیقات علمی ماهیت تداومی دارد و زمان طوالنی تری را باید برای انجام دادن آن صرف کرد.بعضی از تح

 دهم . جرأت طلبی

 تحقیق علمی نیازمند جرأت و جسارت است.

 شجاعت در کار تحقیقاتی در دو جا الزم است:

 در برخورد با مشکالت و موانع و تهدیدهایی که در جریان تحقیق پیش می آید.  -الف 

 در هنگام نوشتن یا ارائه گزارش تحقیق و اظهار نتایج ان.  -ب 

 یازدهم . نیاز به مدیریت محدود

در تحقیقات گروهی ، الزم است مدیریت واحدی افراد حاضر در تحقیق را هماهنگ نماید تا از بروز اغتشاش و سردرگمی 
 جلوگیری شود.

 دوازدهم . رعایت اصل بی طرفی

 ت اصل بی طرفی است.سالمت تحقیق مستلزم رعای

مراحل تحقیق به ویژه در تدوین فرضیه ، گردآوری اطالعات ، تجزیه و تحلیل و نتیجه در صورت رعایت نکردن این اصل 
 .  گیری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و نتایج دستکاری شده ای ارائه خواهد شد



 سیزدهم . اجتهادی بودن تحقیق

 .شود که مبین ماهیت پدیده یا تشخیص رابطه بین پدیده ها و اشیا باشد کار تحقیق باید به نتیجه ای منتهی

محقق باید در انتهای کار و براساس نتایج حاصله، توانایی عرضه نظریه ای را که ماهیت حقیقت و واقعیت را توضیح می دهد 
 .را داشته باشد

 ( 54-55دوم  قاعده تجاهل مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟ ) نیمسال 

 فلسفه تحقیق علمی  –پیش نیازهای تحقیق علمی                                  ب  –الف 
 مفروضات علم  –ویژگی ها و قواعد تحقیق علمی                               د  –ج 

 پاسخ : گینه )ج( صحیحی است . 
 و رفتهنگئلی تاکید کند که هنوز در قلمرو معرفتی بشر قرار تحقیق علمی باید بر مساطبق کدام یک از گزینه های زیر  

 (  54-55؟ ) نیمسال اول  یا ابهاماتی درباره آنها وجود دارد

 قابلیت تعمیم  –تجاهل                   د  –قابلیت بررسی داشتن              ج  –توسعه ای بودن            ب  –الف 
 پاسخ : گزینه )الف( صحیح است . 

 پیش نیازهای تحقیق علمی – 17

ضروری است که فرهنگ جامعه و نیز امکانات و مهارت های پیشرفته برای انجام              اول . وجود فرهنگ تحقیق
 تحقیقات علمی در سطحی باشند تا که افراد به امور تحقیقاتی عالقه مند شوند.

 در فعالیت های تحقیقاتی وجود نیروهای ماهر و مطلع  از فنون تحقیقاتی پیشرفته ضروری است.            دوم . محقق

 انجام تحقیق بدون تخصیص بودجه و منابع مالی از سوی سازمان های دولتی یا خصوصی ممکن نیست.             سوم . بودجه

نیازمند پشتیبانی موسسات تحقیقاتی مستقل یا وابسته و یا دستگاه هرگونه فعالیت تحقیقاتی             چهارم . سازمان الزم
 های دولتی و دانشگاه ها می باشد.

عالوه بر بودجه ، به ابزار های خاص دیگری از جمله آزمایشگاه ، رایانه و .. نیز احتیاج می باشد            پنجم . ابزار تحقیقاتی
 نیست.و تحقیقات علمی بدون ابزار و مواد مقدور 

اشتغال فکری مانع از انجام کار  برای پرداخت به کار تحقیق، فراغت خاطر الزم است.           ششم . فراغت الزم برای محقق
 تحقیق می شود لذا رفع نیازهای محققان از حیث مسکن، بودجه و دیگر ابزار های مورد نیاز اهمیت دارد.

ضوابط و مقررات مالی و اجرایی پروژه ها و فعالیت های تحقیقاتی باید تحقیق             هفتم . ضوابط و مقررات مالی و اجرایی
 علمی را تسهیل و محققان را تشویق نماید.

 (  54-55کدام مورد از پیش نیازهای تحقیق علمی است ؟ ) نیمسال دوم  

 تخصص طلبی  –طلبی                    د  جرات –سازمان الزم                  ج  –قابلیت تعمیم                ب  –الف 
 پاسخ : گزینه )ب( صحیح است . 



 فرآیند تحقیق علمی – 18

 به مجموعه مراحل منظم و پیوسته ای گفته می شود که امر تحقیق علمی را از آغاز تا پایان امکان پذیر می کند.

 فرآیندهای هر مرحله است.اصل اساسی در روش تحقیق، رعایت ترتیب و نظم فرآیند کلی و خرده 

 فرایند تحقیق علمی باید پوشش دهنده کل عمالیت مورد نیاز برای انجام تحقیق باشد.

تنوع رویکردهای تحقیقاتی نشان می دهد که تمامی پروژه های تحقیقاتی در فرآیند تحقیق علمی باید کل عملیات مورد نیاز 
 را در انجام تحقیق پوشش دهد.

که عناصر ان در درون یک چرخه قرار گرفته اند و احتمال  علمی از هفت مرحله تشکیل شده است فرآیند تحقیق – 15
 ) خیلی مهم (  دارد بعد از مرحله چهارم ، چند دور دیگر نیز وجود داشته باشد.

محقق باید ویژه در این مرحله  اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است.            انتخاب موضوع تحقیقاول. 
 ترین سوالی را که قصد یافتن جوابش را از طریق به کار بردن روش تحقیق علمی دارد مشخص و تعریف کند .

 مرور ادبیات تحقیقدوم . 

بررسی ادبیات موضوع ، به روند شناسایی و بررسی تحقیقات از قبل منتشر شده ای اشاره دارد که با عنوان تحقیق انتخاب 
 رد.شده ارتباط دا

 این بررسی می تواند در رابطه با موارد زیر باشد :بررسی متون موجود می تواند شالوده تحقیق باشد.

 .  تضمین کننده این مطلب باشد که شخص دیگری در گذشته این طرح مقدماتی را انجام نداده است -الف 

 منبع ایده هایی جدید باشد .  درباره عنوان پیشنهادی تحقیق چه بر حسب تئوری و چه برحسب روش شناسی -ب 

 منبع قیاس باشد و یافته های مطالعات مرتبط قبلی با یافته های پروژه پیشنهادی را مقایسه کند .  –ج 

 تدوین یک مدل یا چارچوب مفهومیسوم . 

 .مدل سازی یا تدوین یک چارچوب مفهومی همانند پلی است که میان ذهن و واقعیت برقرار می گردد

 در واقع دنباله طبیعی طرح نظری مسئله تحقیق است.چارچوب مفهومی 

یک چارچوب فکری نظام مند درباره تبیین مسئله مورد تحقیق است که راهنمای پژوهشگر در جمع آوری و چارچوب مفهومی 
 تجزیه و تحلیل می باشد.

مشخص می کند که چگونه محقق به مفاهیم موجود در یک مطالعه و علی الخصوص به ارتباط بین چهار چوب مفهومی یک 
 مفاهیم می نگرد . 



شناسایی مفاهیم، مهمترین و دشوارترین بخش هر پروژه تحقیقاتی است و دارای چهار عنصر است : ایجاد چارچوب مفهومی 
 دن مفاهیمتعیین مفاهیم ، بررسی روابط بین مفاهیم و عملیاتی کر

است. یکی از رویکرد هایی که در این فرآیند به کار می رود استفاده تشریح روابط بین مفاهیم عامل اصلی اکثر تحقیق ها 
 از یک نقشه مفهومی است که گاهی به عنوان نقشه ذهنی نامیده می شود.

تنهایی و یا بخشی از یک تمرین گروهی دانست و ان را به توفان فکری می توان نقشه کشی مفهومی را به عنوان شکلی از 
 به کار گرفت.

 برای تحت پوشش قرار دادن دامنه وسیعی از وضعیت و شرایط تحقیق به کار می رود.چارچوب مفهومی عبارت 

 زمانی که تحقیق علم محور باشد می توان از عبارت چارچوب نظری و یا اگر تحقیق کمّی باشد از عنوان مدل استفاده نمود.

 بیان سوال ها و فرضیه های پژوهشم . چهار

 سواالت تحقیق ، سواالتی هستند که محقق در پروژه تحقیقاتی در پی یافتن پاسخ های آنها می باشد.

در کل فرایند تحقیق، تعیین این پرسش ها یکی از دشوارترین وظایف می باشد. این سواالت باید با عنوان تحقیق مرتبط 
 شد.بوده و قابل تحقیق نیز با

 فهرست کردن نیازهای اطالعاتی و تعیین استراتژی تحقیقپنجم . 

در ایجاد راهبرد ) استراتژی( تحقیقاتی باید در خصوص جوانب مهم فرآیندهای تحقیق از جمله روش تحقیق، جامعه و نمونه 
 گرفت.آماری، روش های گردآوری اطالعات ، روش های تحلیل داده ها، بودجه و نظایر آن باید تصمیم 

 اجرای تحقیقششم . 

 .این مرحله جزء مهم ترین اجزای فرآیند تحقیق به شمار می آید

نتایج یک تحقیق زمانی نتیجه بخش خواهد بود که فرآیندهای مقدماتی مطرح شده، به دقت پی گرفته شده و تمهیدات 
 مناسب برای انجام تحقیق اندیشیده شده باشد.

 پژوهشی بدون انجام دقیق، به نتایج مناسبی نخواهند رسید.بهترین طرح ها و استراتژی های 

 تدوین گزارش تحقیقهفتم . 

 پس از انجام تحقیق ، در گام آخر پژوهشگر به تدوین گزارش تحقیق می پردازد.

در واقع نگارش گزارش تحقیق به محض شروع پروژه آغاز می شود زیرا تمامی مراحل اولیه مانند بررسی متون موجود و 
 جاد چهارچوب مفهومی ، با پیش رفتن پروژه نوشته می شود.ای

 



 (  54-55) نیمسال اول کدام یک از مراحل فرایند تحقیق علمی همانند پلی است که میان ذهن و واقعیت برقرار می شود ؟  

                                                                                        تدوین یک چهارچوب مفهومی   –انتخاب موضوع تحقیق                                        ب  –الف 
اجرای تحقیق                                                                                  –بیان سوال ها و فرضیه های تحقیق                       د  –ج 

 پاسخ : گزینه ) ب ( صحیح است . 
کدام یک از گزینه های زیر مشخص می کند که چگونه محقق به مفاهیم موجود در یک مطالعه و علی الخصوص به ارتباط  

 (  53 – 54دوم  بین مفاهیم می نگرد ؟ ) نیمسال

 نیازهای اطالعاتی                                                        –ادبیات تحقیق                د  –موضوع تحقیق                ج  –چهارچوب مفهومی              ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) الف ( صحیح است . 

 ( 54-55علمی کدام است ؟ )نیمسال دوم اولین مرحله از عناصر فرایند تحقیق  

 ایجاد یک چهارچوب مفهومی  –تدوین گزارش تحقیق                             ب  –الف 
 طرح سواالت و فرضیه های تحقیق  –انتخاب موضوع                                           د  –ج 

 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 

 علمی در مدیریتروش تحقیق  – 21

 مدیریت متکی به روش تجربه و روش مشاهده است.

 آن چه که در رشته مدیریت بیشتر بدان توجه می شود ، جنبه انسان بودن موضوع مورد مطالعه است.

 ) مهم (  فرآیند برنامه ریزی و مدیریت – 21

 ریزی راهبردی کل سازمان مرتبط است.هدف تحقیق را مشخص می کند که با برنامه            اول . شرایط کار

 به گردآوری تمامی اطالعات الزم که برای انجام وظیفه ضرورت دارد مربوط می شود.              دوم . ارزیابی محیط

اگر تدوین برنامه راهبردی برای کل سازمان، وظیفه ای عمده باشد تعیین اهداف و             سوم . ماموریت و اهداف
 ت ضروری خواهد بود.ماموری

 اغلب سازمان ها مشاوره با ذی نفعان را بسیار مهم می دانند.            چهارم . مشاوره

 کارکنان، مشتریان، اعضاء عادی ، اعضاء شوراها و سازمان های مشاوره، گروه ذی نفعان را تشکیل  می دهند.نکته : 

توسعه برنامه ها یا راهبردها باید به راه های موجود و عملی بودن آنها و نیز  به منظور            پنجم . بررسی راه های موجود
 احتمال مشارکت آنها در کسب اهداف سازمان توجه شود.

تعیین راهبرد یعنی انتخاب چگونگی اقدام از میان تمامی راه های موجود و شناخته شدن با            ششم . تعیین استراتژی
 موجود. توجه به ارزیابی های

 اجرای یک برنامه یا استراتژی بخش مهمی از وظیفه دولت است.            هفتم . اجرا



نظارت بر پیشرفت کارها و نیز ارزیابی اجرای راهبردها آشکارا روندی است که تحقیق             هشتم . نظارت و ارزیابی
 درآن دخالت دارد.

 نهم . بازخورد اطالعات

مرحله بازخورد اطالعات به نقطه آغازین باز می گردد. داده های مرحله نظارت و ارزیابی در چرخه برنامه ریزی و این فرآیند با 
 مدیریت به کار می روند.

 ( 53-54کدام گزینه به ترتیب مراحل فرایند برنامه ریزی و مدیریت را نشان می دهد ؟ ) نیمسال دوم  

 تن راه ها ، ارزیابی محیط ، تعیین استراتژی ، اجرا ، نظارت ، بازخورد شرایط کار ، ماموریت ، در نظر گرف –الف 
 اجرا ، نظارت ، بازخورد در نظر گرفتن راه ها ، ماموریت ، ارزیابی محیط ، تعیین استراتژی، شرایط کار، -ب 
 نظارت ، بازخورداجرا ،  تعیین استراتژی ، در نظر گرفتن راه ها ، ارزیابی محیط ، شرایط کار ، ماموریت ، -ج 
 شرایط کار ، ارزیابی محیط ، ماموریت ، در نظر گرفتن راه ها ، تعیین استراتژی ، اجرا ، نظارت ، بازخورد  -د 

 پاسخ : گزینه ) د( صحیح است . 

تحقیقات مدیریتی مستلزم برخوردار از مهارت های تحقیقاتی ، درک تحقیق و شیوه های آن و مرتبط کردن نتایج  - 22
 تحقیقات با مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیاتی است.

شناخت شیوه های تحقیقات سازمانی، یکی از ابزار های ضروری در مدیریت ، سیاست گذاری و شناخت تحقیقات و  - 23
 گزارشات مشاوره ای است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دومفصل 

 یدهپد یا ویژگی، ، چیز یک بیانگر که معنا بدین. دانست پذیر مشاهده رویدادهای تجرید یا انتزاعی توانمی را مفهوم  - 1 
  .است خصوصیب

 یک ادراک یا گسترش و توسعه که صورتی در. شودمی نامیده توضیح نظری، مفهوم یک یا ادراک گسترش و توسعه - 2
  .گویند  تعریف را تجربی مفهوم

 ) مهم ( نظری  مفهوم ارزشیابی هایمالک - 3

به  را دانش جوینده یا و گرپژوهش ایدب نظری مفاهیم از یک هر که است این منظوراعتبار تجربی                و اهمیتاول . 
  .کند راهنمایی تجربی مفهوم چند یا یک

 به ایدب هاارتباط این تعداد و باشند داشته ارتباط زیادی مفاهیم با باید مطلوب مفاهیم             اثربخشی دوم . سودمندی یا
  .برسد ممکن حداکثر

 . کرد قلمداد تأثیر همان نتیجه هم و هم موثر بایدمفهوم را ن که است این منظور            درونی ثباتسوم . 

 هاینک یا و است کمیت به شدن تبدیل قابل مفهوم آیا که است تعیین این واقعیت مقصود           ریاضی عملیاتچهارم . 
 . کند استفاده ریاضی نمادهای ازباید  آن توضیح در پژوهشگر

  .دارند فهومم معانی بودن روشن بر مختلف افراد که توافقی درجه از است عبارت              سادگیپنجم . 

  (1353 تابستان) رود؟می کار به نظری مفهوم ارزشیابی مالک عنوان به زیر هایمالک از کدامیک 

 پایایی  –انتزاعی                 د  –ج                 ریاضی عملیات –ب                     ادراکی –الف 
 پاسخ : گزینه )ب( صحیح است .

 )خیلی مهم ( تجربی  مفاهیم ارزشیابی هایمالک - 4
 داشته توافق ،یکسان  هایپدیده از گزارش در گانکنند مشاهده که است این منظورها              گر مشاهدهاول . پایایی 

  .باشند
 ا،آنه دوی هر یا مکانی و زمانی هایمحدودیت گرفتن نظر در با تجربی مفاهیم که است این مقصود           بودن انتزاعیدوم . 

