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 مجموعه سواالت روش تحقیق برای دانشجویان دکتری 

 مقدمه

ترین کار، پیش روی خود  ضرورت دانش روش تحقیق برای دانشجویان دکتری که انجام پژوهش را به عنوان اصلی

بینند، بر همگان واضح است. اما با وجود درک اهمیت آن شاهد سردرگمی بسیاری از پژوهشگران در خصوص کسب  می

گسترده بودن این حوزه باعث  ن است. به طور مثال  متعددی برای این امر قابل بیا  دالیلو بکارگیری این دانش هستیم.  

های خاصی از آن تمرکز نموده و بسیاری  گردیده است هر کدام از پژوهشگران بدون دارا بودن یک دید کلی بر شاخه

های روش تحقیق توسط اساتید دروس آماری برگزار  بسیاری از دورهها دارای ابهام باشد.  های دیگر برای آناز حوزه

های کمی است و لذا این امر یک تصور اشتباه برای پژوهشگران به وجود  ها روی روشردد که تاکید و تسلط آنگمی

 آورد که آیا روش تحقیق همان آمار است؟  می

م  ریت تکنولوژی و علوم انسانی گرفتدسی برق تصمیم به ورود به حوزه مدین التحصیلی در رشته مهزمانی که بعد از فارغ

بسی ایجاد میسواالت  استراتژی  ار زیادی در ذهنم  آمیخته،  و  و کیفی  از مفاهیم)روش کمی  انبوهی  با شنیدن  شد. 

بندی منظم همه  نیاز به یک دید کلی برای طبقه  ،بیش از هر چیزیلیل تم و... (  موردپژوهی، اثبات گرایی، تح  گراندد،

کرد. تا  این آشفتگی ذهنی نیز افزایش پیدا میبع  مناکردم اما با مطالعه بیشتر  مفاهیم حوزه روش تحقیق را حس می

خداوند متعال را شاکرم که از طریق آقای دکتر محمد ابویی  منایع این حوزه یافتم.  انتخاب  اینکه مشکل اصلی را در  

بندی  م که با الیهی، با کتابی آشنا شددر گروه پژوهد  استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهراناردکان،  

های مختلف آن، همان دید کلی مورد نیاز را برای من ایجاد کرد. آقای ساندرز و همکارانشان  یک پژوهش و تشریح الیه

بندی و ارتباط بین مفاهیم مختلف این حوزه ارائه  دید جامعی برای طبقه  1با ارائه یک مدل به نام مدل پیاز تحقیق 

زمانی که از شما در مورد تفاوت  به طور مثال الیه فلسفه تحقیق:   -1زیر است:  های پیاز تحقیق به صورت اند. الیهداده

ت بین استقرا،  اوالیه روش توسعه نظریه: تف   - 2و تفسیرگرایی پرسش شود، در این الیه قرار دارید.    گراییبین اثبات

: انتخاب روش کمی یا کیفی یا آمیخته  متدولوژیک الیه انتخاب    - 3ین الیه متوجه خواهید شد.  قیاس و ابداکشن را در ا

آوری  جمع  -6زمانبندی: مقطعی یا مداوم    -5الیه استراتژی پژوهش: پیمایشی، گراندد، آزمایشی، مورد پژوهی و ...    -4

 . MADM,MCDMهای ها: از طریق پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه، روشو تحلیل داده

بر آن شد برای درک بهتر مفاهیم کتاب فوق، در یک قالب جدید )به صورت    گیری از کتاب فوق سعیلذا پس از بهره

مجموعه      هایی ارائه گردیده است. تدوین گردد. لذا کلیه مفاهیم کتاب فوق در قالب پرسش و پاسخی  پرسش و پاسخ( اثر

حله دوم به مجموعه  ب اصلی مطالعه گردد. در مرگردد در مرحله اول کتا مجموعه اصلی است. پیشنهاد می  صرفا  زیر  

بندی ) و نه مطالعه تفصیلی(  کامل سواالت با پاسخ تشریحی بپردازید و در مرحله نهایی فایل زیر را به عنوان جمع

 مطالعه فرمایید.  

