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 ريزي شهري سؤاالت جغرافيا و برنامه 

 1 ترين هدف پژوهشي كيفي كدام است؟مهمـ  
  ها) تفسير پديده2  ها) تبيين پديده1
  ها) تعيين علل اصلي و واقعي پديده4  ها) مطالعه پديده3
 2 در شرايط مساوي، توان آزمون آماري در كدام يك از حاالت زير بيشتر است؟ـ  

  هاي بين آزمودني) طرح4  هاي درون آزمودني) طرح3  وابسته t) آزمون 2  ل  مستق t) آزمون 1
 3 هاي علمي كدام است؟اي و تجربي در بررسي فرضيهمهم ترين تفاوت بين روش علّي ـ مقايسهـ  

  ها  ) گزينش آزمودني4  ) تعريف عملياتي متغيرها3  ) دستكاري متغيرها2  گيري متغيرها) اندازه1
 4 تر است؟نشين غرب كشور مناسبوش تحقيق براي بررسي آداب و رسوم طوائف كوچكدام رـ  

  ) انجام مطالعات گسترده4  يابي) مطالعه زمينه3  نگاري) قوم2  ) مطالعه موردي1
 5 كدام مورد در بررسي اسناد از اهميت بيشتري برخوردار است؟ـ  

  ) نو و جديد بودن سند مورد مطالعه4  ن سند) در دسترس بود3  ) دقيق بودن سند2  ) مربوط بودن سند 1
 6 آيد؟هاي ميداني به حساب ميري در آزمايشتدشواري عمدهمورد كدام ـ  

  هاي آزمايشي) محدوديت2  ) روايي1
  كنندگان در تحقيقآوري اطالعات كافي از شركت) جمع4  ) انتخاب طرح آزمايشي3
 7 اندازد؟ به خطر ميمحدود كردن عنوان پژوهش كدام عامل را ـ  

  پذيري نتايج) تعميم4  ) اجراي پژوهش3  برداري) نمونه2  ) تفسير نتايج1
 8 باشند؟ها و خصوصيات مشترك ميهايي است كه داراي ويژگيكدام گزينه بيانگر كلمه يا عبارتي است كه براي ناميدن افراد يا پديدهـ  

  ) نظريه4  ) فرضيه3  ) مفهوم2  ) متغير1
 9 باشد؟تري براي تحقيق ميام مورد موضوع مناسبكدـ  

  هاي كشور) افزايش بيابان2  ايي و عوامل آنز) بيابان1
  هاي فسيلي بر گسترش مناطق بياباني كشور) تأثير استفاده از سوخت4  زايي كدامند؟) عوامل بيابان3
 10 تر است؟برداري براي پژوهش كيفي مناسبكدام نوع نمونهـ  

  ) هدفمند4  ) تصادفي ساده3  دار) نظام2  اي  ) سهميه1
 11 گيري است؟ترين مسأله در نمونههاي زير عمدهكدام يك از فعاليتـ  

  ) انتخاب يك نمونه واقعي2  ) تعيين حجم نمونه1
  ) تعريف جامعه اصلي پژوهش4  گيريگيري در مورد روش نمونه) تصميم3
 12 كننده كدام است؟متغير تعديل ،»ردان شهريِ طبقات مختلف اقتصادي ـ اجتماعي با هم متفاوت استالگوي اشتغال زنان و م«در فرضيه ـ  

  ) طبقه اقتصادي ـ اجتماعي4  ) مكان زندگي3  ) اشتغال2  ) جنسيت1
 13 آوري اطالعات از اهميت بيشتري برخوردار است؟هاي زير براي ابزار جمعدر تحقيقات كيفي كدام يك از ويژگيـ  

  ) پايايي داشتن 4  ) دقيق بودن3  بودن ترپذير) تعميم2  قابل اطمينان بودن )1
 14 گيرد؟در كدام روش تحقيق محقق خود به عنوان عضوي از گروه در محيط پژوهشي قرار ميـ  

  ) ميداني4  سنجي) جامعه3  ) اقدام پژوهي2  ) مطالعه موردي1
 15 اهميت كمتري دارد؟ ادبيات تحقيق در كدام روش هبررسي و مطالعـ  

  ) آزمايشي4  ) مطالعه موردي3  ) ميداني2  ) همبستگي1
 16 تر است؟يافتگي روستاهاي كشور مناسبگيري براي مطالعه امكانات رفاهي و توسعهكدام روش نمونهـ  

  گيري قضاوتينمونه ) روش4  اي  ) خوشه3  ) تصادفي منظم2  اي  ) طبقه1



  
 

  

91) ـ دكتري 2104(كد  شهري ريزيجغرافيا و برنامهسؤاالت و پاسخنامه 
  

 دكتري يكمدرسان شريف رتبه  212

 ريزي شهريافيا و برنامهپاسخنامه جغر 

  

هـاي اكتشـافي،   مي و اكتشافي هستند. مطالعهيهاي كيفي از نوع توصيفي، تفهباشد. پژوهشها ميترين هدف پژوهش كيفي تبيين پديدهمهم  »1«ـ گزينه 1
يند تحقيق بـه طـور   آروي يك سكه بوده و در فر دو» تبيين«و » ميتفه«دهند. فرض بر اين است كه د ناشناخته يك پديده به دست ميااطالعاتي درباره ابع

    همزمان قابل دستيابي هستند.