  .باشند داشته پایانی و آغاز باید
 انجام شناخت منظور به فعایت هایی که حداقل با هکنند مشاهده که است این مالک این از منظورسوم . ادراکی             

 . کند درک را آن مفهوم دهد،می
 ینظر مفاهیم بتواند شخص تجربی، مفاهیم مشاهدة از بعد که است این مراد            نظری مفاهیم از برخی با ارتباطچهارم . 

 . است نظری مفاهیم در تجربی اعتبار مالک به توجه مشابه مالک رعایت این. کند پیدا را آن مقابل و  همتا
 پژوهشگران که است روشن و ساده وقتی مفهوم یک .دارد یکسانی معنای تجربی و نظری مفاهیم برای           سادگیپنجم . 

 . باشند داشته توافق آن معنای در آن، عینی مشاهدة از پس



 (54-55؟) نیمسال اول  رودمی شمار به تجربی مفاهیم ارزشیابی هاییمالک از زیر هایگزینه از کدامیک 

 عملیات ریاضی   –د                    بخشی اثر -ج               بودن انتزاعی -ب                    درونی ثبات -الف 
 پاسخ: گزینه )ب( صحیح است . 

  شودمی خوانده سازه علمیپژوهش  در اند،شده ساخته باالتر انتزاع سطح با ازمفاهیمی که دلیل اینتجریدهای عالی تر به  - 5
 با واقعیت .   اندیشه مقایسه و مقابله از است عبارتتحقیق  – 6
ک ی ساختن مشاهده قابل کردن عملیاتی از منظور .گویند کردن عملیاتی اصطالحاً را مشاهدهبه  اندیشه از محقق حرکت - 7

  .است آن گیریاندازه طرق بینیپیش و تئوری
 در.  است مفهوم به یلن هدفش و کندمی شروع مشاهدات یعنی مشهود از را کار پژوهشگر سازی،مفهوم هنگامه ب – 8

 را خود تا کرده حرکت تئوری یا فرضیه از حاصل مفهوم از آغازین، مرحله وی به عنوان  سازی یا مشهود کردن عملیاتی مرحله
 در و کنندمی عمل پل های ارتباطی عنوان به هاسازه  مرحله دو هر در  .برساند هاگیریاندازه و مشاهدات مشهود یعنی  به

 .  شوندمی تلقی میانی مرحله واقع

 مفهوم                 سازه                    مشهود ) متغییر (                مرحله مفهوم سازی  
 مشهود ) متغییر (             سازه               مفهوم                  مرحله عملیاتی کردن 

 قضیه ای است که ماهیت یا خاصیت یک پدیده یا مفهوم را بیان می کند .  تعریف – 5

  (مهم تعریف )خیلی انواع - 11

  مفهومی تعریفاول . 

  .گویند تعریف وضعیآن را  شود، استفاده هاه ساز و مفاهیم هرگاه در تعریف یک مفهوم یا سازه 

  .ندارد تحقیق امر در خاصی کاربرد و شودمی آورده هاواژه درفرهنگ معموالً که است هاییحشر همان تقریباً مفهومی تعریف

 ای مطالعات با آن ارتباط و پژوهشگر عالقه مورد پدیده یا رایندف کلی ماهیت تعیین علمی، پژوهش نوع تعریف در این هدف
 مورد سازهای و مفاهیم درباره که دیگری اطالعات به را خود مطالعه تواندمی طریق این از پژوهشگر .است موجود هایتئوری
  .سازد مربوط است موجود نظرش

  اسمی تعریف. دوم

 . گرددمی میسر متغییر بررسی و سنجش امکان و شده برطرف احتمالی هایتفاهم سوء و مشخص هاواژه معانی طریق این از

 . گردندمی انجام بیشتری سرعت با علمی و بیانی ارتباطات،  تعریف نوع این در

  تحلیلی تعریفسوم . 

 ار استفاده مورد هایواژه معانی است الزم آید وجود به هاگروه اعضای بین اجتماعی روابط و ارتباط باشد قرار که صورتی در
  معانی را تعریف تعیین و بررسی گونه این. نمود تعیین نظر دورم هعجام در را هایواژه آن معانی معمول و کرده بررسی "قبال

 . نامندمی تحلیلی



 یک بلکه تنیس قراردادی امر یک تحلیلی تعریف بامعنی  تحلیل که است این در اسمی تعریف با تحلیلی تعریف تفاوتنکته : 
 . شودمی بررسی تجربی صورت به یعنی است،حقیقی ت امر

 . شودمی صحبت( واقعیت) واقع امردرباره یک  اسمی تعریف عکس بر تحلیلی تعریفی درنکته : 

 تجزیه ای  تعریفچهارم . 

  .سازدمی محدود مشخصی و صریح کامالً طور به را نظر مورد واژه که است دقیق نسبتاً روشی

  .باشدمی( پاسخ-محرک)جریان  بر مبتنی تعریف این

  .هستند تعاریف تجزیه ای گرایش سنجش مقیاس های خصوصاً و نامهپرسش یک سؤاالت همه تقریباً

  ایمرحله چند تعریفپنجم . 

 وانتنمی که هستند وسیعی نسبتاً مفهومی فضای دارای گوناگون، استفاده موارد ه علت ب اجتماعی، گروه هایواژه از برخی
 . شودمی استفاده از این گونه تعاریف نتیجه در.  سازمان واژه مانند نمود مشخص و محدود گذشت که تعاریفی با را آنها

 واقعی  تعریفششم . 

 .  باشدمی( ؟چیست...) یا( ؟چه یعنی...) ماهیت یک واژه با سواالتی شبیه  تعیین هدفش

  (عملی) عملیاتی تعریفهفتم . 

 این و کندمی تعریف شوندمی مشخص معرف و معادل آن عنوان به مطالعه در که اموری و اعمال صورت به را مفهوم یک
 . گیرندمی قرار گیریاندازه مورد که آوردمی فراهم را امکان

 (53-54) نیمسال دوم  دهد؟می نشان را سازیمفهوم فرایند گزینه کدام 

   مشهود مفهوم            سازه             –سازه             مفهوم                                    ب            مشهود -الف 
 ه ساز          متغیر مشهود           –د                                          مفهوم سازه            مشهود           –ج 

 لف( صحیح است . پاسخ : گزینه )ا
 امر در خاصی کاربرد و شودمی آورده هاواژه فرهنگ در معموالً که است هاییحشر شامل تعریف انواع از یک کدام 

 (53-54) نیمسال دوم  ؟نداردتحقیق 

  واقعی تعریف -د                  مفهومی تعریف -ج                    تحلیلی تعریف -ب                اسمی تعریف -الف 
 پاسخ : گزینه )ج( صحیح است . 

 ( 53-54)نیمسال اول  نامند؟می چه اصطالحاً را مشاهده به  اندیشه از محقق حرکت 

  سازی هساز -د                   سازی نظریه -ج                   سازیمفهوم -ب                کردن عملیاتی -الف 
 پاسخ : گزینه ) الف( صحیح است . 

 
 



 ؟ شودمی مشخص تعریفی چه با یک واژه ماهیت تعیین 

 تجزیه ای تعریف -د            ایمرحله چند عریفت -ج               عملیاتی تعریف -واقعی            ب  تعریف -الف 
 الف( صحیح است . پاسخ : گزینه ) 

  .هستند مفهوم ابعاد گیریاندازه قابل و شناسایی قابل ینیع هاینشانه هاشاخص - 11
 و کندیم تغییر که است مفهوم یک متغیر ترروشن عبارت به. کنندمی تبدیل متغیر به را مفاهیم غالباً  پژوهش امر در - 11

  .شودمی داده اختصاص آن د بهعد یا ارزش چند یا بیش از دو 
 را یا عدد ارزش چند دو یا و کرد گیریاندازه و مشاهده را آنها توانمی که شودمی اطالق هایی ویژه به متغییر - 12

  .داد قرار آنها جایگزین
  (مهم خیلی) متغیر انواع - 13

  رابطه اساس بر متغییرها بندی طبقهاول.  
 انتخاب یا کاریدست گیری،اندازه گرپژوهش وسیله به که است داددرون متغیر محرک یا متغییر مستقل، متغیر -الف 

 . شود معین دیگری متغیر با آن ارتباط یا ثیرتأ تا شودمی
  .است نتیجه  وابسته متغیر و مقدمهمتغیر  این دیگر عبارتی به. است وابسته غییرمت فرضپیش مستقل متغییر

 ، محقق توسط شدن کاریدست و دخالت انتخاب، از بعد که است اجتماعی یا فیزیکی محیط از ویژگی یک متغییر مستقل
 . شود مشاهده منفی یا مثبت صورت به وابسته متغیر تاثیرش بر روی تا پذیردمی را مقادیری

 . است شده تحریک که وجهی از رفتار یک ارگانیسم از است عبارت است و برون داد  یا پاسخ متغیر وابسته، متغیر -ب 
  .شود مشخص و معلوم آن بر مستقل متغیر تأثیر تا شودمی گیریاندازه یا مشاهده وابسته متغیر

  .شودمی بینیپیش مستقل، متغیر طریق از متغیر این
 شپژوه مسئله برای را هاییحلراه یا هاپاسخ توانمی آن، بر مؤثر عوامل شناسایی و وابسته متغییر تحلیل و تجزیه با

 گذارندیم تأثیر روی این متغیر که دیگری متغیرهای و متغیر این گیریاندازه و به تعیین مقدار گرپژوهش بنابراین .شناخت
 . است مندعالقه

 میانگر یا واسطه  متغیرهای -ج 
 تورم و نقدینگی افزایش بین رابطه در مثالً. گیردمی قرار وابسته و مستقل متغیر بین رابط عنوان به گاه که است متغیری

 . گرفت قدرت خرید را نیز در نظر مثل میانگر متغیرهایی توانمی
  نقش اساس بر متغیرها بندی طبقهدوم . 

 متغیرهای علّی  –الف 
 مورد پدیده یک بوجودآورنده به عنوان عامل  که هستند وابسته غیر یا مستقل متغیرهای همان واقع در متغیرها این

 .گیرندمی قرار مطالعه
 توصیفی  متغیرهای -ب 

 تحقیقات در و دهندمی توضیح را آن وضع واقع در و هستند ءشییا  پدیده یک هایویژگی و صفات ینمبّ متغیرها این
 .دارند مهمی نقش پدیده یا شیء وضعیت شناخت درحقیق ت انواع سایر حتی و توصیفی

 



  ارزشتعداد  اساس بر متغیرها بندی طبقهسوم . 
 متغیرهای دو ارزشی  –الف 

 .   شودمی داده نسبت عدد دو با رزشا در فقط آن به که شودمی اطالق متغیری به
 نکته : کرلینجر متغیر دو ارزشی را دو بخشی نامیده است . 

 ارزشی  چند متغیرهایی -ب 
 هوش .  و تحصیلی سطح مانند شودمی داده اختصاص آن به ارزش یا دو عدد دو از بیش متغیری است که

 متغیرها  بندیدسته سایرچهارم . 
 جانبی  متغیرهای -الف 
قق و مح دارند، حضور مختلفبه شکل های  حقیقت صحنه در بلکه دهند،نمی تشکیل را حقیقت اصلی موضوع متغیرها این

 : از عبارتندغیرها مت این .دهدمی انجام آنها مورد در را اقداماتی
 تا کندمی کاریدست یا گیریاندازه و انتخاب را آن گرپژوهش که است عاملی             کنندهتعدیل متغیرهای 

 خیر .  یا شودمی وابسته و مستقل متغیرهای بین همبستگی تغییر موجب آن تغییر آیا که شود مشخص

 مورد زمانهم طور به را متغیرها کلیه واندنت محقق  است ممکن مطالعه یک در که آنجا از            کنترل متغیرهای 
 هک را  متغیرهایی چنین. نماید خنثی را هاآن اثر یا دارد نگه ثابت را آنها مورد چند یا یک تواندمی دهد قرار مطالعه
 . نامندمی کنترل متغیر شوندمی حذف

 ند،گذارمی اثر وابسته متغیر بر نظری و فرضی صورت به متغیرها گونهاینه             کند مداخله یا مزاحم متغیرهای 
 دارند.  قرار محقق کنترل از خارج یا نیستند کاریدست و گیریاندازه مشاهده، قابل عمالً ولی

 پژوهش ایهیافته پذیری تعمیم قابلیت و هستند کنترل و تعدیل کننده مستقل، متغیرهای تأثیر تحت متغیرها این
  .دهندمی کاهش را

 کیفی  و کمی متغیر –ب 
 ستا توانسته انسان که هستند متغیرهایی همچنین .کندمی کمیت تغییر نظر از که شودمی اطالق به متغیری متغیر کمی

  .کند معین گیریاندازهآنها واحد و مبداء  برای
 مکنم آن ثبت برای و است کیفی آن مختلف هایمیزان تغییرات بین و اختالف که شودمی اطالق به متغیری  کیفی متغیر
 . شود استفاده عدد بردن بکار از غیر دیگری هایروش از است

  .دهد نشان ریاضی ارقام وسیله به تواندنمی را آن هایویژگی و ندارد کار کیفی متغیر گیریاندازه توانایی پژوهشگر
 . ندارد وجود زنی گیریاندازه مبداء آنها برای و کرد تفریق و جمع تواننمی متغیرها )متغیر کیفی( را گونه این

 هپیوست و هگسست تغیرم -ج 
 خود به هستند مقیاس یک از معین و مشخص وجه یک کنندهمشخص که را هاییارزش یا اعداد تواندمی گسسته متغیر

 . دهد اختصاص
 مختلف درجات متغیر این در. کرد انتخاب توانمی را ارزشی یا بین دو واحد آن هر نقطه که است متغیری پیوسته متغیر

 . است پیوسته متغیر یک وزن.  کندمی تعیین را درجات این تعداد گیری،اندازه وسیله دقت و دارد وجود گیریاندازه
 



 تشخیص  یا هویتی و فعال یا عملی مستقل متغیرهای  -د 
 به .ندک جایگزین تصادفی صورت به آن مختلف سطوح در را هاآزمودنی تواندمی محقق که است متغیری یا فعال عملی متغیر
 . است عملی یا یک متغیر فعال مشاوره و راهنمایی مثال عنوان

 تماهی و کند جایگزین متغیر مختلف سطوح در را هاآزمودنی که ندارد را توانایی محقق این هویتی یا تشخیصی متغیر در
 عنوانبه . نده اشد جایگزین آنها در قبالً محقق دخالت بدون و خود به خود هاآزمودنی که است به نحوی متغیرها این سطوح

 .است هویتی تغیرم یک تحصیلی سطح مثال
 (54-55؟) نیمسال دوم هستند مفهوم ابعاد گیریاندازه قابل و شناسایی قابل ینیع هاینشانه،  زیر هایگزینه از کدامیک 

 ابعاد –ه ها                   د مؤلف –ج                         هامفهوم -شاخص ها                    ب  –الف 
 پاسخ : گزینه )الف ( صحیح است . 

 .  است شده تحریک که وجهی از رفتار یک ارگانیسم از است عبارت و برون داد است  یا پاسخ متغیراین متغیر ،  

 وابسته  –چند ارزشی                   د  –میانگر یا واسطه                    ج  –ب                      مستقل -الف 
 پاسخ : گزینه ) د( صحیح است . 