 

 
1 Research Onion  
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  1فصل  -ساندرز 

 ماهیت تحقیقات مدیریت و کسب و کار  

 

   1سؤاالت فصل 

 چیست؟   Progressive Logicمنطق  

 چیست؟  Research methodology  و  Research method  تفاوت

 نیست؟   تحقیق  هاییچیز  چه

 های یک تحقیق چیست؟ویژگی

 ( به چه معناست؟ find out thingsسیستماتیک بودن )قاعده مندی( و کسب شناخت)

 تحقیق؟  تعریف

 چیست؟  کار  و کسب  مدیریت  حوزه  در  پژوهش  یک   هایویژگی

 کار و مدیریت؟تعریف پژوهش کسب و  

 دانش   با  رابطه  در(  عملی   ارتباط  و   نظری  شناختی روش )بعد  دو  گرفتن   نظر   در  برای  علم(  بندیطبقه)تکسونومی

 ؟   مدیریت

 ؟ (دانش  ایجاد   حاالت) گیبسون  دانش   تولید  مدهای

 ؟Practitionerورزهاهای عملویژگی

 های محققان مدیریت؟ ویژگی

 کنید؟   بیان  را  کاربردی  پژوهش(  Purpose)اهداف

 کنید؟  بیان   را  بنیادی  پژوهش(  Purpose)اهداف

 کنید؟   بیان  را  Context   از لحاظ کاربردی  پژوهش هایویژگی

 کنید؟   بیان  را  Context   از لحاظ بنیادی  های پژوهشویژگی

 چرخه یادگیری کولب؟ 
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  2فصل  -ساندرز 

 تبیین و تشریح موضوع پژوهش

 

   2سؤاالت فصل 

 ؟ Reflexivityتعریف 

 معناست؟ چه  به  پژوهش  انجام  در(  capability)توانمندی

 اتکا؟   قابل  هایپروژه به   ایده  تبدیل  برای   روش  چند

 خوب؟   پژوهش(  Topic) موضوع  یک   هایویژگی

 مهمترین نوع تفکر؟ 

 های تفکر عقالیی در تولید ایده را نام ببرید؟ تکنیک

 های تفکر خالق در تولید ایده را نام ببرید؟ تکنیک

 های پژوهش؟ های اصالح ایدهروش

 های پژوهشی؟ ها به پروژههای تبدیل ایدهروش

 مرکز پژوهش چیست؟ چرا؟ 

 انواع سواالت تحقیق؟ 

 چیست؟    Goldilocksتست  

 شود؟ توضیح دهید.اصل عروسک روسی با چه هدفی انجام می

Research aim  به چه معناست؟ 

 چیست؟  (Research questions)و سواالت پزوهش  (Research aim)ارتباط هدف پژوهش  

 چیست؟    (objectives)های اهداف فرعی پژوهشویژگی

Operationalize  شود؟در پژوهش به چه معناست و چگونه انجام می 

 دهند؟ را تحت تاثیر قرار می  های قبلی سواالت و اهداف پژوهشچگونه نظریه

 در پژوهش را توضیح دهید؟  inductiveرویکرد استقرایی  

 در پژوهش را توضیح دهید.    deductiveرویکرد قیاسی  

 های نوشتن پروپوزال چیست؟پیش نیاز

 سه معیار برای ارزیابی پروپوزال؟ 

 چیست؟    (Title)های عنوان پژوهشویژگی

 چه سواالتی باید پرسیده شود؟   Backgroundدر قسمت  

Background   پژوهش به صورت منطقی باید به چه چیز ختم شود؟ 

 ترین قسمت پروپوزال چیست؟  طوالنی

 در طراحی پژوهش چه تصمیماتی باید اخذ شود؟
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 ات یادب یمرور انتقاد 

 

  3سؤاالت فصل

 استفاده از ادبیات در پژوهش؟  سه راه برای 

 کدامند؟  هدف  مبنای  بر  مرور انواع

 شود؟می استفاده  چگونه  ادبیات مرور  از  deductive  قیاسی  رویکرد  در

 شود؟ می  استفاده  ادبیات مرور  از  چگونه  inductive  استقرایی   رویکرد  در

 موثر؟   مطالعه   هایمهارت  لیست  چک

 ( 2011  ورای   و   واالس) چیست؟  نقادانه  مطالعه معنی

 گیرد؟   قرار  نظر  مد مدیریتی تحقیقات  در  باید  که انتقادی  رویکرد  از  جنبه  چهار