هاي وابسته همان طرح درون آزمودني اسـت از آنجـايي كـه    براي گروه tهاي مستقل همان طرح بين آزمودني و آزمون براي گروه tآزمون »4و  2«ـ گزينه 2
ر مقـدار خطـا كـوچكتر باشـد     ن آزمودني هميشه ازمقدار خطا در يك طرح بين آزمودني كوچكتر است و از آنجايي كه هر چقدارمقدار خطا در يك طرح دو

   وابسته(طرح درون آزمودني) توان باالتري دارد. (اين سؤال دو جواب درست دارد) tبنابراين آزمون  ،ون باالتر استتوان آزم

هـاي مختلـف كنتـرل و    كند و بـا اسـتفاده از شـيوه   در روش تجربي براي ارزشيابي تأثير متغير مستقل، پژوهشگر آن را اجرا و دستكاري مي  »2«ينه ـ گز3
آن شـده اسـت،    گيرد تا عواملي كـه احتمـاالً موجـب   اي معلول مورد مشاهده قرار ميبرد. اما در روش علّي ـ مقايسه ه معلول پي ميبگيري مشاهده و اندازه

   باشد.هاي علمي، دستكاري متغيرها مياي و تجربي در بررسي فرضيهترين تفاوت بين روش علي ـ مقايسهمطالعه و بررسي شود. بنابراين مهم

هـايي) كـه دربـاره    ها (يا مونوگرافينگاري. همچنين تكيدآيز جزو تحقيقات مورد به حساب مينگاري نشناسي فرهنگي و قومتحقيقات مردم  »1«ـ گزينه 4
نگاري موضوعاتي از قبيل زبان، مراسم ازدواج، زنـدگي و  شود. مثالً در مطالعات قومشود، در زمره مطالعات موردي محسوب ميمكان يا گروه خاصي انجام مي

م اجتماعي، الگوي زندگي (غذا، لباس، مسكن، ادبيات و موسيقي و ... مورد مطالعـه  روابط خانوادگي، اعتقادات و مراسم مذهبي، روابط اجتماعي، آداب و رسو
   شود.شود و از آمار و ارقام كمتر استفاده ميهاي كيفي تأكيد ميگيرد. در اين مطالعات بيشتر بر روشقرار مي

آوري كنـد، بنـابراين،   توانـد اطالعـات را بـراي تجزيـه و تحليـل جمـع      ها مـي و مدارك و منابع تهيه آن داسنااصوالً محقق تاريخي با تكيه بر   »1«ـ گزينه 5
نمايد. به اين اقـدم، نقـد    مهمترين وظيفه او بررسي، نقد و ارزيابي سند است تا از اين طريق اعتبار آن نزد او تأييد شود و با اطمينان خاطر بتواند به آن اتكا

ر دهد. يعني اينكه آيا سند مربوط به واقعيت است يـا خيـر و   اكار محقق بايد ابتدا حقيقي بودن و اصالت سند را مورد بررسي قربراي اين شود.سند گفته مي
تاريخ، نوع خط،  او بايد امضا و مهر،خي مربوط مقايسه نمايد. مثالًيخي بايد سند را با ساير اسناد و شواهد تاريآيا احتمال جعلي بودن وجود ندارد؟ محقق تار

اير اطالعـات  نوع جوهر به كار رفته، نوع كاغذ، پوست يا چرم يا چوب و غيره، نوع كلمات، سبك نگارش و غيره آن را مورد بررسـي قـرار دهـد و آن را بـا سـ     
   طمينان حاصل نمايد.مربوط به شخص، واقعه يا تكنولوژي دوره مربوطه به سند مقايسه نمايد و از صحت تعلق آن به موضوع مورد مطالعه ا

   آيد.تري به حساب ميهاي ميداني، روايي تحقيق دشواري عمدهدر آزمايش معموالً  »1«ـ گزينه 6

   اندازد.پذيري نتايج را به خطر مين پژوهش تعميمامحدود كردن عنو  »4«ـ گزينه 7

هـاي خـود، نـاگزير بـه     بين داده هاي موجودشود و هر پژوهشگر به منظور درك رابطهها آغاز ميها با تشكيل مفهومعلم براي تشريح واقعيت  »2«ـ گزينه 8
آورد. به سـخن ديگـر،   زير يك عنوان كلي در مي پذير دانست كه تعداد زيادي از رويدادها راتوان  بيان مجرد رويدادهاي مشاهدهكابرد آنهاست. مفهوم را مي

   هاي مشترك ميان آنهاست.ها يا جنبهمفهوم، بيان انتزاعي رويدادهاي قابل مشاهده است كه بيانگر شباهت

گيرد به صورت دقيق بخش خاصي از آن را در برمي كنند كهاي را تعريف ميموضوع تحقيق، يك حوضه كلي است كه در چارچوب آن مسأله  »3«ـ گزينه 9
شود. اولين گام در هـر تحقيـق،   نامه آورده ميشوند. معموالً موضوع و عنوان تحقيق بر روي جلد پايانبيان مي» چگونه«و » چرا«، »آيا«هايي چون و با كلمه

منـد يـك موضـوع، كاسـتن آن بـه      وجود ندارد. بهترين راه بررسي نظـام  فرمول و قاعده خاصي ،انتخاب يك موضوع است و براي انتخاب آن يك موضوع آن
   پرسش قابل تحقيق است.