 مشاهده، قابل عمالً ولی گذارند،می اثر وابسته متغیر بر نظری و فرضی صورت بهکدام یک از انواع متغیرها ،  
 دارند؟ قرار محقق کنترل از خارج یا نیستند کاریدست و گیریاندازه

متغیرهای کنترل                                                                                                    –متغیرهای مزاحم یا مداخله کننده                                   ب  –الف 
 متغیرهای کمی و کیفی –د      متغیرهای تعدیل کننده                                                  –ج 

 پاسخ : گزینه ) الف(  صحیح است .
 (  1353انواع متغیر براساس نقش کدام است ؟ ) تابستان  

وابسته و مستقل                                                                                     –یک ارزشی و چند ارزشی                           ب  –الف 
           علی و توصیفی                                                                             –کمی و کیفی                                                   د  –ج 

 پاسخ : گزینه )د( صحیح است . 
 (52-53؟ ) نیمسال دوم هستند وابسته غیر یا مستقل متغیرهای همانکدام یک از متغیرهای زیر  

 متغیر علی  –متغیر کنترل               د  –متغیر دو ارزشی              ج  –متغیر توصیفی              ب  –الف 
 است .  پاسخ : گزینه ) د( صحیح

   (مهم گیری )خیلیاندازه مقیاس - 14
 اول . مقیاس اسمی            

 اتخصوصی یا اشخاص اشیا، بندیطبقه برای صرفاً هاسمبل یا عدادا که است وقتی خود شکل ترینضعیف در گیریاندازه
مثال دیگر تقسیم بندی  کرد . استفاده مقیاس اسمی از توانمی هاسازمان کردن مشخص منظور بهبرای مثال  .رود کار به

 است .  S4و   S1 ،S2 ،S3سبک های مدیریت به 
  (رتبه ای) ترتیبی دوم . مقیاس

 برای.  ستا ترتیبی مقیاستحقیقات بیانگر  در( ضعیف متوسط، ،قوی ) و( پایین ،متوسط ،باال ) چون اصطالحاتی از استفاده
 .است ترتیبی مقیاسی درآمدکم و متوسط پردرآمد، مردم یک کشور به بندیطبقه مثال



  ایفاصله مقیاسسوم . 
 مقیاس روی بر عدد دو هر بین فاصله آن بر عالوه و باشد داشته را ترتیبی مقیاس یک خصوصیات همه مقیاسی که وقتی

 .امندنمی ایفاصله مقیاسایم که آن را یافته دست تریقوی مراتب به به مقیاسی صورت آن در باشد داشته مشخصی میزان
بر روی مقیاس  عددهر دو  بین فواصل دانیممی که است دقیق آنچنان هاداده مختلف طبقات از تصور ما در این نوع مقیاس

 .  است دقیقا چقدر
  (نسبتی) چهارم . مقیاس نسبی

 .  شودمی گفته هست نیزواقعی  صفر نقطه دارای ایفاصله مقیاس خصوصیات همه بر عالوه مقیاسی که به
  .است مستقل گیریاندازه واحد از مقیاس روینقطه  دو هر نسبت نسبتی، در مقیاس

  .هستند قراردادی مبداء صفر دارای نسبی و ایفاصله نکته : مقیاس های
 . است مطلق صفر مبدأ دارای نسبتی نکته : مقیاس

 
 (54-55؟ ) نیمسال دوم است مستقل گیریاندازه واحد از مقیاس روینقطه  دو هر نسبتدر کدام مقیاس ،  

ترتیبی                                                      –فاصله ای                    د  –اسمی                     ج  –نسبی                     ب  –الف 
 پاسخ : گزینه )الف( صحیح است . 

 ( 53-54؟ ) نیمسال دوم هستند قراردادی صفر مبداء دارایکدام مقیاس )ها(  

فاصله ای            –رتبه ای  –فاصله ای     د  –نسبی         ج  –فاصله ای  –نسبی       ب  –فاصله ای  –رتبه ای  –الف 
 پاسخ : گزینه )ب( صحیح است . 

 ( 1353دارد؟ ) تابستان  مطلق صفر مبدأکدام یک از مقیاس های اندازه گیری  

نسبتی                                                                –اسمی                   د  –فاصله ای                 ج  –رتبه ای              ب  –الف 
 پاسخ: گزینه )د( صحیح است . 

 ( 52-53اندازه گیری در ضعیف ترین شکل خود با کدام یک از مقیاس های زیر انجام می شود ؟ ) نیمسال دوم  

نسبی                                                        –فاصله ای                  د  –اسمی                     ج  –ترتیبی                ب  –الف 
 ینه ) ب( صحیح است . پاسخ : گز

 برده ارک به توصیف مبنای عنوان به تشابهی چه نوع اینکه درباره گیریتصمیم از است عبارت پردازنظریه اولین کار – 15
 . شود
  .دارد بستگی مشاهده قابل هایداده بندی طبقه در آن توانایی به اول درجه در  نظریه یک موفقیت - 16
 . بردمی کار به طرح ریزی آن برای پردازنظریه که دارد بستگی روشی به تبیینی هنظری یک قدرت - 17
 . است تبیینی ارزش فاقد ندارد بینیپیش قدرت نظریه ای که – 18
 (مهم خیلی) نظریه انواع - 15

   وریص نظریهاول . 
 هک شودمی داده نسبت پدیده به عواملی ،در این تبیین  اما گردد تبیین نظر مورد پدیده که شودمی کوشش نوع این در

 . است مردود علمی نظر نقطهاز نظریه این. هستند مبهم و پیچیده آنها خود



 قیاسی  نظریهدوم . 
 زمرک ،ها  مدل نخستین از یکی. شودمی استفاده مدل به عنوان مشخص پدیده یک ازتبیین  برای آن در که است اینظریه
 .  گرفت قرار استفاده مورد مغز کار تبیین برای قیاسی  صورت به بود که تلفن

 سوم . نظریه تقلیلی 
 .  ندکمیتبیین  هستند حادثه مشاهدة از ترآسان که فرایندهایی یاها فعالیت ماهیت براساس را مشاهدات نظریه، نوع این

 د،برس سطح ترینپایین به تا کندمی پیدا ادامه مکرر طور به تبیین عمل که است این نظریه نوع این هایویژگی یکی از
   .برسد اتم به باالخره و مولکول به تا یابدمی ادامه هاسلول براساس تبیین رفتار یعنی

در این نوع نظریه ، ابتدا کوشش می شود که پدیده مورد نظر توصیف شود و سپس از طریق ترکیب فعالیت ها و 
 .  تبیین به وجود آیدفرایندهای موجود ، نظام ساده تری برای 

 چهارم . نظریه تجریدی 
واقعیت بلکه به  عنوان به ساده نه حوادث ولی شوند،می ساده تبیین حوادث اساس بر پیچیده حوادث ، نظریه نوع این در

  .گیرندمی قرار استفاده مورد روابط ازتوصیف دقیقی  عنوان
  .گردندمیبیان ریاضی ابراز  با معموالً و شوندمی نامیدهه کنند مداخله متغیرهایساخت های تبیینی 

 .   است تجریدی باالترین نوع نظریه  نظریه که معتقدند نظرانصاحب از بسیاری
  .پردازندمی هاپدیده آزمایشی همبستگی های وجویجست به آن طریق از که است ایوسیله نظریه - 21
 . تبیین و توصیف اکتشاف،که عبارتند از :  کندمی تقسیم دسته سه به را علمی هایفعالیت  یبی،کتر روش - 21
االیش پ و اولیه تبیین آزمون برای بیشتر هایداده گردآوری ،مشاهده و تبیین  بین مستمری ارتباطتحقیق متضمن  – 22

 دو فرایند مرتبط به هم زیر است : متضمن. ارائه تبیین مناسب ،  است نظریه تبیین
 این درباره هایینظریه ساختن به و شده آغاز مشاهدات رشته یک با که است فرایندی            پردازینظریهاول . 

 را آن برخی و است مشاهده بر مبتنی زیراند گویمی نیز زمینی نظریه پردازی،نظریه نوع اینبه . شودمی منتهی مشاهدات
 نظریه بعد از واقعه یا نظریه پسینی می خوانند زیرا نظریه بعد از مشاهده ، نه قبل از آن می آید .   

 از  جا این در،  کند هدایت رامان مشاهدات تا جوییممی سود نظریه آن از ،هنظری هر آزمون درآزمایی                نظریهدوم . 
  .باشند نظریه کنندهتعیین آزمون ایدب مشاهدات. کنیممی حرکتعام به خاص 

 است . تاریخ تولد معتبرترین شاخصی که بتوان برای اندازه گیری مفهوم پیری بکار برد ،  – 23
 عنوان به ساده نه حوادث ولی شوند،می ساده تبیین حوادث اساس بر پیچیده حوادثدر کدام یک از انواع نظریه ها،  

 (54-55؟ ) نیمسال اول گیرندمی قرار استفاده مورد روابط ازتوصیف دقیقی  واقعیت بلکه به عنوان

تقلیلی                                                                  –تجریدی                     د  –قیاسی                   ج  –صوری                   ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 

نوع نظریه ، ابتدا کوشش می شود که پدیده مورد نظر توصیف شود و سپس از طریق ترکیب فعالیت ها و  در این 
 فرایندهای موجود ، نظام ساده تری برای تبیین به وجود آید؟

                                 نظریه تقلیلی    –نظریه قیاسی               د  –نظریه صوری                ج  –نظریه تجریدی            ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) د( صحیح است . 



 
 یعنی برسد، سطح ترینپایین به تا کندمی پیدا ادامه مکرر طور به تبیین عمل که است این نظریه کدام هایویژگی 

 (1353)تابستان  ؟ برسد اتم به باالخره و مولکول به تا یابدمی ادامه هاسلول براساس تبیین رفتار

نظریه قیاسی                                    –نظریه صوری                  د  –نظریه تجریدی             ج  –نظریه تقلیلی              ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) الف ( صحیح است . 

 (52-53، کدام یک از موارد زیر است ؟) دومشودمی استفاده مدل به عنوان پدیده یکتبیین   برای آن در که اینظریه  

            نظریه تجریدی     –نظریه تقلیلی                  د  –نظریه صوری                 ج  –نظریه قیاسی                 ب  –الف 

 پاسخ : گزینه ) الف( صحیح است . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سومفصل 

  .است تحقیق موضوع یک تنظیم و انتخاب علمی، حقیقت فرایند آغاز نقطه - 1
 . شودمی محسوب علمی تحقیق مراحل یا هایبخش ترینمهم جزو ،تحقیق موضوع انتخاب - 2
 . است جهت انتخاب موضوع تحقیق منبع شایع ترین موجود متون و مطالب علمی تحقیقات در - 3
 .موجود مطالب بررسی و عنوان انتخاباز :  است عبارتند عناصر اولیه فرایند تحقیق – 4
 او به عنوان یک عضو از اجتماع  شخصی تجارب ،تحقیق  موضوع تهیه منابع مفیدترین از یکی کار،تازه محقق برای - 5

 . است
 خود تحقیق برای را جالبی موضوع که دهدمی را فرصت این نه تنها به محققاز متون مربوط به موضوع  استفاده - 6

 . کندمی آشنا اشعالقه مورد حوزه در مختلف موضوعات و او را با تحقیقات بلکه کند، انتخاب
 است . قابلیت تکرار  علمی، برجسته تحقیق هایویژگی یکی از – 7
 . سازدمی قابل اجرا را آن و کندمی تعیین را آن ثغور و حدود ،تحقیقی موضوع یک از پژوهشی مسئله یک ارائه - 8
 یا حاشیه ای  اصلی گفت توانمی لذا. است وابسته تحقیق هدف بهواقع  در مسئله یک بودن ایحاشیه یا اصلی - 5

 زا بارتع علمی مسئله و باشد علمی مسئله یک باید حقیقت اصلی مسئله .است نسبی امری یک پژوهشی مسئله بودن
 .  باشدمی علمی تحقیق از طریق پاسخ یک نیازمند که است ذهنی تحریک یک
 اثبات مسئله، کردن محدود شامل امر این،  استزبان علمی  به اجتماعی مسائل طرح ،مسئله بیان از منظور - 11

  .است آن مورد در تجربی بررسی انجام لزوم و مسئله ضرورت
  .باشد تحقیق مرحله ترینمشکل شاید بررسی قابل دقیق و ،روشن مسئله بیان - 11
 یشتریب تبیین علمی و تحلیل و تجزیه قابلیت د،نشومی مطرح سؤال صورت به که مسائلی معتقد استکرلینجر  – 12
  .دندار
  .است اجتماعی هایپدیده بین معلول و علت روابطیافتن  موارد از بسیاری در ،تحقیق از هدف و منظور اصوالً - 13

  (مهم خیلی) های تحقیقپرسش انواع - 14
  .شودمی استفاده( است چگونه) و( چیست) ،(باشدمی چه) کلمات زدر این گونه پرسش ها معموال ا             توصیفیاول . 
 .گیردمی قرار نظر مورد متغیر چند یا دو رابطه چگونگی ها،پرسش گونه این در              ایرابطه هایپرسشدوم . 

 .دارد سروکار متغیرها سطوح تفاوت با هاپرسش این            تفاوتی هایپرسشسوم . 
 ؟ سازدمی قابل اجرا را آن و کندمی تعیین را یک موضوع پژوهشی ثغور و حدودکدام یک از گزینه های زیر  

تدوین فرضیه         –مساله پژوهشی             د  –پرسش های پژوهش           ج  –انتخاب موضوع           ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است. 

 استفاده( است چگونه) و( چیست) ،(باشدمی چه) کلمات زدر کدام یک از انواع پرسش های تحقیق ، معموال ا 
 ( 54-55؟ ) نیمسال اول شودمی

توصیفی                                          –تحلیلی                      د  –تفاوتی                 ج  –رابطه ای                   ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) د( صحیح است . 



 (53-54) نیمسال دوم  ؟ دندار بیشتری تبیین علمی و تحلیل و تجزیه قابلیت ،چه نوع مسائلی به عقیده کرلینجر  

                                       .شوندمی خبری مطرح صورت به که مسائلی -مسائلی که اهمیت آن بیان شده باشد .        ب  –الف 
 اشدب شده شناسایی بروز آن اجتماعی علل و گستردگی که مسائلی -د    .شوندمی سوال مطرح صورت به که مسائلی -ج 

 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 

 آن بیان چگونه و پژوهشی مسئله هایویژگی - 15

 .کند تعریف را غیرمت چندیا  یک بین روابط اول . باید

 . کنید دقت زیر مثال به است بهتر خصیصه این بهتر درک برای  .شود مطرح سؤالی صورت به بایددوم . 

 آن بودن خبری،  پژوهشی این سوال اصلیعیب              .دارد تأثیر ایران صنعت بخش فعالیت بر تجارت شدن جهانی
 .  شودمی معنیبی آن برای پاسخ جستجوی لذااست 

 .باشند گیریاندازه و بررسی قابل عملی طور به سوم . باید

 .گیریاندازه قابل هایدانستنی مجموعه از است عبارت علم علمی، شناسیروش نظر از - 16

 کردن .  قضاوت نه است فهمیدن پژوهش، آغازی سؤال هدف - 17

 .است مسئله حل یک مورد در زیرکانه نوعی حدس فرضیه - 18

  می نامند . پژوهشی فرضیه باشد، آن را پژوهشی متغیرهای بین روابط زمینه در پژوهشگر انتظارات دهندهنشان فرضیه اگر - 15

 هایهفرضی با آنها بیان تعبیری به و نیستند بیان قابل آماری هایفرضیه قالب در توصیفی -پژوهشی  هایفرضیه - 21
 .معناستبی آماری

 . باشد استنباطی ایفرضیه که شودمی محسوب فرضیه آماری صورتی در پژوهشی فرضیه - 21

 و شغلی امنیت فنی، نظارت کار، شرایط افراد، متقابل روابط از عبارتندنظریه هرزبرگ  اساس بر نگهدارنده عوامل - 22
 .شخصی زندگی و حقوق

 آن بودن دوسویه همبستگی، ضریب خواص از یکی. است متغیر چند یا دو بین رابطه شاخص ،همبستگی ضریب - 23
 .است

 بین دو متغیر رابطه ای و ندارد وجود تفاوتی متغیری خصوص در گروه دو بین که کندمی بینیپیش صفر فرضیه یک - 24
 رضایتمندی بین وفاداری سازمانی کارمندان مذکر و کارمندان مونث تفاوتی وجود ندارد( یا )بین) برای مثال ندارد وجود
  . (ندارد وجود مثبتی رابطه درآمد سطح و شغلی

 مشخص می شود.  𝐻1با نماد  صفر فرضیه جایگزین فرضیه و شودمی داده نشان 𝐻0 نماد با همیشه صفر فرضیه یک - 25

  .ندارد وجود مثبتی رابطه درآمد سطح و شغلی رضایتمندی بین( :  𝐻0) صفر فرضیه - 26



 . دارد وجود مثبتی رابطه و سطح درآمد شغلی رضایتمندی ( : بین𝐻1) مخالف فرضیه - 27

 .باشد نداشته وجود روابط شدت یا و هاگروه بین آماری هایتفاوت که بپذیرد را صفر فرضیه زمانی تواندمی محقق - 28

 .شودمی علمی معرفت افزایش موجب و آوردمی فراهم آزمایشی تبیین هاپدیده برای فرضیه - 25

 دیگر عبارتبه. پردازدمی متغیرها بین رابطه توصیف به و شودمی ربطی بیان صورت به که است ایجمله فرضیه - 31
 .است پدیده یکی متغیرها بین رابطه درباره پژوهشگر حدس نشانگر فرضیه

 .است اختصاصی هدفیک  معرف فرضیه. کندمی تعیین را پژوهش فعالیت های اجرایی مجموعه فرضیه - 31

بزرگ ترین عاملی است که در نحوه تحقیق، جمع آوری اطالعات ، نتیجه گیری و سادگی و قابل فهم بودن فرضیه  – 32
 تجزیه و تحلیل مطالب اثر مستقیم می گذارد . 

 (1352)تابستان  چه نام دارد ؟ مسئله حل یک مورد در زیرکانه نوعی حدس 

                                    چارچوب                 –سوال                   د  –فرضیه                 ج  –نظریه                 ب  –الف 
 )ب( صحیح است . پاسخ : گزینه 

 ( 54-55با چه نمادی  مشخص می شود؟ ) نیمسال دوم  صفر فرضیه جایگزین فرضیه 

                                                                          𝐻0 -د                        𝐻1 -ج                     H –ب                        𝐻2 -الف 
 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 

 54-55؟ دوم  است اختصاصی هدفیک  معرف و کندمی تعیین را پژوهش فعالیت های اجرایی مجموعهکدام گزینه  

سازه                                                           –مساله                       د  –نظریه                     ج  –فرضیه                   ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) الف( صحیح است . 