 دهید؟  توضیح  را   ادبیات  مرور  قیف

 اند؟ کدام  ادبیاتی منابع انواع

 شود؟ تعریف پارامتر شامل چه مواردی می

 چیست؟   سیستماتیک  مرور

 مراحل مرور سیستماتیک؟ 

 شود؟ لباً از چه چک لیستی استفاده میغا  سیستماتیک  ادبیات  برای مرور

 ساختار درست برای مرور انتقادی چیست؟
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  4فصل  -ساندرز 

 پژوهش  ی کردهای درک فلسفه و رو

 

   4سؤاالت فصل 

 چیست؟   پژوهش  فلسفه

 چرا فلسفه تحقیق مهم است)جانسون و کالرک(؟ 

 دهید؟  توضیح   کار  و   کسب  و  مدیریت  رشته  در  پژوهش  فلسفه  درباره  توافق  عدم  مورد  در

 چیست؟  شناسی  هستی  های   انگاره

 بژکتیویسم را توضیح دهید؟ آ یاعینیت گرایی  

 دهید؟   توضیح  را   ذهنیت گرایی یا سوبژکتیویسم

 گرایان در مورد فرهنگ سازمان؟دیدگاه عینیت گرایان و ذهن

 دهید؟  توضیح  را  شناسی   معرفت

 دهید؟  توضیح   را  آکسیالوژی

 کدامند؟   ایدئولوژیک  و   سیاسی  منظر از  پژوهشگر  عمده  گیری  جهت  دو

 .دهید  توضیح   را  رادیکال  رویکرد تغییرات  هایویژگی

 .دهید  توضیح  را  رگولیشن  های رویکرد ویژگی

 را نام ببرید.  1۹۸2 بر اساس نظر بارل و مورگان )تئوری اجتماعی(چهار پارادایم تحلیل سازمانی 

 پارادایم کارکردگرایی یا فانکشنالیست را توضیح دهید.

 پارادایم تفسیری را توضیح دهید.

 ساختار گرایی رادیکال را توضیح دهید

 .پارادایم انسان گرایی رادیکال را توضیح دهید

 ایده ناسازگاری در پارادایم های بارل و مورگان به چه معناست ؟

 پوزیتیویسم را توضیح دهید.

 رئالیسم انتقادی را توضیح دهید.

 .دهید  توضیح  را   گرایی  تفسیر   پارادایم 

 چرا برخی معتقدند که دیدگاه تفسیرگرایی در مورد تحقیقات مدیریت و کسب و کار مناسب است؟ 

 .دهید  توضیح را  مدرنیسم پست  پارادایم 

 پارادایم پراگماتیسم را توضیح دهید. 

 رویکرد قیاسی را توضیح دهید؟

 ؟ Blaikie 2010شش گام تحقیق قیاسی از دید  

 مشخصه های یک تحقیق قیاسی چیست؟

 رویکرد استقرایی را توضیح دید.با ذکر مثال. 

 تطبیقی چیست؟  abductionرویکرد  

 استفاده از رویکردهای قیاسی، استقرایی و یا ترکیبی به چه عواملی بستگی دارد؟
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  5فصل  -ساندرز  

 ق یفرموله کردن طرح تحق

 

