
 پژوهش به چه منظور انجام می شود؟ در مدیریت به طور معمول

 تالش در جهت تبدیل ساختارهای سازمان به شکل تخت و تیمی-1

  ☑ حل موضوعات مشکل زا در حوز ه های حسابداری مالی بازاریابی و اداره امور-2

 تصمیم گیری استراتژیک مدیران عالی-3

 3و  2گزینه  -4

 

 موارد زیر از نقاط ضعیف بکار گیری تیم پژوهش خارجی در سازمان نمی باشد؟کدام یک از 

 هزینه بکار گیری تیم پژوهش خارجی معموال باالست-1

 تیم پژوهش خارجی برای درک سازمان نیاز به مدت زمان قابل مالحظه ای دارد-2

  ☑ احتمال دارد این تیم روش کلیشه ای در بررسی سازمان و مشکالت پیش گیرد-3

 3و  2گزینه  -4

 

در صورتی که بخواهیم در مورد رابطه بین دو متغیر تفاوت های درون یک متغیر بین گروه های فرعی مختلف و 

ی راتعیین کند اطالعات به دست آوریم از ........................ ه ااین که چگونه متغیر مستقل ممکن است متغیر وابست

 استفاده می کنیم

 آمار توصیفی-1

  ☑ آمار استنباطی-2

 آمار قطعی-3

 آمار سایبرنتیک-4

 



 زمانی که در تحقیقات آماری مقایسه باید بین چندین گروه صورت گیرد .................... می تواند بسیار مفید باشد

 ینمیانگ-1

 میانه-2

 فراوانی-3

  ☑ دامنه چارکی-4

 

در تحقیقات آماری اگر چه ..................... شدت رابطه بین دو متغیر را نشان می دهد ولی از میزان تغییر در متغیر 

 وابسته وقتی چندین متغیر مستقل به طور همزمان بر آن تاثیر می گذارند چیزی نمی گوید

 دامنه میان چارکی-1

 انحراف معیار-2

  ☑ ضریب همبستگی-3

 رگرسیون چندگانه-4

 

در تجزیه و تحلیل واریانس در تحقیقات آماری برای این که بدانیم تفاوت های میانگین در کجاها واقع شده از 

 چه آزمونی می توان استفاده کرد؟

 قطعی-1

 طولی-2

 دوره ای-3

  ☑ توکی-4

 



آزمونهای آماری زیر زمانی استفاده می شود که تعداد نمونه ها بیش از دو تا است و مقیاس اسمی کدام یک از 

 به کار رفته باشد؟

  ☑ کوکران-1

 مجذور کای-2

 ویتنی –یومن -3

 اسمیرنف –کالمو گراف -4

 

.................. است در تحقیقات آماری از جمله آزمونهایی که برای جایگزینی آزمون کای مربع وجود دارد آزمون ...

 هستند مورد استفاده قرار می گیرد.که وقتی فراوانی های مورد انتظار کوچک 

 یومن ویتنی-1

  ☑ احتمال دقیق فیشر-2

 کوکران-3

 توکی-4

 