 بین دو متغیر رابطه ای و ندارد وجود تفاوتی متغیری خصوص در گروه دو بین که کندمی بینیکدام نوع فرضیه پیش 
 ( 54-55؟ ) نیمسال اول ندارد وجود

استنباطی                                                                            –توصیفی                    د  –صفر                   ج  –مخالف                   ب  –الف 
 پاسخ: گزینه ) ب( صحیح است . 

 (53-54؟ ) دوم کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های مساله پژوهشی نمی باشد 

 کند تعریف را غیرمت چندیا  یک بین روابط باید -الف 
 مساله پژوهش باید سابقه تاریخی موضوع مورد مطالعه را نشان دهد .  –ب 
 .  شود مطرح سؤالی صورت به باید -ج 
                                                                                                         .باشند گیریاندازه و بررسی قابل عملی طور به باید -د

 پاسخ : گزینه ) ب( صحیح است . 
 
 
 



 ( 53-54( است ؟)نیمسال دوم 𝐻1) مخالف فرضیهکدام گزینه یک  

 . ندارد وجود مثبتی رابطه درآمد سطح و شغلی رضایتمندی بین -الف 
 ندارد. وجود ای رابطه درآمد سطح و شغلی رضایتمندی بین -ب 
 بین وفاداری سازمانی کارمندان مذکر و کارمندان مونث تفاوتی وجود ندارد .  –ج 
 بین وفاداری سازمانی کارمندان مذکر و کارمندان مونث تفاوتی وجود دارد .       پاسخ : گزینه )د( صحیح است .  -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چهارمفصل 

 .شودمی محسوب مهمی مرحله محققان قبلی کار بررسی ،تحقیق  فرایند در - 1
 .دهدمی لشک را موجود ادبیات آن در که است دانشی پیکره کردن توانا دارد عملی ماهیت تحقیقی که هدف - 2
 تحقیق پیشینه بررسی مقاصد - 3

  مسئله تحدید و تعریفاول . 
محقق  زمینه ای هر در موجود دانش به افزودن برایتحقیقات قبلی             چارچوب در حقیقت هاییافته نقرارداددوم . 

 .کند بیان زمینه آن در موجود دانش با را خود حقیقت رابطه باید
  کاری دوباره از سوم . اجتناب

 دقیق تر  گیریاندازه ابزار وروش ها  انتخابیچهارم . 
 تحقیق پیشینه بررسی برای اطالعاتی منابع - 4

    .هستند شناسیکتاب مطالب تخصصی فهرست های شده،اول . نمایه ها            نمایه های منتشر 
 هب مربوط جزئیات ومولف  عنوان، ای،داده پایگاه یک یا و نمایه یک معمول طور به             الکترونیکی هایداده پایگاهدوم . 

  .شوندمی ارجاع داده مقاله یکبه  استناد به عنوان که دهدمی نشان را نشر
 دارند : )خیلی مهم(  توجه مدیریت و بازرگانی جهانی زمینه های به زیر الکترونیکی هایداده پایگاه

 و مدیریت آموزش ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه به وابسته مدیران برای رسانیاطالع پایگاهپایگاه اکسیر              -الف 
  .پردازدمی مدیریت رشته دانشجویان و مدیران به اطالعاتی خدمات ارائه که به ریزیبرنامه

 . کندمی سازینمایه را المللیبین تجارینشریات  و شد تأسیس 1551 سال در             آمریکا بازرگانی راهنمایی پایگاه -ب 
 رسدست در دی سی روی بر که است ایداده پایگاه              ملبورن سلطنتی تجاری و تکنولوژی اطالعات مؤسسه پایگاه -ج 

 و لتیدو تحوالت صنایع، ها،شرکت درباره پایگاه این.  شودمی محسوب استرالیا تجاری اطالعات برای عمده منبع یک و است
 انیبازرگ نشریات و هاروزنامه تبلیغات و بازاریابی ،اطالعات  فناوری مخابرات، چون تجاری و مالی بخش گسترده موضوعات

 . دهدمی دست به را اطالعاتی استرالیا
 . دهندمی پوشش را آموزشی و مدیریتی صنعتی، روابط که است یرام دی سی            استرالیا کار و کسب -د 

 (1353کدام گزینه جزء مقاصد بررسی پیشینه تحقیق می باشد؟ ) تابستان  

انتخاب روش ها و ابزار اندازه گیری دقیق تر                                            –پاسخ گویی به مسائل جامعه                                              ب  –الف 
امور             دستیابی به یک شیوه نو در اجرای –تعمیم پذیرتر کردن و گسترش دانش یا نظریه                    د  –ج 

 پاسخ : گزینه )ب( صحیح است . 
 ( 52-53فهرست های تخصصی مطالب کتاب شناسی چه نامیده می شوند ؟) نیمسال دوم  

     نمایه                                       –کتابخانه       د  –پایگاه داده های مرتبی        ج  –پایگاه داده های الکترونیکی      ب  –الف 
 پاسخ : گزینه )د( صحیح است . 

 
 



 (  54-55)نیمسال دوم  ؟دهندمی پوشش را آموزشی و مدیریتی صنعتی، روابط که است یرام دی این پایگاه داده ،  سی 

                                 ملبورن سلطنتی تجاری و تکنولوژی اطالعاتپایگاه موسسه  –ب                                  پایگاه اکسیر           –الف 
                                                               آمریکا بازرگانی راهنمایی پایگاه -د                                    استرالیا کار و کسب -ج 

 پاسخ : گزینه )ج( صحیح است . 
 و پژوهش مؤسسه به وابسته مدیران برای رسانیاطالع پایگاهکدام یک از پایگاه های داده های الکترونیکی ،  

 مدیریت رشته دانشجویان و مدیران به اطالعاتی خدمات ارائه که به ریزیبرنامه و مدیریت آموزش ریزیبرنامه
 ؟پردازدمی

       ورنملب سلطنتی تجاری و تکنولوژی اطالعاتپایگاه موسسه  -ب                        آمریکا بازرگانی راهنمایی پایگاه -الف 
                                                                     استرالیا کار و کسب   -پایگاه اکسیر                                                        د  -ج 

 گزینه ) ج( صحیح است .      پاسخ :
 باشدمی استرالیا سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی امور شامل که استرالیا عمومی امور اطالعات مرکز رام دیسی   - 5
        .است موسوم آسترومبه  که است یپایگاه 12 مجموعه یک از بخشی و
 به ،پایگاه این. شودمی مربوط وابسته هایرشته و شناسیروان به که است مستقیم هایداده پایگاه یک سایکواینفو – 6

 .  است مرتبط چاپی هنمای یک که شودمی محسوب پایگاه توسعه عنوان به نوعی
7 -     com   است تجاری سازمان یک سایت وب دارای سازمان دهدمی نشانکدی است که. gov هایسازمان توسط 

.  شوندمی استفاده آموزشی مؤسسات توسط edu،  غیردولتی هایسازمان توسط org،  نظامی هایسازمان توسط  mil دولتی،
 ) خیلی مهم ( را به کار می برند .   acو   edعبارات  هم کشورها از برخی

 فرایند بررسی پیشینه تحقیق – 8
 اول. مشخص کردن واژگان کلیدی مرتبط با مساله تحقیق . 

 اطالعاتی از جمله نمایه ها ، چکیده نامه ها و کتاب های مربوط به موضوع تحقیق  .دوم . جستجوی منابع 
 سوم . یافتن عنوان مقاله های مرتبط با موضوع تحقیق 

 چهارم . جایابی نسخه هایی از مقاله های مورد نظر 
 پنجم . گزینش مقاله مرتبط 
 ششم . طبقه بندی مقاله ها 

 هفتم . تهیه چکیده 
 ه کتاب شناسی هشتم . تهی

 نهم . نقد مقاله ها و گزارش ها 
 دهم . تدوین چارچوب نظری و یا تجربی تحقیق 

 
 
 
 



 سیستم های ارجاع دهی ) خیلی مهم ( – 5
 اول . سیستم مولف / تاریخ انتشار 

 انتشاردر این سیستم که به سیستم هاروارد نیز مشهور است ارجاعات به یک مطلب در متن براساس نام مولف و سال 
 انجام می گیرد .

 در این سیستم در زمان اشاره به نکات خاصی از یک مطلب ادبیات موجود ، باید شماره صفحه نیز ارائه گردد . 
 در این نوع سیستم نقل قول های چهار خطی و یا بیشتر در صفحه به شکل سرسطری نگاشته می شود . 

 در ان خوانندگان یک گروه علمی نیستند مناسب نیست .  این یک شیوه برای برخی از گزارش های عملیاتی که
 این سیستم نمی تواند با پانوشت ها و پی نوشت ها سازگاری داشته باشد . 

 دوم . سیستم پانوشت و پی نوشت
                     شامل استفاده از ارجاعات شماره دار در متن و فهرستی از ارجاعات شماره دار هم تراز در پانوشت صفحه است .

 از زمانی مطرح شد که یادداشت های کوتاه در پایین هر صفحه چاپ می شد .  پانوشت واژه
شامل کاربرد ارجاعات شماره دار در متن و فهرستی از ارجاعات شماره دار با قرینه در پایان فصل یا مقاله و شیوه پی نوشت 

 یا در پایان یک کتاب است . 
 پی نوشت اضافه نمایند . مولفان را قادر می سازد تا نظرات و یادداشت های خود را در فهرست شیوه پی نوشت 

نکته : ارجاع دهی نشان دهنده علم و دانش نویسنده است . به عبارتی نشان می دهد که این گزارش به پیکره فعلی دانش 
 تا منابع را کنترل نماید .  مربوط می شود . دوم اینکه ارجاعات به خواننده این امکان را می دهد

 از این جهت مهم است که احتمال انتقال ، تغییر و یا حذف وب سایت ها وجود دارد . زمان بازیابی  – 11
گاهی محقق خواننده تحقیق را به مطلبی ارجاع می دهد که آن را مطالعه نکرده ولی به سند دیگری اشاره می کند که  – 11

 خوانده می شود . ارجاع دست دوم آن را خوانده است . این ارجاع یک 
محقق استفاده کننده داده های جدیدی هستند که در پروژه تحقیقاتی فعلی جمع آوری شده اند و داده های دست اول  – 12

 اصلی آن ها است . 
داده هایی می باشند که قبال وجود داشته اند و به خاطر اهداف خاصی گرد آمده اند که می داده های دست دوم  – 13

 توانند در پروژه فعلی برای دومین بار  به کار روند . 
 منابع داده های دسته دوم  – 14

 اول. اطالعات مربوط به شرکت ها 
 ابع اطالعات شرکت ها و سازمان ها را می توان به منابع داخلی و یا خارجی تقسیم کرد .من

 دوم . سازمان های دولتی 
سوم . نهادهای آموزشی و مراکز تخصصی          دانشگاه ها و مراکز آموزشی از عمده ترین مراکز دستیابی به منابع تحقیق 

 های دانشگاهی ، سایت های دانشگاه می باشند . به شمار می روند . عمده ترین منبع داده 
 سازمان های حرفه ایچهارم . 

 حوزه های وابسته  –پنجم . مدیریت 
 ششم . مطالب بایگانی شده 



 هفتم . منابع اینترنتی 
 هشتم . مراکز تخصصی

 نهم . برقراری ارتباط با محققان دانشگاهی 
 تهیه یک کتاب شناسی بخش مهمی از مرور ادبیات است . – 15
منابع مفید اطالعاتی یک کتاب شناسی عبارتند از فهرست های کتابخانه ، نمایه ها، پایگاه داده های الکترونیکی و منابع  – 16

 تخصصی مدیریت .
 تحقیق است . نوشتن بخش مروری بر ادبیات در مورد یک موضوع برگزیده بخش مهمی از فرایند  – 17
ارجاع دهی شاهدی دال بر علم و دانش محقق بوده و تاکید می کند که گزارش خاصی به پیکره فعلی دانش مربوط می  – 18

 شود . 
 ( 52-53کدهایی که نشان می دهد سازمانی موسسه آموزشی است کدام است ؟ ) نیمسال دوم  

                                                               edو  acو   edu –د              gov  -ج             milو  gov –ب            comو  mil –الف 
 پاسخ : گزینه )د( صحیح است . 

 ( 54-55کدام گزینه نشان دهنده اولین مرحله در فرایند بررسی پیشینه تحقیق می باشد ؟ ) نیمسال اول  

 تهیه کتاب شناسی   -جستجوی منابع اطالعاتی از جمله نمایه ها ، چکیده نامه ها.     ب   -الف 
مقاله های مرتبط با موضوع تحقیق  یافتن عنوان  -د مشخص کردن واژگان کلیدی مرتبط با مساله تحقیق .                 -ج 

 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 
 ( 53-54ع دهی در متن چگونه صضورت می گیرد ؟ ) نیمسال اول مطابق سیستم هاروارد ارجا 

ارجاع شماره در متن در درون کمان                                                               –نام ئمولف / سال انتشار                                      ب  –الف 
پانوشت / پی نوشت                                                                 –ف                     د سال انتشار ، شماره صفحه ، نام مول –ج 

 پاسخ : گزینه )الف( صحیح است . 
داده هایی که قبال وجود داشته اند و به خاطر اهداف خاصی گرد آمده اند و می توان در پروژه فعلی به کار برده شوند  

 ( 1353؟ ) تابستان  چه نام دارد

داده ها و ارجاعات اینترنتی                                                                                        –داده های دست اول                                  ب  –الف 
ده های بایگانی شده                                                                              دا –داده های دست دوم                                     د  –ج 

 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 
 (  1353انواع منابع اطالعاتی شرکت ها و سازمان ها کدام است ؟ ) تابستان  

ینترنتی و الکترونیکی                                                                                        ا –دست اول و دست دوم                                ب  –الف 
داخلی و خارجی                                                                                   –مراکز تخصصی و محققان دانشگاهی                د  –ج 

 پاسخ : گزینه ) د( صحیح است . 
 

 



 فصل پنجم

 .دارد اجرایی ان امکانات و پژوهش موضوع ماهیت و هاهدف بستگی به نوع ،تحقیق  انجام روش انتخاب - 1
 هدف  اساس بر تحقیقات علمی – 2

 بنیادی  تحقیقاتاول . 
 شناخت و هاواقعیت وحقایق  کشف جستجوی در شودمی خوانده نیز یه ایپا یا مبنایی که گاه تحقیقات تحقیقات این

ها  ویژگی تبیین به نموده، کشف را علمی قوانین و دهندمی توسعه را بشر عمومی دانش مرزهای که ،هبود اشیا و هاپدیده
  .پردازندمیو صفات یک واقعیت 

  .گیرد قرار آزمایش مورد ه اینظری قضایای یا هافرضیه ،نظریه ای انشا شود یا اصول  است ممکن تحقیقات این در
 :است شرح بدین تحقیقات پایه ای مشخصات از برخی
 . دارد طوالنی زمان به نیاز مجهول کشف برای وقت گیر بوده  -الف 

 . دارد زیاد مالی منابع به است و احتیاج برهزینه  -ب 
  .ستا بشر معرفتی قلمروتوسعه  آنها اصلی مأموریت زیرا شود،می انجام دانشگاهی و علمی مراکز وسیله به معموالً  -ج 

  :شوندمی تقسیم دسته دو به تحلیل روش اساس بر بنیادی تحقیقات
 مشاهده، آزمایش، هایروش از استفاده با اولیه اطالعات و هاداده تحقیقات این در            تجربی بنیادیتحقیقات  –الف 

 و تجزیه مورد شده پذیرفته معیارهای و آماری هایتکنیک و هاروش از استفاده با و شودمی گردآوری آن نظایر و مصاحبه
  .گیردمی قرار تحلیل

 و شودمی گردآوری ایکتابخانه روش به تحلیل اولیه مواد و اطالعات تحقیقات این در             نظری بنیادی تحقیقات -ب 
  .شودمی گیرینتیجه گرفته، قرار عقالنی تحلیل و تجزیه مورد استدالل مختلف هایروش با سپس
 کاربردی        تحقیقاتدوم . 