   5سؤاالت فصل 

 چیست؟  (Research plan)منظور ازطرح تحقیق

 اولین انتخاب متدولوژیک کدام است؟ 

 تفاوت طرح تحقیق و تکنیک؟ 

 طرح تحقیق کمی از نظر فلسفه تحقیق چگونه است؟ 

 طرح تحقیق کمی از نظر روش توسعه نظریه چگونه است؟ 

 های تحقیق کمی؟ وِیژگی

 شود؟کسب و کار بیشتر از چه روشی استفاده میدر مطالعات مدیریت و  

 و از چه طرقی انجام می شود؟ روش تحقیق کمی از لحاظ استراتژی پژوهش چگونه است؟

 طرح تحقیق کیفی از نظر فلسفه تحقیق چگونه است؟ 

 از نظر روش توسعه نظریه چگونه است؟  طرح تحقیق کیفی

 استراتژی ها در تحقیق کیفی کدامند ؟ 

 طرح تحقیق میکسد متد چیست؟  

 روش میکسد متد از نظر فلسفه تحقیق چگونه است؟ 

 طرح تحقیق میکسد متد از نظر روش توسعه نظریه چگونه است؟

Concurrent triangulation design   چیست؟ 

 استفاده از طرح میکسد متد؟)مهم(دالیل و مزایای 

 اهداف طرح تحقیق؟ 

 ای است؟ چه نوع مطالعه  Exploratoryمطالعه اکتشافی  

 ؟  سه روش اصلی در پژوهش اکتشافی

 را توضیح دهید.  Descriptiveمطالعه توصیفی 

 چگونه اند؟  explanatoryمطالعات تبیینی یا توضیحی  

 را توضیح دهید.   evaluativeمطالعات ارزیابی  

 استراتژی تحقیق؟ 

 انواع استراتژی تحقیق؟ 

 استراتژی آزمایشی؟ 

 انواع متغیرها در ایتراتژی آزمایشی؟

 اند؟ انواع طراحی تحقیق آزمایشگاهی کدام

Validity   روایی( تحقیق در تحقیقات آزمایشگاهی را توضیح دهید؟ )یا اعتبار 

 با چه هدفی صورت می گیرد؟   post testو      pre testآزمایشی مقایسات  در تحقیق  

 تفاوت تحقیق آزمایشی با سایر استراتژی های تحقیق در چیست؟
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   5سؤاالت فصل 

 دهید.  حرا توضی  SURVEYاستراتژی تحقیق پیمایشی یا 

 را توضیخ دهید.  Archival & documentaryروش تحقیق آرشیوی و اسنادی یا  

 معایب روش آرشیوی؟ 

 روش پژوهش مطالعه موردی را توضیح دهید.

  آزمایشی و مطالعه موردی در چیست؟   تفاوت تحقیق  

  مایشی و مطالعه موردی در چیست؟  پی   تفاوت تحقیق  

Dynamic of the topic  در  case study  معناست؟  چه  به 

 پارادوکس موجود در روش تحقیق مطالعه موردی چیست؟ 

 میگیرد؟   قرار  استفاده  مورد  چگونه  موردی مطالعه  روش  مختلف   پژوهش   های   فلسفه  در

 ؟   2014های مطالعه موردی ین  طبقه بندی استراتژی

 ( در مطالعه موردی به چه معناست؟literal and theoric replicationتکرار دقیق و تکرار نظری )

 العات موردی را توضیح دهید.بودن در مط  embede( بودن یا  holisticبعد جامع )

 روش تحقیق قوم نگاری را توضیح دهید. 

 ؟ Cunliffe (2010)  دید  از نگاریقوم  نوع  سه

  اقدام پژوهی چیست؟

 استراتژی گراندد تئوری)داده بنیاد( را توضیح دهید.

 سه مرحله کدینگ در گرندد تئوری را توضیح دهید.

 تئوری توضیح دهید.فرایند کدینگ را در گرندد  

Memo writing  .را توضیح دهید 

در گرندد تئوری را توضیح دهید و بگویید این نوع نمونه گیری تا   theoretical samplingنمونه گیری نظری  

 یابد؟ کجا ادامه می

 رویکرد چارماز در گرندد تئوری چه تفاوتی دارد؟

 حساسیت نظری در تئوری داده بنیاد به چه معناست؟ 

 عناصر اصلی گرندد تئوری چیست؟

 های جمع آوری داده در استراتژی روایی چیست؟ روش

 به چه معناست؟  Cross-sectionalمطالعات با روش برش مقطعی 

 ای خاص در زمانی مشخص مطالعه پدیده

 ( را توضیح دهید.longtitudeمطالعات طولی )

 و تحوالت را در طول زمان  بررسی تغییر

 را توضیح دهید.    (realibilityیا پایایی)  نان یاطمقابلیت  

 ( را توضیح دهید.validityروایی )

Validity  توان ارزیابی کرد؟ را به چه سواالتی می 

 ( داخلی و خارجی چیست؟ realibilityپایایی)

 کند؟میتحقیق را تهدید    realibiltyچه خطاهایی پایایی  

Validity  دهید  توضیح  را  بیرونی  و  درونی . 
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 کند؟درونی تحقیق را تهدید می  validty   چه خطاهایی روایی  

 کدامند؟   کیفی  های پژوهش  در  خارجی  و  داخلی( validity)  روایی  و(realibility)پایای  موازی  هایورژن 

Dependability     معناست؟  چه  به کیفی  تحقیقات  در  اعتماد قابلیت  یا 

 

Credibility  اند؟ کدام  آن ابزارهای  معناست؟ چه  به  کیفی   تحقیقات  در  بودن  قبول  قابل  یا 