گيـري غيرتصـادفي و هدفمنـد    كوشد به اطالعات غني و عميق دست يابد. بـه همـين جهـت از روش نمونـه    در پژوهش كيفي پژوهشگر مي  »4«ـ گزينه 10
ي مورد مطالعه هايي را درباره پديدهگيري عبارت است از: گزينش تعداد كوچكي از واحدها براساس معيارهاي خاص، كه نمونهن نوع نمرهكند. اياستفاده مي
  سازند. فراهم مي

هـاي جامعـه اسـت.    طرح يك پژوهش، نشان دهنده واقعيتگيري است. انتخاب حجم نمونه در ترين مسأله در نمونهتعيين حجم نمونه عمده  »1«ـ گزينه 11
شود، افزون بـر  گذارد و از همين رو درست بودن آن، سبب باال رفتن گويايي نمونه ميحجم نمونه به عنوان يك عامل، بر روي مقدار خطاي متوسط تأثير مي

  شود. م تحقيق ميجويي در انجاها و صرفهگيري، موجب كاهش هزينه مشاهدهاين صحت و دقت نمونه
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 ريزي شهري سؤاالت جغرافيا و برنامه 

 1 پارادايم ـ(paradigm) چيست؟ 

دهـد، در عـين حـال بـه گسـترش      اي از دستاوردهاي علمي و پژوهشي يك كشور است كه دايره معلومـات جامعـه علمـي را افـزايش مـي     ) مجموعه1
  كند.هاي اساسي كمك ميپرسش

هاي جامعه علمي را فـراهم  حلاي كه در يك دوره مدل و نمونه مسائل و راههاي به رسميت شناخته شدهوانين و روش) مشتمل بر مفروضات كلي، ق2
  سازد.مي
  هاي موضوعي ميان آن معارف به مشتركات آنها تاكيد دارد.رغم تفاوتهاي معرفتي گوناگوني است كه علي) دربردارنده حوزه3
  سازد.هاي بعدي به نحوي ايجابي و سلبي فراهم ميساختاري را براي پژوهش) برنامه پژوهشي دانشي است كه 4

 2 گويند.گيري شده صفات مربوط به تمام جامعه ........ ميگيري شده صفات مربوط به يك نمونه ........ و به مقادير اندازهبه طور كل به مقادير اندازهـ  
  آماره نسبتي –) شاخص 4  ارزش متغير –) آماره اسمي 3  ديشاخص عد -) پارامتر2  پارامتر -) شاخص آماري1

 3 رود؟اگر فرآيند تحقيق را از مرحله آغاز تا پايان آن به دو بخش تقسيم كنيم، بخش دوم آن براساس كدام منطق پيش ميـ  
  ) شيوه قياسي4  ) شيوه استقرايي3  ) شيوه تطبيقي2  ) شيوه تمثيل1

 4 داراي چه اشكالي است؟» دهند؟اي را در منزل انجام ميفرزندان شما چه وظيفه«كه  نامه اين سوالدر يك پرسشـ  
  دار است.) قبل از آن مستلزم طرح پرسش جهش1
  شود.گيري پژوهشگر ديده مي) در اين پرسش نوعي سوگيري و جهت2
  كند.) نوعي سوال باز است كه پژوهشگر را در كدگذاري دچار مشكل مي3
  كند.سائل خصوصي افراد دارد از اين رو پاسخگو از پاسخ دادن به آن امتناع مي) ارتباط با م4

 5 ؟نيستهاي هوايي هاي عكسكدام مورد از ويژگيـ  
23ها ) اندازه متعارف اين عكس1   متر است.سانتي 23

FSهاي هوايي از رابطه ) مقياس عكس2
H

  آيد.دست ميبه  

  پذير نيست.هاي هوايي امكان) رويت سه بعدي عوارض از طريق عكس3
  شود.برداري، ارتفاع پرواز و فاصله كانوني دوربين استفاده شده در حاشيه عكس نوشته مي) اطالعات درباره زمان عكس4

 6 فرضيه آماري ........ـ  
  ) همان فرضيه تحقيق است.1
  وچ نيست.) همان فرضيه صفر يا پ2
  كند.) وجود رابطه اثر يا تفاوت بين متغيرها را رد مي3
  گيري نيست.) مدعي است كه رابطه مشاهده شده صرفاً ناشي از تصادف آماري به ويژه ناشي از خطاي نمونه4

 7 ترين نقش محقق ميداني چيست؟رايجـ  
  گر مشاركت كننده) مشاهده4  گرهكننده مشاهد) مشاركت3  ) مشاركت كننده كامل2  گر كامل) مشاهده1

 8 گيري ........ است.گيري ......... نوعي نمونهنمونهـ  
  غيراحتمالي -) سيستماتيك4  احتمالي -اي) سهميه3  غيراحتمالي -اي) زنجيره2  احتمالي -) قضاوتي1

 9 پردازدنمي، پيش آزمون پرسشنامه به وارسي اين سوال كه پاسخگويان ......... ـ.  
  اند.هاي باز پاسخ مبهمي داده) به كدام پرسش2  اند.ها كمتر جواب داده) به كدام پرسش1
 اند.هاي متفاوت دادهها پاسخ) به كدام پرسش4  اند.ها جواب يكساني داده) به كدام پرسش3

 10 روايي سازه مستلزم ......... است.ـ  
  ) ربط دادن يك ابزار سنجش به يك چهارچوب نظري2  ) مقابله ابزار سنجش با برخي پيامدهاي آتي1
 ) ارزيابي ابزار سنجش از طريق برخي از معيارها4  گيري در شرايط پيش آزمون) آزمايش وسيله اندازه3
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 ريزي شهريپاسخنامه جغرافيا و برنامه 

هاي علمي در صورت يك قالب پايدار فعاليتو به  ندبندهايي كه اعضاي يك جامعه عليم به كار ميها و تكنيكارزش ،پارادايم مجموعه عقايد  »2«ـ گزينه 1
  گيرد.طول يك دوره در داخل يك رشته علمي از علوم هنجاري صورت مي