 رفع برای شده فراهم بنیادی تحقیقات طریق از که معلوماتی و شناختی بستر و زمینه از استفاده با حقیقاتت این
 سطح ارتقای و آسایش و رفاه توسعه جهت در الگوها و اشیا ها،روش ابزارها، سازیبهینه و و بهبود بشر هاینیازمندی

 قرار می گیرند .  استفاده مورد انسان زندگی
 . گیرندمی بنیادی تحقیقات نتایج و هانظریه قوانین، از را خود شناختی مبادی حقیقاتت این

 کاربردی تحقیقات زمره در دلیل همین به که ساختارهاست یا کاالها ابزارها، ها،روش بهبود و توسعه تحقیقات این هدف
 گیرند . می قرار

 بدین شرح است: کاربردی تحقیقات مشخصات از برخی
 . گیرندمی انجام بنیادی تحقیقات از زودتر زمانی نظر از -الف 

  دارند بیشتری دارانطرف دلیل همین به و هستند درآمدزا -ب 
 انجام را تحقیقات این نیز تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه گاه ولی هاکارخانه و خصوصی و دولتی هایسازمان عمدتاً -ج 

 . دهندمی
 



 تحقیقات علمیسوم . 
 . کرد محسوب کاربردی تحقیق نوعی را آنها و نامید مشکل حل یا مسئله حل حقیقاتت باید را تحقیقات این

 . ندارد زیادی تعمیم پذیری خاصیت معموالً و دارد موضعی و محلی خصلت "نوعا عملی حقیقاتت
  .دهد انجام را آن تواندمی باشد روبرو مشکل با که کس هر شودمی انجام مشکل رفع هدف با تحقیقات علمیچون 

 (52 53؟ ) نیمسال دوم  ندارد بستگی به کدام مورد زیر تحقیق انجام روش انتخاب 

                                       نظریه –د              اجرایی امکانات -ج                 پژوهش موضوع ماهیت -ب               هدف –الف 
 پاسخ: گزینه ) د( صحیح است . 

عه توس آنها اصلی مأموریت زیرا شود،می انجام دانشگاهی و علمی مراکز وسیله بهکدام یک از انواع تحقیقات علمی  
 ( 53-54؟ ) نیمسال دوم است بشر معرفتی قلمرو

                                          اکتشافی –د                   بنیادی –ج                    کاربردی –ب                    عملی  -الف 
 .  است صحیح( ج) گزینه: پاسخ

 (54-55؟ ) نیمسال دوم  باشدمی هدف اساس بر کدام مورد جزء انواع تحقیقات علمی 

                                                         تجربی –علّی                    د  –ج                   توصیفی –ب                   کاربردی –الف 
 پاسخ : گزینه ) الف( صحیح است . 

 (1352؟ ) تابستان دارند بیشتری دارانطرف همین یند برای درآمدزااین نوع تحقیقات چون  

         کاربردی تحقیقات -د             علمی تحقیقات -ج                 تجربی تحقیقات -تحقیقات بنیادی            ب  –ف ال
 پاسخ : گزینه ) د( صحیح است . 

 ؟ردک محسوب کاربردی تحقیق نوعی را آنها و نامید مشکل حل یا مسئله حل حقیقاتت بایدکدام یک از تحقیقات را  

                                                     عملی –د                تجربی بنیادی -ج               کاربردی –بنیادی نظری                  ب  –الف 
 پاسخ : گزینه )د( صحیح است . 

 روش  و ماهیت براساس علمی تحقیقات - 3
 تاریخی  تحقیقاول . 

 و مشترک و عمومی هایویژگی کشف منظور به گذشته رویدادهای تفسیر و تعبیر و تحلیل و تجزیه هدف، روش این در
  .باشدمی آینده در رویدادهای مشابه بینی پیش احتماالً و بهتر رویدادها درک
  .شناختند نیز قبلی اطالعات مبنای بر تحقیق عنوان به را روش این
 تجربه مشاهده، حاضر زمان در را آنها تواننمی و ندارد وجود رویدادها به مستقیم دسترسی ها،پژوهش از نمونه این در

 رد که معین موضوعی بر که است تحقیقاتی از دسته آن از تاریخی تحقیق که گفت توانمی بنابراین .نمود آزمایش و
  .صورت می گیرد است هافتاد اتفاق مشخص زمانی مقطع یک در و گذشته

 حتص بررسی و ارزشیابی اطالعات، آوریجمع طریق از را گذشته حقایق که است آن بر تاریخی تحقیق محقق در روش تالش
 . کند ارائه عینی و منظم صورتی به آنها تحلیل و تجزیه و تدلمس دالیل ترکیب اطالعات، این سقم و
 
 



 کند: می ارزشیابی را آمده دست به اطالعات اساسی محقق از طریق دو نوع نقد تاریخی تحقیقات در
 شیء یا مدارک و سند این آیا)  که کنندمی مطرح را سؤال این آن طی در که اطالعات از بیرونی نقد ظاهری یا –الف 

 است ؟( اصل واقعی و باقیمانده
 ولی است، اصیل و واقعی باقیمانده شیء یا مدرک و سند این اگرچه) شودمی سوال آن در که اطالعات از نقد درونی –ب 
 دهد ؟(می ارائه را تصویری واقعی از واقعه آیا

 تحقیق توصیفی دوم . 
 سخن به .باشدمی رویداد و پدیده یک منظم و واقعی عینی، توصیف ها،پژوهشگر از انجام این نمونه از پژوهش هدف
  .دهد گزارش ذهنی استنتاج هرگونه به دور از را هست آنچه تا دارد تالش محقق دیگر

 تحقیق تداومی یا مقطعی  سوم . 
  .است زمان گذشت نتیجه در هاآن تغییرات یا رشد هاینمونه و مراحل چگونگی بررسی هدف محقق روش این در
 : کرد اشاره زیر مورد به توانمیاین نوع تحقیق  هایویژگی از

 .گیرندمی قرار بررسی مورد رویدادها و پدیده دگرگونی با مرتبط عوامل دگرگونی، میزان دگرگونی، نظام دگرگونی،
 . است زمان ظرف در رشد مختلف مراحل بررسی و مطالعه مستقیم روش تنها تداومیتحقیقات 
 زمینه ای و تحقیق موردیچهارم . 

 و کنش یا قبلی و فعلی جایگاه از گسترده بررسی و مطالعه به و است ایویژه هدفمندی دارای نمونه از تحقیق این 
  .پردازدمی جامعه از گروه یا فرد واحد یک هایواکنش

 وارسی ویژه یا زمینه ای مورد در را گسترش و رشد یا تغییر آورنده بوجود عوامل میان هایواکنش وکنش  روش این
 . کندمی
 . داد قرار مطالعه مورد همتابی شخصیت یک عنوان به باید را مطالعه مورد فرد حقیقاتت گونه این در
 : کرد اشاره زیر موارد به توانمی نوع تحقیق این هایویژگی از

 ارائه آنها، از حاصل نتایج که واحد است یک از عمیق و وسیعی هایپژوهش و مطالعات ،زمینه ای و موردی هایبررسی
 واحد است .  آن از اییافته سازمان و کامل تصویر دهنده
 در یک نمونه وسیع از واحد ها متغیر محدودی تعداد بررسی و مطالعه آن هدف که توصیفی تحقیقات با مقایسه درنکته : 

 . است واحدها از محدود نمونه یک در متغیر بیشتری تعداد بررسی ،موردی  پژوهش هدف عکس، بر ، است
 همبستگی  تحقیقپنجم . 

 هب طریق از ، دیگر عامل چند یک یا تغییرات اثر بر عامل چندیا  یک تغییرات میزان بررسی به پژوهشگر در این تحقیق
  .پردازدمی بستگیهم ضریب آوردن دست

 . کندمی بررسی را متغیرها میان روابط و همبستگی درجات صرفاً هاپژوهش از این نمونه
  .رددگمی مشخص متغیرها منفی و مثبت گامیهم فقط بلکه شودنمی شناسایی معلولی - علت روابط "الزاما روش این در

 طریق از که طوری به ،باشد زیاد آزمایش موقعیت در بازیگر متغیرهای تعداد که رودمی کار به پژوهش هنگامی روش این
  .نباشد پذیرامکان آنها کاریدست و کنترل تجربی تحقیق روش

 .دسازمی واقعی مقدور شرایط در و ویژه ایلحظه در را آنها فیمابین روابط و متغیر چند ارزیابی و سنجش ،حقیقت روش این



 تحقیق علّی یا پس از وقوعششم . 
 ملع علت یافتن امید قبلی به زمینه موجود نتایج مطالعه طریق از معلولی، و علت روابط امکان بررسی در این تحقیق به

 . پردازیممی
 :است مناسب زیر شرایط تحتپژوهش علّی  انجام

  .تنیس مقدور معلولی و علت روابط مستقیم مطالعه و بررسی برای الزم عوامل کاریدست و کنترل گزینش، که هنگامی
 یعیطب غیر و مصنوعی نظر به آنها از یکی گذاشتن آزاد و مطالعه مورد شرایط در بازیگر متغیرهای تمام کنترل که هنگامی

  .رسدمی
 قومی و فرهنگی نظر از یا پرخرج و غیرعملی ، های تحقیقهدف انجام برای آزمایشگاهی و تجربی کنترل که هنگامی

 . نیست خوشایند
 اطارتب چگونگی  مانند دهدمی ارائه را مفیدی اطالعات( متغیرها) یا وقایع هاپدیده کیفیت مورد در پژوهش نکته : این نوع

  .است آنها حاصل که این وقایع یمتغیرهای پیامدهای و نظام چگونگی خالصهو  آنها وقوع شرایط چگونگی متغیرها،
 تجربی  تحقیقهفتم . 

 ار تغییرات این تأثیر چگونگی خاصی، محیطی شرایط یا محرک ها، روش ها کاریدست طریق از تحقیقات محقق نوع این در
 . دهدمی قرار بررسی و مطالعه مورد نمونه، گروه رفتار یا شرایط در

  حاصل نتایج و هایافته تعمیم آن غایی هدف که حالی در است تجربی شرایط در وقایع بینیپیش پژوهش نوع هدف آنی این
  .تجربه ای است و آزمایشگاهی محیط از خارج و تروسیع و بزرگ تر تجربه به گروهی مورد متغیرهای روابط بررسی و مطالعه از

 (53-54از انواع نقد که در تحقیقات تاریخی به کار میرود محقق سوال زیر را مطرح می کند ؟ ) دوم  در کدام یک  

 است ؟( اصل واقعی و باقیمانده شیء یا مدارک و سند این آیا )
موثر                                        نقد غیر –نقد بیرونی                  د  –نقد درونی                   ج  –نقد موثر                 ب  –الف 

 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 
 (53؟ ) تابستان  دهد گزارش ذهنی استنتاج هرگونه به دور از را هست آنچه تا دارد تالش محققدر کدام نوع تحقیق  

 تحقیق موردی  –ق تداومی                د تحقی –تحقیق توصیفی             ج  –تحقیق همبستگی            ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ب( صحیح است . 

 یا رشد هاینمونه و مراحل چگونگی بررسی محققدر این روش از انواع تحقیقات براساس ماهیت و روش ، هدف  
 ( 54-55؟ ) نیمسال دوم  است زمان گذشت نتیجه در هاآن تغییرات

تاریخی                                                       –تداومی                     د  –مقطعی                       ج  –موردی                    ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 

 ( 53-54جمله زیر اشاره به کدام روش تحقیق دارد؟ ) نیمسال اول  

ق و وسیعی از یک واحد صورت می گیرد که نتایج حاصل از آنها ارائه دهنده تصویر کاملی از آن واحد ) مطالعات عمی
 است ( 

           تجربی                                                   –علّی                          د  –توصیفی                          ج  –موردی                  ب  –الف 
 پاسخ : گزینه )الف( صحیح است . 



 (53-54تحقیق همبستگی چگونه تحقیقی است ؟ ) نیمسال اول    

 به بررسی محتوای آشکار پیامهای موجود در متن می پردازد .  –الف 
 به بررسی روابط علت و معلولی از طریق مطالعه نتایج موجود در زمینه قبلی می پردازد .  –ب 
 ی چگونگی مراحل و نمونه های رشد یا تغییرات آنها در نتیجه گذشت زمان می پردازد . به بررس –ج 
                                                 صرفا به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد .                                                                                   –د 

 پاسخ : گزینه ) د( صحیح است . 
 (52-53، از کدام روش تحقیق استفاده می شود ؟ ) دوم  دباش زیاد آزمایش موقعیت در بازیگر متغیرهای اگر تعداد 

همبستگی                                             –توصیفی                   د  –نیمه تجربی                      ج  –تجربی                      ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) د( صحیح است . 

 یستن مقدور معلولی و علت روابط مستقیم مطالعه و بررسی برای الزم عوامل کاریدست و لکنتر گزینش، که هنگامی 
 ( 52-53از کدام روش تحقیق استفاده می شود ؟ ) نیمسال دوم 

تاریخی                                  –موردی                   د  –نیمه تجربی                   ج  –علّی و پس از وقوع                ب  –الف 
 پاسخ : گزینه )الف( صحیح است . 

 (1353؟ ) تابستان دهدمی ارائه را مفیدی اطالعات یا وقایع هاپدیده کیفیت مورد درکدام نوع تحقیق و پژوهش  

تحقیق زمینه ای      –ستگی                  د تحقیق همب –تحقیق تجربی                     ج  –تحقیق علّی                  ب  –الف 
 پاسخ : گزینه )الف( صحیح است . 

 (52-53هدف غایی تحقیقات تجربی چیست ؟ ) نیمسال دوم  

تعبیر و تفسیر اطالعات          –کنترل                  د  –تعمیم نتایج                 ج  –پیش بینی وقایع            ب  –الف 
 )ب( صحیح است . پاسخ : گزینه 

 این تأثیر چگونگی خاصی، محیطی شرایط یا محرک ها، روش ها کاریدست طریق از در کدام یک از انواع تحقیق ، محقق 
 ( 54-55؟ ) نیمسال اول  دهدمی قرار بررسی و مطالعه مورد نمونه، گروه رفتار یا شرایط در را تغییرات

تحقیق تجربی         –تحقیق موردی                 د  –تحقیق پس از وقوع     ج  –تحقیق همبستگی              ب  –الف 
 پاسخ : گزینه )د( صحیح است . 

 مراحل مختلف تنظیم تحقیق تجربی – 4
 اول. شناسایی و تعریف موضوع تحقیق

 دوم . مطالعه عمیق و وسیع از نوشته ها 
 ارائه فرضیه های تحقیق سوم .

 چهارم . تنظیم و سازماندهی یک طرح تجربی
مشخصه پیمایش مجموعه نظام مند یا یا منظمی از دادها است که آنرا ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی                      – 5

 می نامند . 
ظام مند است ، رایج ترین تکنیک مورد استفاده در از آنجا که پرسشنامه ساده ترین راه تهیه ماتریس داده های ن  – 6

 تحقیق پیمایشی است . 



 سایر روش های تحقیق  – 7
 .  این روش کاربرد فعالی در کلیه زمینه های علمی و از جمله تعلیم و تربیت دارداول. روش تحقیق فلسفی              
 دوم . روش تحقیق قوم نگاری        

                                                                                         گرفته است .  این نوع تحقیقات ابتدا در مردم شناسی مورد استفاده قرار 
                                                               در این نوع روش تحقیق محقق به توصیف علمی فرهنگ های مختلف می پردازد .   

 ،  می توان به موارد زیر اشاره نمود : از عمده ترین ویژگی های این روش
 بافت گرایی           –الف 

 پدیدار شناسی –ماهیت کیفی  –ب 
 مشاهده گر   –استفاده از روش های شرکت کننده  –ج 
 دیدگاه کل نگر            در این نوع تحقیق ، مشاده گر بر کل بافت مورد مطالعه تاکید دارد .  –د 

 )خیلی مهم( روش تحلیل محتوا سوم . 
 گونه های عمده این روش عبارتند از :

ر بروش هایی هستند که محقق به کمک آنها تصورات اجتماعی یا قضاوت های گویندگان را             تحلیل های ضمنی  –الف 
             مبنای تحلیل پاره ای از عناصر تشکیل دهنده گفتارشان آشکار می کند . 

  تحلیل های صوری                 این روش ، به صورت و اتصاالت اجزای گفتار توجه دارد .  –ب 
   تحلیل های ساختاری              در این روش بیش از روش های دیگر سعی می شود وجوه پنهان پیام آشکار گردد .  –ج 

 ( 1353کدام گزینه مراحل مختلف تنظیم تحقیق تجربی را به ترتیب بیان می کند ؟ ) تابستان  

 شناسایی موضوع ، مطالعه عمیق و وسیع نوشته ها و مقاالت ، ارائه نظریه  –الف 
 بیان فرضیه ، تعریف موضوع ، تهیه گزارش  –ب 
 مشاهده وقایع ، تعیین محدودیت ها ، ارائه فرضیه  –ج 
                                                  مطالعه هدف ها ، مشخص کردن انواع تحقیق ، تهیه گزارش مختصر                                 -د  

 پاسخ : گزینه ) الف( صحیح است . 
 (53-54رایج ترین تکنیک گردآوری داده ها، در تحقیق پیمایشی را نام ببرید ؟ ) نیمسال اول  

روش تحلیل محتوا                                  –د  مشاهده                   –پرسشنامه                  ج  –مصاحبه                   ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ب( صحیح است . 