Transferability یا قابلیت انتقال درتحقیقات کیفی به چه معناست؟ 

 در تحقیق کیفی به چه معناست؟  Authenticity criteriaمعیار صحت یا 

 .دهید  توضیح  کیفی را   تحقیقات  در  validity  روایی  ابزار  دو

 را توضیح دهید.  external researcherنقش محقق بیرونی  

 را توضیح دهید.   internal researcherنقش محقق داخلی  

 

  



 

 

 مجموعه سواالت روش تحقیق برای دانشجویان دکتری 

  6فصل  -ساندرز 

 و اخالق در پژوهش  یمذاکرات دسترس 

 

 6سؤاالت فصل 

 به اطالعات را نام ببرید.   انواع دسترسی

 . ببرید  نام   را   اطالعات  به  دسترسی  سطوح

 در ورود به یک سازمان برای گردآوری اطالعات چه عواملی مهم هستند؟

 کدامند؟  بیرونی  محقق یک  قالب  در  پژوهش  انجام های  دشواری

 کننده؟  مشارکت  یا   درونی  محقق  عنوان به   پژوهش  انجام های  دشواری

 مالحظات سازمانها در اعطای مجوز دسترسی به منابع اطالعاتی آنها را توصیف کنید 

 پژوهش؟   در  اخالق تعریف

 دهید  توضیح  را   پژوهش  در  اخالق  خصوص  در  غالب  فلسفی  موضع  دو

   اینترنت  واسطه  به  تحقیقات  با   مرتبط  اخالقی  موارد

 شود؟   می شامل  را  طیفی  چه  گنندگانمشارکت  رضایت

 دهند؟می قرار  تاثیر  تحت  کلی  طور  به   را  تحقیق  فرایند  که  ای  حرفه  اخالق  موارد

 مبحث اصلی در حوزه اخالق حرفه ای چیست؟  

 شود؟   می پررنگ از  بیشتر  ای  حرفه   اخالق  از یک  کدام رعایت   ها  داده   آوری  جمع  در

 در جمع آوری داده ها به چه معناست؟    تینعی

 Reactivityو چه زمان اتفاق می افتد و راه حل غلبه بر آن چیست؟       واکنش پذیری چیست

 Habituation     افتد؟ می  اتفاق زمان  چه  و  چیست  خوگیری

 Debriefiing            چیست؟   تاخیری  رسانی  اطالع

 مد نظر قرار بگیرند کدام است؟     ای پژوهش که در تحقیقات پیمایشی بایستی موارد کلی و عمومی اخالق حرفه

 

  



 

 

 مجموعه سواالت روش تحقیق برای دانشجویان دکتری 

  7فصل  -ساندرز 

 هاانتخاب نمونه 

 

 7سؤاالت فصل  

 گیری جایگزین مناسبی برای سرشماری است؟ چه موقع نمونه

  چیست؟  "جامعه هدف":     اهمیت تعریف روشن جامعه پژوهش

 گیری احتمالی؟پنچ روش اصلی برای نمونه

 تابع چه مواردی است؟  نمونه  اندازه

 تئوری حد مرکزی؟ 

 استنتاج آماری یا استنباط آماری چیست؟

 قانون تعداد بزرگ؟

 ؟کنیدهای ساختاریافته چهار سطح عدم پاسخ را تعریف  شده یا مصاحبههای برگشتبرای پرسشنامه

 روش های نمونه گیری چند نوع هستند؟    

 گیری غیراحتمالی؟نمونههای  روش

 گیری احتمالی؟های نمونهتکنیک

 گیری؟ های چارچوب نمونهویژگی

        است؟  چگونه  خطا  و   نمونه   حجم   اندازه  میان  رابطه

     کند؟می  پیدا   ارجحیت  گیری   نمونه  بر سرشماری  شرایطی  چه  در

 

  



 

 

 مجموعه سواالت روش تحقیق برای دانشجویان دکتری 

  8فصل  -ساندرز 

 ه یثانو  یهااستفاده از داده 

 