فت يا ويژگي مورد نظر هدف محقق شناسايي جامعه و تعيين پارامترهاي مربوط به آن است. براي اين كار، بايد به كليه افراد جامعه مراجعه كند و ص»  1«ـ گزينه 2
هاي جامعه پي فات و ويژگيتحقيق خود را از آنها جويا شود يا بايد تعدادي از افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و از طريق جمع كوچكتري و با روش معيني به ص

  گويند.گيري شده صفات مربوط به تمام جامعه پارامتر ميير اندازهگيري شده صفات مربوط به يك نمونه، شاخص آماري به مقادببرد. به طور كلي به مقادير اندازه

ها و البته بنيان نظري تحقيق به كار استدالل قياسي كشف مجهوالت جزئي از طريق معلومات كلي است. لذا اين استدالل براي تدوين فرضيه» 4«ـ گزينه 3
شود. استقرا استفاده از معلومات جزئي و برقراري ارتباط بين آنها براي استنتاج حكم كلي است قيق با اين منطق تدوين ميرود و در نتيجه بخش اول تحمي

  شود.لذا اين بخش با منطق استدالل استقرايي انجام مي ،گيري و مطالعه افراد نمونه استو از آنجايي كه بخش دوم تحقيق شامل فرآيند نمونه

سازند به ويژه زماني كـه محقـق بخواهـد    بندي مشكالت زيادي دارند و گاه تحقيق را با مشكل مواجه ميسؤاالت بازار حيث استخراج و طبقه»  4«ـ گزينه 4
  ها را به وسيله رايانه انجام دهد.دهابندي و تجزيه و تحليل دكار استخراج، طبقه

  باشد.بعدي عوارض با استفاده از دستگاه استروسكوپ مي 3پوشاني و رؤيت هاي هوايي همهاي عكسترين ويژگيدر واقع يكي از اصلي»  3«ـ گزينه 5

پوچ. فرضيه تحقيق از وجود رابطه يـا اثـر و يـا     و فرضيهشوند: فرضيه تحقيق ع تقسيم مينو 2ها به در تحقيقات همبستگي و تجربي فرضيه»  3«ـ گزينه 6
داند. فرضيه صفر كه به فرضيه آماري يا پوچ معـروف  دهد يا در واقع وجود اين حاالت را تأييد نموده و آن را واقعي و حقيقي ميتفاوت بين متغيرها خبر مي

  دارد كه اين حاالت واقعي نيست و حقيقت ندارد.ه و اظهار ميبرخالف فرضيه تحقيق وجود رابطه، اثر يا تفاوت بين متغيرها را رد كرد ،است

كمتر  ،تواند كسب كندي را كه محقق از طريق مشاهده مياتهاي مؤثر و كارامد در تحقيقات ميداني موردي است. اطالعمشاهده يكي از روش»  1«ـ گزينه 7
شود. مشـاهده خـود   پذير استفاده ميهاي علوم انساني و ديگر تحقيقات مشاهدهآورد. از روش مشاهده در اكثر رشته هاي ديگر بدستتوان از طريق روشمي

شود: طرح مشاهده كنترل شده، طرح مشاهده كنترل نشده، مشـاهده مشـاركتي، مشـاهده غيرمشـاركتي، مشـاهده فـردي،       هاي مختلفي تقسيم ميبه روش
  است.» گر كاملمشاهده«ترين نقش محقق ميداني همان مشاهده غيرعلني. بنابراين رايج مشاهده گروهي، مشاهده علني و

گيري هدفمند است كه در آن عضوي از يك شبكه اجتمـاعي عضـو ديگـري را    اي، زنجيري يا گلوله برفي نوعي روش نمونهگيري شبكهنمونه»  2«ـ گزينه 8
  آيد.درمي هكند بدين ترتيب حجم نمونه به صورت شبكآن عضو، عضو ديگري را معرفي مي كند ومعرفي مي

دسـتيابي بـه   و برطرف نمودن اشكاالت احتمالي پرسشنامه است.  يپاسخ يالگوها يآزمون، بررسهدف از بررسي مقدماتي پرسشنامه يا پيش  »4«ـ گزينه 9
  آزمون است:هداف اجراي پيشموارد زير از ا

  گذرند.يكه اكثر افراد از آن م يسواالتـ 
  دهند.يكه اكثراً به آن پاسخ مشابه م يـ سواالت

  ا پاسخ داده شده است.هكه با ابهام به آن يـ سواالت باز پاسخ
 يواحـد بـرا   يك الگـو يا را خوانده باشد از هسوال يبه درستنكه يرسد پاسخ دهنده بدون ايها به نظر مكه در آن يسيماتر يهاه سوالها بـ مجموعه پاسخ

  استفاده كرده است. ييپاسخگو

هـاي  ها به خوبي معـرف سـازه نظـري يـا نظريـه     آوري دادهرود كه پژوهشگر بخواهد بداند آيا شيوه يا ابزار جمعاعتبار سازه زماني به كار مي»  3«ـ گزينه 10
ها تا چـه  آوري دادهها يا اقالم ابزار جمعا آن همخواني دارد. براي اثبات اعتبار سازه بايد مشخص گردد كه گويهبول زيربنايي متغير تحت بررسي است و متدا

اساس واريانس مشـترك بـا   ها برآيند و يا همبستگي دارند و تا چه حد با همديگر متفاوتند كه اين امر با نزديكي گويهحد حول يك سازه نظري گرد هم مي
  گيرد.هم و دوري آنها براساس واريانس غيرمشترك صورت مي
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  ريزي شهريبرنامهجغرافيا و سؤاالت  
 1تحقيقات ............... غالباً ............... هستند. ـ  