 ( 54- 55بافت گرایی از ویژگی های کدام یک از روش های تحقیق است ؟) نیمسال دوم  

یل محتوا                                             تحل –فلسفی                    د  –پیمایشی                   ج  –قوم نگاری                ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) الف( صحیح است . 

 54-55اول در کدام یک از انواع روش تحلیل محتوا بیش از روش های دیگر سعی می شود وجوه پنهان پیام آشکار گردد؟  

تحلیل های محتوایی    –های ساختاری            د  تحلیل –تحلیل های صوری        ج  –تحلیل های ضمنی           ب  –الف 
                         پاسخ : گزینه )ج( صحیح است . 

 



 ششمفصل 

                                                           گیرد.میقراراست که مورد مطالعه و تحقیق اصلی  همان جامعهجامعه آماری  - 1
 گیری، مشترک و قابل اندازههمگون های ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگیعبارتست از مجموعهجامعه تحقیق  - 2

 .  مرتبط باشند موضوعباشند و با اهداف می

 شود.داده می عمیمبه آنها تتحقیق یا فرضی است که نتایج حقیقی ای مجموعهجامعه تحقیق  - 3
ای( دارایی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص )جهانی یا منطقهعبارتست از کلیه جامعه آماری  - 4

 یک یا چند صفت مشترک باشند.
 کند.های آماری، اگر ما مشخص میمحدود و فضای مطلوب، جامعهنکته :  

 عبارت است از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند.جامعه آماری  - 5
 باشد. ازسایر جوامع متمایزکننده جامعه آماریو صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک ت مشخصه، صف - 6 

 خاصی مطرح شود، مثل جمعیت  بزرگ ساالن یک کشور. جوامعیابد که زمانی معنا می جامعه آماری کاربرد واژه  - 7
 اشاره دارد.ای غیر انسانی نیز واژه جامعه آماری به پدیدهنکته : 

 که عبارتند از: شود جامعه آماری به دو نوع تقسیم می - 8
                                  پایان پذیر باشد  واگر مقادیر جامعه از تعداد محدود و ثابتی تشکیل شود              جامعه محدود اول . 
 . نتهای مقادیر تشکیل شده باشد، آن را نامحدود گوینداجامعه از یک ردیف بیوقتی که            نامحدود دوم . 

  تعمیم داد . اصل از آن را به جامعه اصلیبتوان نتایج ح وکل جامعه باشد  که معرفشود  طوری انتخابباید  نمونه - 5
 .  شودتر انتخاب میای بزرگجامعه یک گروه یا، یک قسمت ها که از ای از نشانهعبارتست از مجموعه نمونه - 11
 های اصلی جامعه باشد.کننده ویژگیعبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیاننمونه  - 11

پارامترهای ناشناخته جامعه از آماره های  دقیقگیری، عبارت است از دستیابی به برآوردهای هدف اصلی نمونه - 12 
 قابل محاسبه است.نمونه که به سهولت 

سطح تحصیالت رسمی. همین مقادیر در  یاخاصی از جامعه ، مانند میانگین درآمد  مقادیرعبارت است از پارامتر  - 13
 نمونه آماره نام دارند.

 (53-54مقصود از جامعه آماری چیست؟ ) نیمسال اول  

افرادی که دارای ویژگی های همگون، مشترک و قابل اندازه گیری باشند و با اهداف موضوع تحقیق مرتبط  –الف 
 باشند . 

 کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص زندگی می کنند .  –ب 
 مجموعه ای از افرادی که از یک گروه بزرگ تر انتخاب می شوند .  –ج 
ز افرادی که بیان کننده ویژگی های اصلی تحقیق باشند .                                                                تعداد محدودی ا –د 

 پاسخ : گزینه ) الف ( صحیح است . 
 (52-53جامعه آماری کدام یک از موارد زیر است ؟ ) نیمسال دوم 

جامعه نامحدود         –جامعه محدود                 د  –ج                حجم نمونه   –همان جامعه اصلی             ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) الف( صحیح است . 



 را چه می نامند؟ شودتر انتخاب میای بزرگجامعه یک گروه یا، یک قسمت ها که از ای از نشانهمجموعه 

جامعه محدود                                        –مدل                 د  –نمونه                     ج  –جامعه کوچک                    ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ب( صحیح است . 

 گیریهای نمونهروش - 14
از ارزش علمی برخوردار است و به روش تصادفی نمونه گیری به دو روش کلی انجام می شود. روش احتمالی که  

 و روش غیر احتمالی که به روش وضعی معروف است.مشهور است 
             گیری احتمالی )تصادفی(  های نمونهروش - 15

 گیری تصادفی سادهنمونه -الف 
در این روش همچنین روش هر یک از عناصر جامعه مورد نظر برای انتخاب شدن از شانس مساوی برخوردارند. این در 

نیاز از فهرست جامعه آماری که به همین منظور شماره گذاری و تهیه شده است، به صورت افراد یا اشیای مورد 
 شوند.تصادفی انتخاب می

استفاده از جدول اعداد تصادفی یا استفاده از ماشین حساب و یا ، های انتخاب نمونه تصادفی ساده یکی از راه
 .است رایانه ای های آماده برنامه

 کشی است.استفاده از روش قرعه ،  اب نمونه تصادفی سادههای انتخاز دیگر راه
 ماتیکتسگیری منظم یا سینمونه -ب  
شوند، سپس نمونه مورد نظر با استفاده بندی میدر این روش تمام اعضای جامعه بدون هرگونه نظم و ترتیبی فهرست 

 شود.از لیست جامعه انتخاب میمعین از یک نظم 
هستند از قبیل کلیه جوامعی که لیست  رتیبهایی که دارای نوعی تتواند برای جامعهرا می گیری سیستماتیکنمونه 

 به کاربرد . ) نام افراد در دفترچه تلفن، لیست اسامی دانشجویان کالس و ... (اندشده
آن آسان است توان از آن استفاده کرد این است که اوالً انجام گیری سیستماتیک در مواردی که میمزیت روش نمونه

 و ثانیاً پرهزینه نیست.
 نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده  –ج 

 نامند.بندی می طبقه های متمایز را طبقهتقسیم یک جامعه آماری به  
  طبقههر های مستقل از در این روش جامعة آماری از لحاظ تشابه یا از روی یک یا چند صفت متغیر طبقه بندی و  نمونه

 شوند.میانتخاب 
 گردد.رضایت شغلی عاملی است که میزان آن به عامل شغل در سازمان برمی

 ایگیری تصادفی خوشهنمونه -د 
به عبارت دیگر اطالعات کافی از جامعه  یابه صورت مستقیم از اعضای جامعه ممکن نیست  نهگاهی اوقات انتخاب نمو  

 شود.ای استفاده میی تصادفی خوشهگیرآماری در دست نیست. در چنین شرایطی از نمونه
 کارگیری این روش بیشتر به خاطر کم هزینه بودن آن است.علت به

 (52-53اگر اطالعات کافی از جامعه آماری در دست نباشد از چه نوع نمونه گیری استفاده می شود ؟) نیمسال دوم  

چند درجه ای    –نمونه مختلط            د  –نمونه گیری پایه یا مادر            ج  –تصادفی خوشه ای                ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) الف( صحیح است . 

 ( 54-55روش تصادفی نام دیگر کدام یک از روش های نمونه گیری است ؟ )نیمسال اول  

 کشی              پاسخ : گزینه ) الف( صحیح است . قرعه –وضعی       د  –غیر احتمالی       ج  –احتمالی         ب  –الف 



 گیریهای نمونهسایر روش  - 16
 مادر پایه یاهای گیرینمونه اول. 

  .هایی تکراری هستند متناسب استها برای جوامع بزرگ که در بعد زمانی دارای تحقیقات و بررسیگیریگونه نمونهاین
 کند.ایفای نقش می اصلینمونه مادر به جای جامعه و به صورت یک چار چوب آماری به نمایندگی از جامعه  واقعدر 

 . ها مناسب استگزینش نمونه جریانانتخاب نمونه از نمونه مادر برای آسان کردن و سرعت دادن به 
 ایبرداری چند درجهنمونهدوم . 

ب توان کسعات مورد نیاز را به طور کامل از نمونه اصلی برگزیده شده نمیشود که اطالاز این روش زمانی استفاده می 
ا تری رتری را برگزیند و اطالعات بیشتر و دقیقی و کوچکفرع، نمونه مزبور ناچار است از درون نمونه  و محققنمود، 

 .از آن به دست آورد 
 نمونه مختلط سوم . 

 نمونه ای است که در مراحل مختلف تشکیل آن روش های متفاوت به کار می رود .  
 احتمالی غیرهای نمونهچهارم . 

 شود برگزیده میمحقق گردد، بلکه با نظر مینها بر اساس رعایت اصل شانس برابر برای افراد جامعه انتخاب این نمونه 
 . می گویند هم های غیر اتفاقی یا تورش دارنمونهبه آنها 

از مختصات این گونه نمودار ها آن است که نتایج و شاخص های محاسبه شده انها را نمی توان به جامعه آماری تعمیم 
داد و به عبارت دیگر استنباط اماری به جز برای موارد مشابه از طریق آنها نقدور نیست و از این رو اعتبار علمی 

  ندارند . این نمونه ها عبارتند از :
 نمونه گیری سهمیه ای -الف 
 توان بهشود، ارزش علمی مطلوبی ندارد و نمینمی رعایتشانس برابر برای کلیه افراد جامعه  اصلاین روش چون در 

 تعمیم نتایج آن اعتماد کرد.
 از این روش استفاده کرد. 1،548موسسه گالوپ در انتخابات سال 

 گیری اتفاقینمونه -ب 
 روش ها است ،یعنی این که افرادی مورد مطالعه قرارمی گیرند که در دسترس قرار دارند . ترین دهاین روش یکی از سا

 نمونه وضعی -ج 
 نتایج این نمونه ها را هر چند به نظر می رسد که معرف جامعه باشد ، نمی توان به جامعه نورد مطالعه تعمیم داد . 

 نمونه موردی -د 
 :را به سه دسته تقسیم کرد معیارهای تعیین اندازه نمونه می توان  – 17

 میزان ضرورت دقت در نتایجاول. 
 میزان جزئیات در تحلیل پیشنهاد شدهدوم . 

 بودجه موجود سوم . 
 .  اندازه خطای معیار به اندازه نمونه بستگی دارد - 18
 های برآورد حجم نمونهروش  - 15

 روش تخمین شخصی اول. 
با در نظر گرفتن عواملی، شخصاً نسبت به برآورد حجم نمونه یا تعیین در صد مشخصی از جامعه  محققدر این روش 

 کند.میاقدام 



 حد نصاب جهت تخمین حجم نمونه ) خیلی مهم (
 .  نفر است  31در تحقیق همبستگی حداقل حجم نمونه 

 نفر است. 15ی و آزمایشی حداقل حجم نمونه در تحقیق علّ
 نفر است. 111در تحقیق توصیفی زمینه یاب و پیمایشی حداقل حجم نمونه  

 .نفر است  51تا  21حداقل نمونه هر طبقه بین   ،باشد گیری میبندی جامعه برای نمونهدر تحقیقاتی که نیاز به طبقه
 های آماریاستفاده از فنون و روش دوم . 

 کند.های آماری استفاده میها و روشبرای برآورد حجم نمونه، از تکنیک محققدر این روش 
 از ویژگی های یک نمونه خوب می باشد . سودمندی و برخوردار بودن از جامعیت محتوا  - 21

 شیوه انتخاب نمونه در پیمایش ها  - 21
 اول. پیمایش خانگی

 دوم . پیمایش در محل کار یا پیمایش مصرف کننده 
 سوم . پیمایش های خیابانی            کاربرد فن نمونه گیری سهمیه ای در این نوع پیمایش بیشترین رواج را دارد .             

 چهارم . پیمایش پستی 
 

شود که اطالعات مورد نیاز را به طور کامل از نمونه اصلی زمانی استفاده می کدام یک از روش های نمونه گیری 
تری را برگزیند ی و کوچکفرع، نمونه مزبور ناچار است از درون نمونه  و محققتوان کسب نمود، برگزیده شده نمی

 (54-55؟ ) نیمسال اول تری را از آن به دست آوردو اطالعات بیشتر و دقیق

نمونه گیری چند درجه ای                                                                  –نمونه گیری پایه یا مادر                                 ب  –الف 
                                                                        نمونه گیری موردی  –نمونه گیری مختلط                                             د  –ج 

 پاسخ : گزینه ) ب( صحیح است . 
ا ، بلکه بگرددمینها بر اساس رعایت اصل شانس برابر برای افراد جامعه انتخاب نمونهدر این روش نمونه گیری ،  

 ( 54-55؟ ) نیمسال دوم شودبرگزیده میمحقق نظر 

نمونه برداری چند درجه ای                                                                            –نمونه های غیر احتمالی                       ب  –الف 
                                                    نمونه گیری پایه یا مادر                        –نمونه مختلط                                           د  –ج 

 پاسخ : گزینه ) الف( صحیح است . 
 ( 53-54کدام گزینه  نشان دهنده نمونه های تورش دار است ؟ ) نیمسال دوم  

 نمونه وضعی   –نمونه برداری چند درجه ای  –نمونه مختلط  –الف 
 مونه گیری موردی ، نمونه گیری سهمیه ای نمونه گیری پایه ، نمونه گیری اتفاقی ، ن –ب 
 نمونه گیری اتفاقی ، نمونه گیری موردی ، نمونه گیری سهمیه ای، نمونه وضعی  –ج 
 نمونه گیری موردی ، نمونه گیری سهمیه ای، نمونه وضعی، نمونه مختلط  -د 

 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 
 ( 53-54کنید ؟) نیمسال اول  عامل تعیین کننده اندازه نمونه تحقیق را ذکر 

                                   بودجه و  میزان جزئیات در تحلیل پیشنهاد شده،  دقت نتایجمیزان  –هدف تحقیق                    ب  –الف 
جامعه تحقیق                                                                                                              –روش تحقیق                        د  –ج 

 پاسخ : گزینه ) ب( صحیح است . 



 ( 54-55در تحقیق علی و آزمایشی حداقل حجم نمونه چند نفر است ؟) نیمسال اول  

                                        نفر             51 –نفر                    د  111 –نفر                  ج  15 –نفر                ب  31 –الف 
 ب( صحیح است .  پاسخ : گزینه ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتمفصل 

 خاص توجه مورد را زیر اساسی اصلی دو کم دست باید محقق شده، آوریی گردهاداده و اطالعات برای حفظ اعتبار – 1
 : دهد قرار

  صحت اصلاول . 
 دقت  اصلدوم . 

 اطالعات  گردآوری هایروش انواع – 2
 برداری و فیش برداری     متن              ایکتابخانه هایروشاول. 

  جداول از استفاده آمارخوانی و                                                      

 تصویر خوانی                                                      
  کروکی و خوانینقشه                                                      
 خوانی سند                                                      

  آزمون روش              میدانی هایدوم . روش
  اینامهپرسش روش                                                   
  مصاحبه روش                                                   
  مشاهده روش                                                   
  تصویری و صوتی روش                                                   

 .است کتابخانه از استفاده نحوه با آشنایی ای،کتابخانه مهارت تحقیق در اول گام - 3
 است . سیستم دیویی و سیستم کنگره  کتابداری هایروش در غالب هایسیستم - 4
 :دارد وجودمنبع  دسته دو کلی طور به هاکتابخانه در - 5

 . شودمی داده امانت به که منابعیاول . 
 . شوندنمی داده امانت به که منابعیدوم . 

 :شوندمی تقسیم گروه سه به منابع به محقق دسترسی حیث از هاکتابخانه - 6
  باز هایکتابخانهاول . 

 بسته هایکتابخانه. دوم
  بازنیمه هایکتابخانهسوم . 

 )مهم(  ایکتابخانه مطالعات در استفاده مورد سند انواع - 7
                                                                                                                                  که حاوی نتایج تحقیقات و بررسی های جدید و دستاوردهای نوین علمی هستند . مجالت  و هاوم . مقالهد         کتاباول . 

اصل                    چهارم . دیسک ها و دیسک های رایانه ای               پنجم . اسنادفیش            میکرو و میکروفیلمسوم . 
خصوصی     و شخصی دولتی      هشتم . اسناد رسمی هفتم . نشریه های                                        ششم . اسناد دولتی

 تصویری و صوتی دهم . اسناد                نهم . مطبوعات   
 



 ای ) مهم (کتابخانه روش در اطالعات گردآوری ابزارهای  - 8
 :از عبارتند شوندمی استفاده اطالعات گردآوری برای ایکتابخانه تحقیقات در که ابزارهایی ترینعمده

 یرو یابد،می خود تحقیق مسئله با رابطه در که را مطالعه مورد متن یک از بخشی محقق که است ابزاری           فیشاول . 
 . نمایدمی الصاق و نموده ثبت آن

 ها،کتاب ها،نامه آمار از و غیر کمّی کمی اطالعات و آماری هایداده استخراج برای ابزارها این             فرم و دوم . جدول
  .گیردمی قرار استفاده مورد منابع سایر و هابایگانی
 از خاصی نوع ولی فرم،به   هم و دارد شباهت اینامهپرسش هم ابزار این          اطالعات استخراج  نامةپرسشسوم . 