 8سؤاالت فصل 

  شود؟  می  گفته   ثانویه  اطالعاتی  چه  به

 ببرید؟   نام   ثانویه اطالعات منابع از  نمونه  چند

 لمللی؟ ترین منبع در تحقیقات ملی و بیناصلی

 است؟ کدام  ثانویه اطالعات انواع

 دهید  توضیح  چیست؟  محور سند  ثانویه  دیتای

 چیست؟  وب  و  اجتماعی  هایشبکه  اطالعات از  استفاده   اصلی   هایسختی

 کدامند؟   آن  انواع  مبتنی بر پژوهش پیمایشی چیست؟ ثانویه  دیتای

 کدامند؟   آن  انواع   چیست؟  منبعی چند  ثانویه  دیتای

 ببرید؟  نام   را   ثانویه  دیتای   های   مزیت

 ببرید؟  نام   را   ثانویه  دیتای   ضعف   نقاط

 گیرند؟  قرار  توجه  مورد بایست  می  ثانویه  دیتای   منابع  بودن  مناسب  میزان ارزیابی  در  هایی  مولفه  چه

 شد؟   خواهد  داده  شما   به   دیتا  به   دسترسی  اجازه  است؟   شان   هزینه  از  بیشتر   سودشان  شمایند؟   اهداف   مناسب

 کدامند؟   ثانویه   دیتای   منبع پتانسیل  گیری   اندازه  های  گام
 

  



 

 

 مجموعه سواالت روش تحقیق برای دانشجویان دکتری 

  9فصل  -ساندرز 

 مشاهده  قیاز طر هیاول  یتاید  یجمع آور

 

 9سؤاالت فصل 

 ببرید؟   نام   را  اولیه دیتای  آوری  جمع  در  مشاهده انواع

 گیرد؟  می قرار  استفاده  مورد  معموال  پژوهشی  استراتژی   چه  در  چیست؟   کننده  مشارکت  مشاهده

 چیست؟  کننده  مشارکت  مشاهده کارکرد  و اصلی  مزایای 

 دهید؟ با مثال   توضیح  و   ببرید  نام   را کننده  مشارکت مشاهده انواع

 کدامند؟   کننده  مشارکت  گر   مشاهده  نقش  انتخاب  در  تاثیرگذار  فاکتورهای

 چیست؟  کننده  مشارکت  مشاهده توسط   شده  تولید  دیتای  انواع 

 دهید؟  شرح  را  کننده  مشارکت  مشاهده در  اطالعات آوری جمع  مراحل

 دهد؟   می  قرار  تاثیر تحت  را  کننده  مشارکت  مشاهده طریق  از  شده  کسب  اطالعات کیفیت  پارامترهایی   چه

 ببرید؟   نام  را  کننده  مشارکت مشاهده معایب  و   مزایا

 چیست؟  یافته  ساختار  مشاهده

 چیست؟   ساختاریافته  مشاهده معایب  و   مزایا

 است؟  چگونه  ساختاریافته  مشاهده  در  اطالعات  آوری  جمع  ماهیت

 دارد؟   کاربردی  چه  و  چیست  ساختاریافته  مشاهده در  دیتا  آوری  جمع   برای  شده  کد  جدول

 است؟   درگیر  مسائلی  چه  با  یافته  ساختار  مشاهده  در  اطالعات  کیفیت

 روش های جمع آوری اطالعات در مشاهده اینترنتی را نام ببرید و توضیح دهید؟ 

 مورد استفاده قرار می گیرند؟   مشاهدات اینترنتی بیشتر در چه استراتژی هایی 

 کیفیت اطالعات جمع آوری شده از طریق اینترنت با چه مسائلی درگیر است؟ 

 مشاهده با استفاده از ویدئوگرافی چیست؟ توضیح دهید

 مزیت های اصلی مشاهده با استفاده از ویدئوگرافی چیست؟

 مسائل مرتبط با کیفیت دیتای ویدئوگرافی چیست؟ 

 

  



 

 

 مجموعه سواالت روش تحقیق برای دانشجویان دکتری 

  10فصل  -ساندرز 

  ؟

 

 10سؤاالت فصل 

 انواع مصاحبه ؟ 

 ساختاریافته؟   مصاحبه

 ساختاریافته؟ نیمه  های مصاحبه

 نیافته؟   ساختار  های مصاحبه

 تحقیق؟   هدف  اساس  بر   هامصاحبه  انواع   کاربرد

 کنیم؟ می  استفاده  ساختاریافته  نیمه   و  عمیق های  مصاحبه از  زمانی  چه

 ؟ یافته  ساختار  نیمه  و  عمیق   های   مصاحبه  با   مرتبط  های داده  کیفیت  موضوع