  ـ اكتشافي) كيفي 4  ايـ پرسشنامه) كمي 3  ـ موردي) پيمايشي 2  ـ طولي) اكتشافي 1
 2شود؟استفاده ميبراي تركيب و تلفيق آماري يك گروه از تحقيقات مربوط به يك مسأله تحقيق از كدام روش  ـ  

  ) مقياس ارزشيابي تحقيق4  هاي موجود) تحليل داده3  ) فراتحليل2  ) تحليل ثانويه1
 3 ؟  استيك رشته عبارت  )از موافقت كامل تا مخالفت كامل(ترتيبي  هايياس حاصل جمع نمرات پاسخمق كدامـ  

  ) فاصله اجتماعي بوگاردوس4  ) گاتمن3  ) ترستون2  ) ليكرت1
 4چيست؟ور از شواهد منفي در تحقيقات ميداني ـ منظ  

  گذارد.) رخدادي كه اثر منفي بر محقق مي1
  ) رخدادي كه فرضيه توصيفي يا تبييني را ابطال نمايد.2
  شود.وري شده اضافي كه مانع از تحليل دقيق ميآ) شواهد و اطالعات جمع3
  شود.ده گرفته مي) چيزي كه براي درك محيط ميدان پر اهميت است اما نادي4
 5 دارديت موضوع ............... هايمتغير براييك متغير  بنديطبقه ...............ـ قاعده.  

  ـ نسبي) روايي داشتن 4  ـ مطلق) جامع و مانع بودن 3  ايفاصلهـ ) پايايي 2  ـ عددي) اعتبار داشتن 1
 6چيست؟ترين نقش محقق ميداني ـ رايج  

  گركننده مشاهده) مشاركت4  كنندهگر مشاركت) مشاهده3  كننده تام) مشاركت2  مگري تا) مشاهده1
 7 باالسـت، درآمـد سـرانه نيـز      هـا ي كه مهاجرت به شهرهايرسد كه در استانمي يافته اينبه  هاعلل مهاجرت به شهر بررسيـ پژوهشگري در پي

  .است ...............اي از گيري نمونهنتيجه چنينبين افراد ثروتمند روستايي باالست.  در هاكه مهاجرت به شهر گيردمي نتيجه بنابراينباالست. 
  گرايي) تقليل2  ) مغالطه محيطي1
  گيريتعمدي در نتيجه) خطاي غير4  ) سوگيري قبلي ذهني3
 8 استحساس  ...............جزئي در  تغييراتبه  ...............ـ طرح تحقيقاتي.  

  ـ واحد مشاهده) روند پژوهي 4  ـ واحد تحليل) مقطعي 3  ـ حجم نمونه) پانل 2  هاـ ثبت داده) نسلي 1
 9 اي زمينهـ در نظريه(grounded theory)  ............... 

  ) تنظيم يك فرضيه اصل است.2  ) روش قياسي حاكم است.1
  گيرد.مرحله نهايي تحقيق صورت مي ) آزمون نظريه در4  شوند.واسطه حاصل ميهاي بي) مفاهيم از داده3
 10 آنكه در معرض متغير مستقل قرار گرفته باشد، همـان اثـر مـورد انتظـار     شود كه گروه ............... بيدر آزمايش، اثر ............... هنگامي ظاهر ميـ

  دهد.آزمايش را از خود بروز مي
  ـ تصادفي) تعامل 4  ـ واقعييشي ) غيرآزما3  ـ كنترل) هاوتورن 2  ـ آزمايش) هاله 1
 11هاي دانش را پوپر، داعيهـ طبق نظر كارل...............  

  توان اثبات كرد.توان رد كرد، اما نمي) مي2  توان رد كرد.توان اثبات كرد، اما نمي) مي1
  ا اگر داراي بار ارزشي نباشند.توان اثبات يا رد كرد، تنه) مي4  توان اثبات كرد.) تنها از طريق فرضيه آزمايي مي3
 12وقتي ميانه، معيار گرايش به مركزي بهتري از ميانگين است كه ............... ـ  

  ها با كجي همراه باشد.) توزيع نمره2  ها نرمال باشد.) توزيع نمره1
  شده باشد. ها تكرار) يك نمره بيشتر از ديگر نمره4  هاي خام را بررسي كند.) محقق بخواهد نمره3
 13هاي زير در پيش آزمون يك از پرسشـ كدام(Pretest)  ؟گيردنميمورد بررسي قرار  

  اند؟ها كمتر جواب داده) به كدام پرسش2  اند؟هاي متفاوت دادهها جواب) به كدام پرسش1
  اند؟ت دادههاي قالبي، پاسخ يكدس) به كدام پرسش4  اند؟هاي باز پاسخ مبهم داده) به كدام پرسش3
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  ريزي شهريبرنامه وجغرافيا  پاسخنامه 
  
 وهـاي عميـق اشـاره دارد    مصاحبه تحقيق ميداني، مشاهده با مشاركت و ها به انضمامآوري دادهاصطالح تحقيق كيفي به چندين روش جمع  »4«ـ گزينه 1

هـاي  بهترين راه براي درك رفتار اجتمـاعي اسـت و همچنـين از داده    ،كنند و بر اين مفهوم استوارند كه تجربهها تأكيد مينزديك شدن به دادهبر همه آنها 
  هاي اكتشافي تحقيق كيفي است.جزو ويژگي ند كه همهنكبدون واسطه استفاده مي

دهـد.  و يـك نتيجـه بيـرون مـي     كنـد بررسـي مـي  تحقيقات مختلف را  تركيبي از بدين معني كه ؛برتحليل است تحليلي فراتحليل به معناي  »2«ـ گزينه 2
هـر يـك از    سـت و انجام شده ابه صورت كمي در مورد يك موضوع واحد اما با نتايج روش فراتحليلي  است كهفراتحليل يك روش آماري در مورد تحقيقاتي 