 عمناب و هاپرونده و سوابق مطالعه طریق از سؤاالت پاسخ که است موضوع یا مسئله یک مورد در حاوی تعداد سوال ابزار
 .کندنمیمراجعه  گوپاسخ فرد به آن تکمیل برای محقق و آیدمی دست به تحقیق موضوع یا مسئله یک به مربوط

 .   است گنگ هاینقشه اینجا درنقشه  از منظورچهارم . نقشه و کروکی             
 ( 54-55در گردآوری داده ها و اطالعات محقق باید کدام اصول را مورد توجه قرار دهد ؟ ) نیمسال اول  

سرعت و دقت                         –صحّت و دقت                 د  –صحّت و اعتبار                ج  –اعتبار و سرعت                ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 

 د ؟ کدام یک از انواع روش های گردآوری اطالعات شامل مصاحبه ، پرسشنامه ، صوتی و تصویری و آزمون می باش 

روش های میدانی                               –روش گزینشی         د  –روش ترکیبی          ج  –روش های کتابخانه ای            ب  –الف 
 پاسخ : گزینه )د( صحیح است .   

های جدید و کدام مورد از انواع سند مورد استفاده در مطالعات کتابخانه ای ، حاوی نتایج تحقیقات و بررسی  
 (54 55دستاوردهای نوین علمی هستند ؟ ) نیمسال دوم 

مقاله ها و مجالت            –اسناد اصل             د  –میکروفیلم و میکروفیش               ج  –کتاب                ب  –الف 
 پاسخ : گزینه )د( صحیح است . 

 (54-55اطالعات در روش کتابخانه ای محسوب می شود ؟ ) اول کدام یک از گزینه های زیر از ابزارهای گردآوری  

نقشه و کروکی                                      –پرسشنامه                     د  –مصاحبه                     ج  –مشاهده                    ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) د( صحیح است .

 میدانی  هایروش - 5

 یا افراد به مراجعه با و برود بیرون محیط به است ناگزیر اطالعات گردآوری برای محقق که شودمی اطالق هاییروش به
 ار خود نظر مورد اطالعات و ...  مؤسسات انسان، از اعم افراد یعنی تحلیل واحد با مستقیم ارتباط برقراری نیز و محیط

 . کند گردآوری

 

 



از:                                                                                                           عبارتندمیدانی  اطالعات گردآوری متداول هایروش - 11
                                                                                                                                                                  مشاهدهاول. 

                                                                                          .     است علمی مبحث هر و ین قدم هر علماول ساده مشاهده یک
                                                                            است یک فرضیهتهیه  و مقدماتی اطالعات کسب برای بیشتر ساده ایمشاهده
.                                                                                   است تحقیق ابزار و هاشیوه پرکاربردترین و ترینطبیعی ترین، مهم از مشاهده

 .  باشدمی اجتماعی پدیده هر باب در مطالعه هر از ناپذیرجتنابا مشاهده جزئی

 گذارد .        می اثر هر محقق مشاهدة بر که است عواملی از مشاهده           منظور عبارت در مؤثر عوامل 

                                                 فرهنگی عاملسوم .                  تیزهوشی و دوم . زیرکی                    شخصی تمایالتاول. 
 تحقیق در مشاهده    هدفقبلی محقق               پنجم .  زمینی و اطالعات حدودچهارم . 

 مشاهده               انواع 

نوع  این. گویندمی ساده مشاهده را ابتدایی و سطحی صورت بهدیدن                نشده کنترل اول . مشاهده ساده یا
  .پذیردمی انجام نشده کنترل و آزاد کامالً صورت به مشاهده

 هکنند مشاهده هم و شونده مشاهده هم آن در که) مشاهده این نوع     شده کنترل و سیستماتیک دوم . مشاهده
 و شده بینیپیش ، سنجیده به طریقی مشاهده مقدمات قبالً که رودمی کار به مواردی در( می گیرد قرار تحت کنترل

   .باشد آمده فراهم

 از مزایای روش مشاهده می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 اول . محقق در این شیوه معموال به فراهم آوردن موجبات همکاری افراد مورد تحقیق نیازی ندارد .

 دوم . محقق می تواند صحت و سقم مطالب و اظهارات را تشخیص دهد . 

        ر بسیاری از موارد افراد مورد تحقیق مایل به همکاری با محقق نیستند و ....سوم . د

 مصاحبه دوم . 

 محقق با پاسخ گو گردآوری می شود .  گر یاپرسش بین مستقیم ارتباط طریق از نیاز مورد طالعاتا آن در که استروشی 

 . دانندمی اطالعات کسب روش ترینجامع و اطالعات گردآوری شیوه ترینمطمئن را مصاحبه نظرانصاحب از برخی

 زا یافتن اطمینان و آن علل کردن پیدا یا هاپاسخ پیگیری پیچیده، هایموضوع بررسی امکان که است ابزاری مصاحبه
 .  سازدمی فراهم را آزمودنی سوی از سؤال درک

 

 



 ) خیلی مهم(  مصاحبه  انواع

 زمان در و کرده فراهم را نظر مورد سوال های قبل از گرمصاحبه ، مصاحبه نوع ایندر           یافته سازمان مصاحبه -الف 
                   شباهت دارد .  بسته نامهپرسش نوعی از این مصاحبه به. دهدمی قرار شوندگان مصاحبه در اختیار را هاآن مصاحبه

 اطالعات کسب هدف و اندشده طراحی قبلسوال ها از  ، مصاحبه نوع ایندر            یافته سازمان نیمه مصاحبه -ب 
  .پردازدمی آزمودنی هایپاسخ اساس برسوال ها  تنظیمبه  پذیریانعطاف با روش این. است شونده مصاحبه از عمیق

در این مصاحبه ، هر پاسخ با طرح سوال های جدید، مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد و از آزمودنی با سوال های چرا 
 خواسته می شود توضیح بیشتری در مورد پاسخ های خود بدهد . 

 و روش به را مطالب امتم کامل آزادی با شونده مصاحبه ،)آزاد(  مصاحبه نوع ایندر             یافتهنا سازمان مصاحبه  –ج 
 .  است کیفی اطالعات آوریجمع آزاد، مصاحبه هدف. داردمی  بیان کندمی انتخاب خود که زبانی

 پرسشنامه سوم . 
 .یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است 

 نیاز مورد داده پاسخ،این . می دهد  ارائه را الزم پاسخ هاآن مالحظه با دهندهپاسخ کهمجموعه ای از سوال ها است 
 .  دهدمی تشکیل پژوهشگر را

 را می توان در قالب پیوست یا ضمائم طرح تحقیقاتی قرار داد .  پرسشنامه
 نامه پرسش اجزای اصلی

 ضرورت و نامهپرسش وسیله به هاداده آوری گرد از هدف نامه،پرسش از قسمت این در                همراه اول. نامه
  .شودمی بیان نیاز مورد هایداده عرضه در دهندهپاسخ همکاری

 هنامپرسش هایسؤال به دادن پاسخ دهنده را با چگونگی  پاسخ کندمی سعی محقق قسمت این در             نامهشیوهدوم . 
  .کند آشنا

   . است پژوهش متغیرهای کردن مشخص نامهپرسش نوع سوال های تعیین قدم در اولین         نامهپرسش سوم . سوال های
 از: عبارتند که شوندمی ارائه مختلف های صورتبهنامه  سوال های  پرسش کلی طور به

 انتخاب را یکی آنها میان از دهندهپاسخ تا دهدمی ارائه را هاگزینهه ای از مجموعپاسخ            -بسته  سوال های –الف 
  .دهدمی پاسخ آن به سهولت به و درک کرده سرعت به را هاسؤال نوع این دهندهپاسخ .کند

  :زیرند قرار به هاحالت این.شودمی ارائه متفاوتی هایحالت به پاسخ  –پرسشنامه های بسته 
 حالت چند جوابی              حالت مقیاس چند درجه ای                  حالت تعیین اولویت نسبت به موارد ارائه شده 

 .کند  بیان خود اختیار به را پاسخ تواندمی دهندهپاسخ آنها در که هستند هاییسوال پاسخ              - باز هایسؤال -ب 
 و هبود مشکل هاسؤال نوع این از حاصل هایداده تحلیل و تجزیه .باشد جمله چند تا کلمه چند از تواندمی هاپاسخ این

 . باشدمی ویژه کدگذاری سیستم یک نیازمند
 ، تحقیق ماهیت تابعی از بسته و باز هایسؤال یک هر سهم نسبت هایینامهپرسش چنین درترکیبی            سوال های –ج 

  .است هاداده تحلیل و و تجزیه بندیطبقه و استخراج روش پژوهشگر، فراغت و فرصت گویان،پاسخ وضعیت
 .  شودمی مطرح یکدیگر با مرتبط و پی در پی صورت به معموالً سوال هاسوال های تعاقبی             –د 



 نامهپرسش مزایای
 .شودمی گردآوری زیاد سرعت با وسیع و حجیمی اطالعاتاول . 

 .دارد نیاز تکمیل و گویی پاسخ برای کمتری زمان به. دوم
 .است پایین نسبتاً آن هایهزینهسوم . 
 .دهد قرار پرسش مورد تواندمی را زیادتری افراد. چهارم
 . زدسامی فراهم را آنها بین گوناگون همبستگی سنجش و تحلیل و تجزیه سپس و به کمیت هاداده تبدیل امکان. پنجم
جامع ترین روش کسب اطالعات باشد و آن را مطمئن ترین شیوه ی گردآوری اطالعات                      کدام روش زیر می تواند 

 (53-54می دانند ؟ ) نیمسال دوم

                     ترکیبی                               –مشاهده                     د  –پرسشنامه                  ج  –مصاحبه                   ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) الف( صحیح است . 

 کندمی انتخاب خود که زبانی و روش به را مطالب تمام کامل آزادی با شونده مصاحبهدر کدام یک از انواع مصاحبه ها،  
 (54-55؟ ) نیمسال دوم   است کیفی اطالعات آوریجمع آزاد، مصاحبه هدف. داردمی  بیان

                                                                                 یافتهنا سازمان مصاحبه  -ب                                یافته سازمان مصاحبه -الف 
مصاحبه گروهی                                                                                          –د                          یافته سازمان نیمه همصاحب   -ج 

 پاسخ : گزینه ) ب( صحیح است . 
در کدام یک از انواع مصاحبه، هر پاسخ با طرح سوال های جدید، مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد و از آزمودنی با  

 ( 54-55می شود توضیح بیشتری در مورد پاسخ های خود بدهد؟ ) نیمسال اول سوال های چرا خواسته 

                                                                           یافته سازمان نیمه همصاحب  -ب                                  یافته سازمان همصاحب -الف 
مصاحبه مقدماتی                                                                                     –د                               فتهیانا سازمان مصاحبه     -ج 

 پاسخ: گزینه ) ب( صحیح است . 
 ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است ؟ کدام یک از گزینه های زیر از 

پرسشنامه                                                  –فیش برداری                   د  –مشاهده                    ج  –مصاحبه                   ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) د( صحیح است . 

 همکاری ضرورت و نامهپرسش وسیله به هاداده آوری گرد از هدفدر کدام قسمت از اجزاء اصلی پرسشنامه  
 (54-55؟ ) نیمسال دوم شودمی بیان نیاز مورد هایداده عرضه در دهندهپاسخ

پرسش های توصیفی   –نامه همراه                   د  –سوال های پرسشنامه                   ج  –شیوه نامه                 ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 

 (54-55.  ) نیمسال اول  است............... کردن مشخص نامهپرسش نوع سوال های تعیین قدم در ناولی 

فرضیه تحقیق                                                                                        –میزان رسیدن به هدف تحقیق                         ب  –الف 
تمایل پرسش شونده نسبت به پاسخ دهی                                          –د                                                پژوهش متغیرهای -ج 

 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 
 



 (53چه نوع سوالی است ؟ ) تابستان   دنشومی مطرح یکدیگر با مرتبط و پی در پی سوال هایی که به صورت 

چند درجه ای                                        –تعاقبی                    د  –چند جوابی                    ج  –ترکیبی                   ب  –الف 
 پاسخ : گزینه )ج( صحیح است . 

 سنجش  ابزار پایایی و روایی - 11

 .   ختهسا و دیگری محقق شده میزان و استانداردهاند از : یکی عبارت که شودمی تقسیم طبقه دو به سنجشابزار  کلی طور به

 دمور موضوع و متغیرها سواالت مندرج در ابزار دقیقا  یاابزار  محتوای و مقیاس که است این سنجش ابزار روایی از منظور
 .  بسنجد را مطالعه

 گیریاندازه وسیله یکاگر  اینکه از است عبارت آن به دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شودکه از  سنجش پایایی ابزار
 . گیرد قرار استفاده مورد دیگر مکان یا زمان در مشابه شرایط در شده ساخته صفتی و متغیر سنجش برای که

 . باشد برخوردار یکسان نتایج سنجش و تکرارپذیری خاصیت از که است ابزاری ابزار پایا

 )مهم( دارند : منفی تأثیر سنجش ابزار روایی و بر پایایی که عواملی

      گویانپاسخ همگونی و تجانس عدمسوم .              پرسشگران توجیه عدمدوم .            اصطالحات نشدن تعریفاول . 
ابزارهای حاوی         ابزار درونی و ظاهری وضعیتپنجم .                 پرسشگری اجرایی هایزمینه و شرایط چهارم . تغییر

 حقیق ت فرایند مختلف مراحل تناسب عدمششم .    سواالت فراوان و پیچیده می توانند باعث کاهش روایی و پایایی شوند . 

 : شودمی اشاره آنها زیر در که کنندمی استفاده مختلفی هایروش ازابزار  پایایی و روایی از اطمینان برای محققان

 مورد به مکان دو یا زمان دو در را ابزار یک تواندمی محقق روش این در          موازی و دوگانه هایروش از استفادهاول . 
 گذارد .         اجرا

زار اب از حاصل نتایج بتواند که دارد معیار و محک به نیازمحقق  روش این درمعیار             با مقایسه روش از استفادهدوم . 
 .  بسنجد ،هنمود مقایسه آن بارا 

 . بپذیرد محک معیار و عنوانبه است شده انجام مسئله و موضوع همان درباره که را دیگران کار نتایج تواندمی محقق

 . گیردمی قرار مقدماتی بررسی مورد فرایند تحقیق مختلف مسائل روش این از طریق        آزمون پیش روش از استفادهسوم . 

 (54-55دارد؟ ) نیمسال دوم  منفی تأثیر سنجش ابزار روایی و زیر بر پایاییکدام یک از گزینه های  

                                                                                       پرسشگران توجیه عدم  -ب                     اصطالحات کردن تعریف -الف 
                                          پرسشگری اجرایی هایزمینه و شرایط عدم تغییر -د                گویانپاسخ همگونی و تجانس -ج 

 پاسخ : گزینه ) ب( صحیح است .    
 



 دهش ساخته صفتی و متغیر سنجش برای که گیریاندازه وسیله یکم یک از گزینه های زیر عبارتست از این که اگر کدا 
 ( 54-55؟ ) نیمسال اول گیرد قرار استفاده مورد دیگر مکان یا زمان در مشابه شرایط در

پایایی ابزار                                            –روایی                     د  –تناسب                    ج  –همگونی                    ب  –الف 
 پاسخ: گزینه ) د( صحیح است . 