 ؟(Forms of bias)  تعصب  اشکال

 ؟ ها  داده   ثبت  به  رویکرد

 ؟کانونی  گروه  و گروهی  های  مصاحبه

 ؟ اینترنتی مصاحبه

 

 

  



 

 

 مجموعه سواالت روش تحقیق برای دانشجویان دکتری 

  11فصل  -ساندرز 

 ها از طریق پرسشنامه آوری داده جمع 

 

 11سؤاالت فصل 

 ها را نام ببرید؟  انواع پرسشنامه

 انواع متغیرهای دیتا که از طریق پرسشنامه قابل جمع آوری است را نام ببرید. 

 پرسشنامه؟   پایایی  و   روایی  برای اطمینان از  مرحله  چهار

 شود؟  می   ارزیابی  چگونه  و   چیست  پرسشنامه  روایی

 دهید؟  توضیح  است؟ مطرح پرسشنامه  خصوص  در  روایی  نوع  چند

 چیست؟   پرسشنامه پایایی

 انواع روش های ارزیابی پایایی را نام برده و توضیح دهید.

 

  



 

 

 مجموعه سواالت روش تحقیق برای دانشجویان دکتری 

  12فصل  -ساندرز 

 ی کم یهاداده  لیو تحل هیتجز

 

 12سؤاالت فصل 

 داشت؟  درنظر  باید  های کمی داده  خصوص  در  را   مواردی چه  ها، داده  تحلیل  و   تجزیه  و   آوریجمع  از  پیش

 عددی(  دقت  سطح  برمبنای   تفکیک)نمایید  معرفی را  ها داده  انواع

Data matrix   چیست؟ 

 .نمایید  معرفی  را   هاداده  مرکز  به  گرایش   توصیف داده ها با  های روش  انواع

 شود؟ می  انجام   هاییروش  چه  به   و  چگونه است  کمی  هایداده  پراکندگی  توصیف

 معناست؟  چه  به  آماری لحاظ  از  بودن  دارمعنی

 معناست؟ چه  به  آماری  لحاظ  از  بودن  دارآزمون معنی

 .کنید  تعریف  متغیرها  روابط  بررسی  در  را  دوم   و   اول  نوع  خطاهای

 شود؟ می  بررسی  چگونه  متغیر  دو   میان ارتباط  یا  همبستگی

 شود؟می  انجام چگونه  هاداده  انواع برای  ها داده  گروه  میان  تفاوت

 

  



 

 

 مجموعه سواالت روش تحقیق برای دانشجویان دکتری 

  13فصل  -ساندرز 

 ی فیک یهاداده  لیو تحل هیتجز

 

   13سؤاالت فصل 

 . نمایید  بیان  را  کمی   و کیفی  هایداده  میان اصلی هایتفاوت

 .نمایید  بیان  را  کیفی  تحلیل  هایروش  بندیطبقه

 چیست؟  تحلیل  در  کیفی  های داده  بندی طبقه  از  هدف  

 . نمایید  بیان  را   کیفی  هایداده  تحلیل  و تجزیه  کلی  مراحل

 دارد؟  مزایایی   چه  کیفی  تحلیل  روش  در  هاآن  آوریجمع  با  همزمان  هاداده  تحلیل

 . نمایید  معرفی کیفی  هایداده  تحلیل  و تجزیه  فرآیند  در  را مکمل  اطالعات  ثبت  هایروش

 . نمایید  معرفی را  کیفی   تحلیل  و   تجزیه  هایروش  انواع  موجود،   نظری   هایچارچوب  از استفاده منظر  از

 .نمایید  معرفی  را(  Pattern Matching)تطبیق الگو  تحلیل  روش

 . نمایید  معرفی  را(  Explanation Building)توضیحات  ساخت  روش

 . نمایید  معرفی  را   استقرایی  تحلیل   و   تجزیه  های روش  انواع

 .نمایید  معرفی   را   هاداده  تحلیل  و نمایش   استقرایی  تحلیل  روش

 .نمایید  معرفی  را   هاقالب  تحلیل  و تجزیه  استقرایی  تحلیل  روش

 .نمایید  بیان   را  است  هاقالب  تحلیل  و   تجزیه  روش  در  هاقالب  کد  اصالح  به نیاز  که  هاییحالت 