  دهد.برآورد متفاوتي از پارامتر و روابط موجود جامعه را نشان مي ،مطالعات

دهد تا گرايش تعدادي گويه در اختيار پاسخگو قرار مي ،قسمت مساوي تشكيل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقيق 5اين طيف از   »1«ـ گزينه 3
  موافق تا كامالً مخالف كشيده شده است.نمايد. اين طيف از گرايش كامالً اره آن مشخص خود را درب

كامالً مخالفمخالفبي نظرموافقكامالً موافق
  

تواند تأثير مثبت يـا  يم اطالعات ناديده گرفته شدهيعني  ؛گيرد كه بسيار پراهميت استدر تحقيقات ميداني گاه محقق مواردي را ناديده مي  »4«ـ گزينه 4
  نامند.هاي تحقيق داشته باشد. اين گونه اشتباهات را شواهد منفي ميمنفي بر فرضيه

ن و مـرد  مانند متغيـر جنسـيت كـه شـامل ز     ،يعني جامع و مانع باشند الجمةعةمانكنيم بايد بندي ميهنگامي كه متغيرهاي مطلق را طبقه  »3«ـ گزينه 5
  يعني جامع و مانع باشند. ،باشد. متغيرهاي مطلق بايد بر تمامي موارد مشاهده شده صدق كنندمي

اي از دريچه گيرد ويابد، رنگ آن را به خود ميمي هتوان مشاهده از درون جامعه ناميد. زيرا محقق به داخل جامعه رااي را ميچنين مشاهده  »3«ـ گزينه 6
شـود.  هاي جامعـه منتهـي مـي   اي ارزشمند است و بهتر به كشف و تبيين واقعيتكند. طبيعي است كه چنين مشاهدهآن باز مي نگرش بهبراي جامعه درون 

  زيرا محقق عضوي از جامعه است.  

 ،دهـد كـه آن نمونـه   اي تعمـيم مـي  به نمونـه  ،محقق نتايج يك آزمون كل را بدون تحقيق كافي افتد كهمحيطي هنگامي اتفاق مي يمغالطه  »1«ـ گزينه 7
دچـار يـك نـوع     ،نمونه ندارد اي تعميم داده كه شباهتي با آنمحقق نتايج يك تحقيق را به جامعه سي محقق ندارد. هنگامي كهي مورد بررشباهتي با نمونه

  مغالطه كاري شده است.

. از اسـت  هـاي گونـاگون  در زمان و يكسان با يك نسل همگنها بر روي جمعيتي پانل عبارت از مطالعه دگرگوني رفتارها، عقايد و طرز تلقي  »2«ـ گزينه 8
بايستي حجـم نمونـه يكسـان     ،يردگها كه جامعه يا نمونه مورد مطالعه قرار ميدر تمامي زمان . يعنياستحساسيت حجم نمونه جمله مشكالت اين تحقيق 

  هاست.افت آزمودني ،ترين مشكل روش پانليمهمو نيز باشد 

، هماننـد روش كيفـي،   اي. نظريه زمينهآينددست ميبهها بدون واسطه از محيط و جامعه يعني داده .اي يك روش طبيعي استنظريه زمينه  »3«ـ گزينه 9
اي شود. به طور كلـي روش زمينـه  توان كار را بدون فرضيه شروع كرد و كمتر از نظريه استفاده ميو مي شودتدوين  فرضيه نيازي نيست كه .استاستقرايي 

  همانند روش كيفي است.

را به نفع گـروه آزمـايش بـر هـم     متغيرهاي ديگر شود و تعادل ممكن است موجب سوگيري  ،تأثير هاوتورن، آگاهي از شركت در يك آزمون  »2«ـ گزينه 10
اثر است. در اين آزمايش متغيرها بي آنكه عقيده عمومي در اين مورد آن است كه اثر واكنش از شركت در آزمايش، يعني هاوتورن مشابه تأثير داروي بي زند.

  دهند.ز ميقرار بگيرند اثر مورد آزمايش را از خود برو مستقلدر معرض متغير 

داعيـه   توان، ميطبق نظريه كارل پوپر نمود.رد يا تائيد ها را آنتوان تنها مي ، بلكهتوان اثبات يا ابطال كردها و دانش و فرضيه را نمينظريه  »2«ـ گزينه 11
  هاي متناقض وجود دارد.دايش نظريهاثبات كرد چون احتمال پي آن را توانگاه نميدانش را رد كرد اما هيچ

ها داراي كجي باشـند. در واقـع مقيـاس    شود كه نمرهاز ميانه زماني استفاده مي .ها نرمال باشندشود كه نمرهزماني استفاده مي ،از ميانگين  »2«ـ گزينه 12
 مانند: كه داراي اختالف زياد يا دامنه تغييرات زيادي باشند. شودمي استفاده هاييبراي نمره و از ميانه ميانه ترتيبي است   2 4 9 18 179.  
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  ريزي شهريسؤاالت جغرافيا و برنامه 
  

 1 در فرمول برآورد حجم نمونه ـt pq
n

d


2
  كدام است؟p، مقدار2

  ) درصد افراد فاقد صفت در جامعه4  )  درصد توزيع صفت در جامعه3  )  انحراف استاندارد2  ) حجم جامعه آماري1