این جمله )ابزارهای حاوی سواالت فراوان و پیچیده می توانند باعث کاهش روایی و پایایی شوند( در کدام دسته از  
 (53-54نیمسال اول عوامل تاثیر گذار منفی زیر می گنجد؟ ) 

 توجیه پرسشگران    –الف 
     گویانپاسخ همگونی و تجانسعدم  –ب  

                      پرسشگری اجرایی هایزمینه و شرایط تغییر    -ج 
                                                     ابزار درونی و ظاهری وضعیت   -د 

 پاسخ : گزینه ) د( صحیح است .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 هشتمفصل 

 روش فیش برداری از هنگام در وقت در جوییصرفه و اطالعات کردن خالصه برای بخانه ایکتا مطالعات و تحقیقات در - 1
  .دارد میدانی موضوعیت تحقیقات در عمدتاً کدگذاری .شودمی استفاده کدگذاری

 تهیههای توزیع را  نسبت و فراوانی توزیع جداول و نمود بندیطبقه و استخراج گردآوری، را هاداده محقق آنکه از پس - 2
 .شود آغاز است معروف داده ها تحلیل و تجزیه مرحله به که از فرایند تحقیق جدیدی ایمرحله باید کرد،

  .کیفی و کمی از عبارتند هاداده تحلیل و تجزیه هایشیوه انواع - 3

  .است استدالل و تفکر منطق، عقل ، مشخصاً کیفی هاییتحلیل و مبنا و معیار در تجزیه – 4

  .است تحلیل و تجزیه در روش مؤثرترین و روش تنها واقع در  کیفی های تحقیقداده تحلیل و تجزیه - 5

 . هستند کیفی نوعا پذیردمی انجام نظایر و ادبی و تاریخی متون و مذاهب و ادیان حوزه در که تحقیقاتی - 6

 اتتحقیق حوزه در جملگی محتوا تحلیل به مربوط مطالعات نیز و اجتماعی روابط و رسوم و آداب و شناسیمردم مطالعاتی - 7
 . گیرندمی قرار کیفی

 و اطالعات مورد در است معروف نیز آماری تحلیل و تجزیه روش به که شیوه این          کمی تحلیل  شیوه تجزیه و – 8
  .رودمی کار به کمی هاییداده

 : گیردمیانجام  صورت به دو آماری هایروش از استفاده

 هایشاخص از استفاده با را شدهآوریجمع هایداده پژوهشگر تحلیل، و تجزیه این در          توصیفی تحلیل و اول . تجزیه
 .   کندمی بندیطبقه و خالصه توصیفی آمار

 لیاص جمعیت به خود انتخابی نمونه در محقق مشاهدات از حاصل نتایج تعمیم هدف             استنباطی تحلیل و دوم . تجزیه
  .باشدمی

 از:  عبارتند که شودمی گرفته از دو نوع آمار بهره استنباطی تحلیل در

  .کنندمی فرض جامعه توزیع درباره را معینی ساختار تجربی طور به ،در این آمار            پارامتریک آمار -الف 

 توزیع هایشکل از تریوسیع دامنه حقیقت که است استنباط هایشیوه از اساسی بخشیآمار ناپارامتریک              –ب 
 . است معتبر جامعه

 مطرح پراکندگی و مرکزی هایشاخص قالب در توصیفی آماری هایشاخص ترینپرمصرف حال، عین در و ترینمعروف - 5
 . شوندمی

 



 ) خیلی مهم( از:  عبارتند گرایش مرکزی شاخص سه - 11

 مرکزی گرایش شاخص ترینمهم.  نمرات تعداد بر تقسیم در یک توزیع نمرات مجموع از است عبارت          میانگیناول . 
 . دارد کاربرد آماری هایآزمون اغلب در و باشدمی

 . استدوم . نما            رایج ترین نمره در یک توزیع 

 . باشدمی یک توزیع وسط  نمره و میانیسوم . میانه            نقطه 

  (مهم خیلی) : از عبارتند پراکندگی شاخص سه - 11

 آن توزیع . نمره باالترین منهای یک توزیع ،  نمره باالترین             دامنهاول . 

 هایسنجش ترینمهم از یکی گین یک توزیع . میان درباره انحرافی نمره های مجذور میانگیندوم . واریانس           
 .است  پراکندگی

 معیار            ریشه دوم یک واریانس .   انحرافیسوم . 

 تهیههای توزیع را  نسبت و فراوانی توزیع جداول و نمود بندیطبقه و استخراج گردآوری، را هاداده محقق آنکه از پس 
 ( 1353مرحله بعدی در فرایند تحقیق کدام است؟ ) تابستان  کرد،

بحث و نتیجه گیری   –جمع آوری داده ها             د  –تجزیه و تحلیل داده ها             ج  –روش تحقیق        ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ب( صحیح است . 

 ( 53-54کدام گزینه است؟ ) نیمسال دوم  هاداده تحلیل و یهتجز هایشیوه انواع 

                                                                                                توصیفی و استنباطی       –ب                                                       کمی و کیفی                        –الف 
                                        پارامتریک و ناپارامتریک     –توزیع فراوانی متغیرهای اسمی ،ترکیبی و فاصله ای                  د  –ج 

 حیح است . پاسخ : گزینه ) الف( ص
 (54-55؟ ) نیمسال دوم استکدام یک از گزینه های زیر کیفی هاییتحلیل و مبنا و معیار در تجزیه 

روش های آماری توصیفی و نظر سنجی                                                   –ب                           استدالل و تفکر منطق، عقل ، -الف 
تجربه ذهنی و شخصی                                                               –آمار استنباطی و توصیفی                                    د  –ج 

 پاسخ : گزینه ) الف( صحیح است . 
 54-55؟ )اول هستندچگونه  نوعا پذیردمی انجام نظایر و ادبی و تاریخی متون و مذاهب و ادیان حوزه در که تحقیقاتی 

استنباطی                                          –توصیفی                     د  –کمی                         ج  –کیفی                    ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) الف( صحیح است . 

 ( 54-55کدام یک از گزینه های زیر نشان دهنده مهمترین شاخص گرایش مرکزی است ؟ ) نیمسال اول  

میانگین                                                               –دامنه                     د  –میانه                    ج  –نما                       ب  –الف 
 : گزینه )د( صحیح است .  پاسخ

 



 ( 54-55هدف از تحلیل استنباطی کدام است؟ ) نیمسال دوم  

 ترسیم نمودار  –الف 
                          خصوصیات توصیفی                                                                                                               بررسی  –ب 
   اصلی جمعیت به خود انتخابی نمونه در محقق مشاهدات از حاصل نتایج تعمیم -ج 
                                                       اصلی جمعیت به خود انتخابی نمونه در محقق مشاهدات از حاصل نتایج تعمیمعدم  -د 

 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است .  
 مختلف  جداول از استفاده - 12

  .دهدمیها را نشان  فراوانی یا هاشماره ،اعداد  این که است ماتریس صورتبه طبیعی اعداد از آرایه ای جدول،
  .است آن از دقیق تصویری ارائه و امکان سرحد تا مطالعه مورد واقعیت ساختن پذیر سنجش و کمی ،جداول  نهایی هدف

 با متغیر یک آنها در و شودمی اطالق نیز بعدی یک یا ساده فراوانی توزیع جداول یک بعدی          به این نوع جداول
 . شودمی داده نشان فراوانی های آن

 و است سازگارتر کم نمونه تعداد برای.  داد نشان توانمی را متغیر دو آن در که هستندجداول دو بعدی          جداولی 
 . ندارد را هاخانه تعداد مشکل

 نمودارها  – 13
 عهمجمو از تصویری و است تحلیل و تجزیه وسایل نیرومندترین از یکی نمودار.  رابطه چند از نمایش دو بعدی یک عبارت

 .  نیست ممکن دیگر هایروش توسط آن که ارائه دهدمی نشان ایگونه به را شده مرتب هایزوج
 آن ماهیت بلکه دهد،می نمایش روشنی به را آن تنها نه نمودار باشد، داشته وجود ایرابطه هاداده از مجموعه یک اگر در

 . داد خواهد نشان نیز را
 به مثال هر کدام دقت شود . احتمالی  )مهم (  قضایایی انواع - 4

 . کنندمی استفاده مکینتاش کامپیوترهای از مدیران از %11اول. قضیه توصیفی               
  .شخصی کامپیوترهای از %51 ولی نمایندمی استفاده مکینتاش کامپیوترهای از %11                تطبیقی دوم . قضیه

 . نمایندمی استفاده مکینتاش کامپیوترهای از درآمد کم افراد از بیشتر پردرآمد افرادسوم . قضیه رابطه ای           
 نشان معموالً صفر فرضیه .است صفر فرضیه مفهوم آماری روش رایج هایویژگی از دیگر یکیفرضیه صفر              – 5

 . ندارد وجود ارتباطی متغیر دو بین اینکه یا و ندارد وجود شده مشاهده ارزش دو بین تفاوتی که دهدمی
 . کرد کار به اسمی متغیر بین رابطه بررسی برای توانمی    مربع خی ) یا کای دو(         – 6
  .است میانگین با مقایسه ها،میانگین تحلیل شکل ترینساده - 7
 : دتواننمی آنها.  کرد استفاده نسبی یا و رتیبیت متغیر چند یا دو بین رابطه بررسی برای همبستگی از توانمی - 8

 ) خیلی مهم( شود .می بیشتر هم دیگری یابدمی افزایش متغیر باشند           یک داشته مثبتی همبستگی
 یابد .) خیلی مهم(می کاهش هم دیگری یابدمی افزایش متغیر باشند           یک داشته منفی همبستگی
 . باشد نداشته وجود ایرابطه متغیرها این بین                 باشند نداشته همبستگی
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 یبند گروه به تمایل و مستقل متغیرهای بودن فراوان زمان در که هستند فنونیخوشه ای               تحلیل عاملی و  – 11
 .  روندمی کار به شکلی هر به هاآن

  .هستند هم کنار در یکدیگر با خاصی متغیرهای که است استوار تفکر این بر عاملی تحلیل
 گروهیای ،  شده گرفته نظر در هایویژگی اساس بر خواهدمی که است دیگر بندیگروه یک فرایند ایخوشه تحلیل

 . نماید شناسایی را متغیرها یا موارد از متجانس
 ( 53-54در مثال ذکر شده چه نوع قضیه احتمالی وجود دارد ؟ ) نیمسال دوم  

     )شخصی کامپیوترهای از %51 ولی نمایندمی استفاده مکینتاش کامپیوترهای از 11 %)
 موردی           پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است .  –تطبیقی             د  –رابطه ای                ج  –توصیفی        ب  –الف 



در این حالت چه نوع همبستگی وجود خواهد  یابدمی کاهش هم دیگری یابدمی افزایش متغیر ی که یکاگر زمان 
 (54-55داشت؟ ) نیمسال اول 

بدون همبستگی                                                      –منفی                   د  –مثبت                  ج  –مورب                  ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 

 گروه به تمایل و مستقل متغیرهای بودن فراوان زمان در که هستند کدام یک از انواع آزمون های آماری شامل فنونی 
 ( 54-55؟ ) نیمسال اول  روندمی کار به شکلی هر به هاآن بندی
تحلیل عاملی و خوشه ای                                                                          –مربع خی و آزمون تی                                ب  –الف 

همبستگی و تحلیل عاملی                                                                      –آزمون تی و رگرسیون خطی                          د  –ج 
 پاسخ : گزینه ) ب( صحیح است . 

 را متغیرها یا موارد از متجانس گروهیای ،  شده گرفته نظر در هایویژگی اساس بر خواهدمی که بندیگروه فرایند 
 ( 54-55چه نام دارد ؟ ) نیمسال دوم  نماید شناسایی

                      تحلیل خوشه ای         –رگرسیون خطی                د  –همبستگی                  ج  –تحلیل عاملی               ب  –الف 
 د( صحیح است . پاسخ : گزینه ) 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نهمفصل 

  .است تجارت و مدیریت سازمان یدنیا در اساسی عنصر یک نویسیگزارش - 1

 ) خیلی مهم(از :  عبارتند ترتیب به گزارش عناصر - 2

  سپاسگزاریپنجم .              پیشگفتارچهارم .                 خالصهسوم .           عنوان صفحهاول. جلد                 دوم . 

  هاپیوستهفتم .               گزارش اصلی پیکرهششم . 

   (مهم اجرایی )خیلی خالصه محتوایی - 3

  اهداف یا و متن ،اول. زمینه 
  اطالعاتی منابع و هادوم . روش

  اصلی هاییافتهسوم . 
  گیرینتیجهچهارم . 
  ضروری هایتوصیه انجامپنجم . 

 نعناوی مراتبیسلسله های آن از شیوه بخش عناوینو  اصلی فصل عنوان برای می باید گزارش یک اصلی بخش در - 4
  .کرد استفاده

 دارند .  قرار دنس یک کجای در بدانند تا کندمی کمک خوانندگان به هاعنوان مراتبسلسله - 5
 نگریست : گزارش یک به توانمی به دو روش – 6

 . دانست آنرا یک امر رواییاول . 
 . کرد قلمداد سند دوم . ان را یک

 . است دقیق اندیشه و ریزیبرنامه مستلزم ،یک تحقیق گزارش نوشتن - 7
 مهم ( نویسی )خیلیگزارش هاینارسایی - 8

 . استگذاری  مرجع وزبان  نظر از نارسایی منظور                 شکلی نارساییاول. 
 تاریخی نظر از دور بسیار متفکران اندیشه و نظری مباحث به صفحه صدها دوم . ایجاز زیان آور            برخی محققان

 . کنندمی اکتفا مبهم بسیار هم آن و صفحه چند به رسند،می خود اصل تحقیق که هنگامی اما. پردازندمی
 . است مفید امر این دهند قرار ارزشیابی معیار را جمح که کسانی برایسوم . اطناب یا زیاده نویسی            

 اصل موضوع به ولی پردازدمی موضوع عناصر محقق به تجزیه و تشریح مو به مو حالت این درچهارم . حشو قبیح           
  .رسدنمی

  انتظام پنجم . بی برنامگی یا عدم
 ششم . عدم تبیین یا نارسایی های تبیینی 

 نخستین هاینظریه باید محقق اطالعات تحلیل هنگام به           آنان نادرست کاربرد یا هانظریه از استفاده عدمهفتم. 
  .کند مطرح اتحقیق را



  آناعتبار در کاستی یا هشتم . فقدان پیام
 با گیرینتیجه و در است نداشته هاییمالک و هاشاخص ها،فرضیه آزمون محقق در که است آن معنای به فقدان اعتبار

 . شودمی روبرو مشکل
 نهم . ناهمسانی درونی   

 دهم . استنتاج باطل 
 . است تحقیق نتایج انتقال رسانه ترینرایج گزارش، همواره – 5

 که عبارتند از : است شده تشکیل فصل پنج از نامهپایان گزارش یک - 11
 . است پروپوزال یا اولیه طرح همان واقع در کهتحقیق  کلیات بر مشتملفصل اول . 

 . پژوهش مورد موضوع ادبیات از منطقی توالیبر  مشتمل است گزارشی (ضوعمو ادبیات) نظری مبانی. دوم فصل
 . شودمی جدر است، شده برگزیده تحقیق انجام برای محقق وسیله به که تحقیق روش .سوم فصل
  (هاداده تحلیل و تجزیه) جدید هاییافته. چهارم فصل
  پیشنهادها و گیرینتیجه. پنجم فصل
 ( 54-55کدام یک از گزینه های زیر جزء محتوای خالصه ی اجرایی می باشد ؟ ) نیمسال دوم  

موسسه یا ناشر                                –مولف                د  –عنوان گزارش              ج  –ه ، متن و یا اهداف         ب نزمی –الف 
 پاسخ : گزینه )الف( صحیح است . 

 (54-55نگریست  آن دو روش کدامند؟ ) نیمسال اول  گزارش یک به توانمی روش به دو 

 کرد . قلمداد سند ان را یک، دانست آنرا یک امر روایی -الف 
 آن را یک امر تحقیقی قلمداد کرد ، آن را تحلیل پذیر دانست .  –ب 
 آن را یک امر روایی دانست ، آن را تحلیل پذیر دانست .  –ج 
 ، آن را یک امر تحقیقی قلمداد کردکرد قلمداد سند ا یکان ر -د 

 . استگذاری  مرجع وزبان  نظر از نارساییاز کدام یک از انواع نارسایی های گزارش نویسی ، منظور  

ناهمسانی درونی                    –نارسایی شکلی                 د  –ایجاذ زیان آور               ج  –اطناب                  ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ج( صحیح است . 

 به ولی پردازدمی موضوع عناصر محقق به تجزیه و تشریح مو به مو از نارسایی های گزارش نویسی ، حالت این در 
  .رسدنمی اصل موضوع

انتظام                                                         بی برنامگی یا فقدان  –اطناب یا زیاده نویسی                          ب  –الف 
حشو قبیح                                                                                              –ناهمسانی درونی                                     د  –ج 

 ) د( صحیح است .  پاسخ : گزینه

 

 



 و در است نداشته هاییمالک و هاشاخص ها،فرضیه آزمون محقق در که است آن معنای فقدان .............به 
 شود. می روبرو مشکل با گیرینتیجه

استقراء                                                               –انتظام                   د  –اعتبار                  ج  –استنتاج                   ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ب( صحیح است . 

 ( 1353تجزیه و تحلیل داده ها در کدام یک از فصول پایان نامه تانجام می گیرد ؟ ) تابستان  

فصل سوم                                     –فصل پنجم                   د  –فصل چهارم                 ج  –فصل دوم                ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ب( صحیح است . 

 ند،رسمی خود اصل تحقیق به کههنگامی که محقق به مباحث نظری دیگران بیشتر از تحقیق خود می پردازد و وقتی  
 53چه نارسایی در گزارش نویسی شده است ؟ تابستان  کند ، دچارمی اکتفا مبهم بسیار هم آن و صفحه چند به

اطناب                                          –حشو قبیح                 د  –ایجاز زیان آور               ج  –نارسایی شکلی            ب  –الف 
 پاسخ : گزینه ) ب( صحیح است . 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