 .دهید  توضیح  را  تحلیل  استنتتاج  روش

 . نمایید  معرفی  را   بنیانداده  نظریه  روش

 .نمایید  معرفی  را   روایی  تحلیل  روش

 چیست؟   کیفی  تحلیل  روشهای از  یکی  انتخاب  بر   موثر  عوامل

 شود؟ می  انجام   علت  چه به   کیفی  های داده  کردن  کمی

 چیست؟   محتوا   تحلیل افزارهای نرم  اصلی   کارکردهای

 

  



 

 

 مجموعه سواالت روش تحقیق برای دانشجویان دکتری 

  14فصل  -ساندرز 

 و ارائه  یس ینوگزارش 

 

 14سؤاالت فصل 

 برای نوشتن گزارش تحقیق چه نکاتی باید مورد توجه قرار بگیرد؟

 گزارش تحقیق باید چگونه باشد؟ساختار  

 محتوای بخش چکیده در ساختار تحقیق باید چگونه باشد؟ 

 محتوای بخش مقدمه در ساختار کلی تحقیق باید چگونه باشد؟

 محتوای بخش روش تحقیق در گزارش باید چگونه باشد؟ 

 های تحقیق دربرگیرنده چه محتوایی باید باشد؟فصل بیان یافته

 محتوای فصل بیان نتایج باید چگونه باشد؟ ساختار و  

 ها در گزارش باید چگونه بیان شود؟بخش منابع و مآخذ و پیوست

 است؟   میزان   چه  تحقیق  گزارش  برای  مناسب  حجم

 برای ساماندهی مطلوب محتوای گزارش تحقیق باید به چه نکاتی توجه نمود؟ 

 خوب باید رعایت نمود؟   چه نکاتی را برای دستیابی به یک سبک نگارش

 اهداف آموزشی سطوح مختلف اجرای یک تحقیق دانشگاهی را براساس معیارهای ارزیابی بیان نمایید.

 شود؟ هایی میارائه شفاهی گزارش تحقیق شامل چه بخش
 

 

  



 

 

 مجموعه سواالت روش تحقیق برای دانشجویان دکتری 

 معرفی پژوهد 

مهارت ارتقای  با  دارد  تالش  که  است  پژوهشگران  برای  مهارتی  جامع  برنامه  یک  های پژوهد 

ای عملی، پژوهش را به یک فعالیت پژوهشی پژوهشگران از سطوح مبتدی تا عالی و به گونه

با استفاده از مدل شایستگی طراحی   برنامه مهارتیبخش تبدیل نماید. این گروه  چالشی و لذت

مربی و  آموزشی  خدمات  ارائه  به  پژوهشگران،  مختلف  سطوح  برای  حوزه شده  این  در  گری 

یلی، دانشجویان کارشناسی، اساتید، جویان تحصیالت تکم پردازد. مخاطبان پژوهد شامل دانشمی

شجویان تحصیالت تکمیلی جا که مسئله اصلی داناست. از آنها  پژوهشگران و کارشناسان سازمان

کند رت محوری است، این برنامه به پژوهشگران و مخاطبان خود کمک میاکارهای پژوهشی مه  و

های تا با یک برنامه مدون، در ابتدا به یک شناخت واقعی از خود دست یافته و سپس مهارت

 خود را تکمیل نمایند. 

خود در هر مرحله چه   ی مسیر پیش رو   مخاطبان در این مسیر به این درک خواهند رسید که در 

کسب   این طریق، از    و    شودهایی نیاز داشته و پاسخ آن در کدام دوره مهارتی یافت میمهارت

این برنامه زیر نظر گروه پژوهشی مدیرت راهبردی و عملکرد مهارت الزم برای او میسر گردد.  

کتر محمد ابویی اردکان، عضو هیئت راچونه با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با محوریت د

شروع به فعالیت نموده است. برای ارتباط با  99علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سال  

پژوهد   توانیدگروه  به آدرس    می  راچونه  وبسایت  پژوهد مراجعه   rachoone.irدر  به بخش 

 نه دنبال کنید.همچنین اخبار و رویدادهای پژوهد را در فضای مجازی راچو  .فرمایید

 

 

 .یدوکنوبس نتور چوشسوما جعسوبسوبخشوپژوهدواروومجموعسواو   وروشوتحقیقوبا  وا شججون  واکتا وهما هوبسوپ اخوبا  وخاندو



 

 

 

 

 

 

 