 2 گيـري  يق، وقتي جامعه آماري داراي ناهمگوني (مثالً بر اساس شغل، تحصيالت، قوميت و ...) باشـد، اسـتفاده از كـدام روش نمونـه    در انجام تحقـ
  تر است؟مناسب
  گيري تصادفي منظم)  نمونه2  گيري غيرتصادفي  ) نمونه1
 بندي شدهگيري تصادفي طبقه)  نمونه4  گيري تصادفي ساده)  نمونه3

 3 اري باز، محوري و گزينشي در كدام روش پژوهش كيفي، نمود بيشتري دارد؟كدگذـ  
Case))  پژوهش موردي 2   (Delphi)) دلفي 1 study)  
Action)) اقدام پژوهي 3 Research)  4 نظريه داده بنياد  ((Grounded theory) 

 4 ها و فضاهاي جغرافيايي را پيدا كرد؟توان رابطه بين حجم پول و حجم جمعيت در مكانع پژوهش علمي، ميبا كدام نوـ  
  ) توصيفي ـ تحليلي4  ) تجربي3  ) همبستگي2  ) علّي  1

 5 اي كدام است؟اساس اوليه تحليل، در مطالعات منطقهـ  
  اي  ) مطالعه كتابخانه4  ) بيان وضعيت3  بندي) طبقه2  ) آمار1

 6 شود؟هاي مكاني، از كدام تكنيك استفاده ميبراي درك بهتر پيچيدگي پديدهـ  
  ) مشاهده مستقيم4  ) بررسي ميداني3  سازي) مدل2  ) تحليل آماري1

 7 گيرند؟هاي تحقيق قرار ميها، جزء كدام دسته از روشاندازها و نقشهچشمـ  
  ) متني4  ) ميداني3  ) تاريخي2  اي  ) كتابخانه1

 8 شود؟ها بر اساس كدام مورد تجميع ميدر تجميع فضايي، دادهـ  
  ) موقعيت مكاني4  ) متغير واحد 3  ) متغيرهاي كمي و كيفي2  اي) متغيرهاي ناحيه1

 9 شود؟تحقيقات كمي، در كدام ديدگاه جغرافيايي اساس كار محسوب ميـ  
  ) پديدارشناسي4  اي) ناحيه3  ) مكاني2  ) فضايي1

 10 شود؟، از نقاط قوت كدام روش محسوب مي»هارفتارها و انگيزش«ليت بررسي قابـ  
  ) مصاحبه عمقي4  ) تحليل محتوا3  ) مشاهده2  ) پيمايش1

 11 هاي علمي، كدام است؟دهي در پژوهشترين و معتبرترين الگوي ارجاعرايجـ  
  APA) بين متني 4  ) بين متني شيكاگو3  ) مسلسل2  ) پاورقي1

 12 گيري زير، از ماهيت جغرافيايي برخوردارند؟هاي نمونهكدام روشـ  

  اي فضايي) وضعي و خوشه4  اي فضايي و مكاني) خوشه3  ) سيستماتيك و مكاني2  ) تصادفي و مكاني1

 13 ند؟هاي تجربي ـ آزمايشگاهي، در كدام حوزه مطالعاتي جغرافيا، بيشترين كاربرد را دارروشـ  
  ) مطالعات ژئومورفولوژيك و اقليمي4  هاي مكاني ـ فضاييريزي) برنامه3  ) جغرافياي سياسي و اجتماعي2  ) جغرافياي شهري و روستايي1

 14 ؟ندارددر كدام نوع تحقيق علمي، پژوهشگر به هنگام وقوع اتفاق حضور ـ  
  ) پيمايشي4  ) همبستگي3  ) تجربي2  ) علّي  1
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  ريزي شهريپاسخنامه جغرافيا و برنامه 
  

t    »3«ـ گزينه 1 pqn
d


2

2  

zگيردتعيين حجم نمونه مورد استفاده قرار مي در اين فرمول كه براي t  اندازه متغير در توزيع طبيعي (توزيع نرمال مربوط به منحني گاوس) است كـه ،
  رود.نيز به كار مي zحرف  tشود. گاه در فرمول به جاي حرف از جدول مربوط در سطح احتمال مورد نظر استخراج مي

P صفت در جامعه  يعني نسبت درصد افرادي است كه داراي صفت مورد مطالعه هستند.  درصد توزيعq    درصد افرادي است كه فاقـد آن صـفت در جامعـه ،
اسـت و دقـت    %5نسبت واقعي صفت در جامعه با ميزان تخمين محقق براي وجود آن صفت در جامعه است كـه حـداكثر نسـبت آن تـا      ، تفاضلdهستند. 

  ه آن بستگي دارد.گيري نيز بنمونه

گيري اتفاقي ساده فرض براين است كه افراد جامعه از تجانس نسبي برخوردار و همگون هستند؛ ولي هميشه اين طور نيسـت  در روش نمونه  »4«ـ گزينه 2
الت، قوميـت، مـذهب، سـن، جنسـيت و ...) باشـد، از روش تصـادفي       در انجام تحقيق، هنگامي كه جامعه آماري داراي ناهمگوني (مثالً براساس شغل، تحصي

شوند و افراد نمونه به تناسـب از  شود. دراين روش افراد جامعه باتوجه به صفات درون گروهي خود به طبقات مختلفي تقسيم ميبندي شده استفاده ميطبقه
  گردند.بين تمامي طبقات انتخاب مي

ي كدگـذاري بـاز، كدگـذاري    مرحلـه  3) كه به داده بنياد معروف اسـت در  Granded theoryاي (ها در نظريه زمينهفرايند كدگذاري داده  »4«ـ گزينه 3
برسـانند.  هاي مرتبط با خـود را بـه سـطح اشـباع     گيرد. در هر يك از ين مراحل، كد يا كدهاي الصاق شده بايد دادهمحوري و كدگذاري گزينشي صورت مي

  شود.هاي جديد از آن اطالق مياشباع به پرشدن فضاي يك مفهوم يا مقوله و عدم ظهور داده

ت و ي علـ ها الزاماً كشـف رابطـه  پذيرد ولي در آندر تحقيقات همبستگي يا همخواني براي كسب اطالع از وجود رابطه بين متغيرها انجام مي  »2«ـ گزينه 4
هـا و فضـاهاي جغرافيـايي)    از اطالعات (مثل حجم پول و جمعيت در مكان گروهمعلولي موردنظر نيست. در تحقيق همبستگي بر كشف وجود رابطه بين دو 

  دهند. نشان مي Rو برآورد آن را با  Pشود. همبستگي را با تأكيد مي

هـا و محاسـبه   بنـدي داده افزارهاي مناسب وسيله بسيار كارآمدي براي تنظيم جداول توزيع فراوانـي و طبقـه  ها با كاربرد نرمدهبندي داطبقه  »2«ـ گزينه 5
اي بـه  نمايـد. محقـق اوليـه تحليـل در مطالعـات منطقـه      ها ميها و استخراج آنهاي توزيع است. محقق در اين مرحله اقدام به كدگذاري پرسش نامهنسبت

  باشد. بندي ميبندي شهري و روستايي در جغرافيا طبقهطقهخصوص من

آوري اطالعات در طـول تـاريخ   ي مستقيم، اساس جمعشود. مشاهدهسازي استفاده ميهاي مكاني، از تكنيك مدلبراي درك بهتر پيچيدگي  »2«ـ گزينه 6
شده است، تحليل آماري در مراحل تجزيـه  يداني به صورت ابزاري براي تحقيق و روشي براي تدريس استفاده ميجغرافيا بوده است. در گذشته از مطالعات م

   رود.و تحليل اطالعات مكاني به كار مي

ها آوري دادهمقياس عمليات روي زمين، جمعبندي مشخص و تعيين هاي طبقهدر ساختار تحقيقات ميداني جديد در صورت انتخاب سيستم  »4«ـ گزينه 7
  شود.آغاز مي

  ها در روي زمين به سه طريق ممكن است:آوري دادهجمع
  روند.به شمار مي هاي متنيروشانداز كه جزء ي چشمي عوارض قابل مشاهدهـ ترسيم نقشه1
  هاي نامرئي منطقه.ي جنبهـ مصاحبه به منظور كسب اطالعات درباره2
  شود.گيري آب و هوايي استفاده ميهاي اندازهسنج رودخانه و دستگاهي فرايندي خاص الزم باشد، از ابزاري مانند دبياطالعات دقيق درباره ـ وقتي3

ي مورد مطالعه يا روابط بين هاي پديدهگيشوند. محقق براي شناسايي ويژها براساس موقعيت مكاني خود تجميع ميدر تجميع فضايي داده  »4«ـ گزينه 8
   هاي آماري و كمي استفاده كند.ها و متغيرها ناچار است از روشپديده
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  ریزي شهريسؤاالت جغرافیا و برنامه 

  فلسفه جغرافیا

 1 مراتبی، که برخی بر سایر مردم سیادت و اقتدار دارند، بیش از یک جامعه ابتدایی دامنه فعالیـت فکـري،   دام گروه معتقد است، جامعه سلسلهکـ
  کند؟خالقیت و پیشرفت را محدود می

  هاآنارشیست) 4  هاپراگماتیست) 3  هامارکسیست) 2  هالیبرال) 1

 2 پرداز کدام مکتب است؟کارل ساور، نظریهـ  
  انداز اقتصاديچشم) 4  انداز طبیعیچشم) 3  انداز فرهنگیچشم) 2  انداز اجتماعیچشم) 1

 3 در دههـ198کدام رویکرد در تحلیل جغرافیایی اهمیت یافت؟ ،  
  سیاسی) 4  یمحیطزیست) 3  یکم) 2  فلسفی) 1

 4 بیشتر به چه مطالعاتی گرایش دارد؟» دوتوهر«مباحث جغرافیایی، ـ  
  اجتماعی) 4  ايناحیه) 3  طبیعی) 2  فرهنگی) 1

 5 وسیله کدام جغرافیدان مطرح شد؟اي، بههاي ناحیهمثابه افتراق مکانی و ویژگیمفهوم جغرافیا بهـ  
  چارد هارتشورنری) 4  هارلن بارز) 3  لوکرمن) 2  اسپایکمن) 1

 6 چیست؟» عتطبی«در برابر » انسان«نقش  یایی،در مکتب جبر جغرافـ  
  فعال) 4  غالب) 3  موازي) 2  مغلوب) 1

 7 بار در آثار جغرافیایی خود به تفکیک چه موضوعاتی در جغرافیا توجه نمود؟براي اولین» وارنیوس«ـ  
  ايجغرافیاي عمومی و ناحیه) 4  جغرافیاي تاریخی و فرهنگی) 3  اقلیمیجغرافیاي زیستی و ) 2  جغرافیاي طبیعی و انسانی) 1

 8 هـاي  هـاي شخصـی، بـت   برد (بتشوند، نام میداوري هستند و مانع معرفت (شناخت) درست میکدام دانشمند از چهار بت که در حکم پیشـ
  هاي نمایشی)هاي بازار، بتاي، بتطایفه

  الکساندر فن همبلت) 4  فرانسیس بیکن) 3  رماکس هورکهایم) 2  کارل مارکس) 1

 9 گیرد؟بیشتري می کدام مکتب از پوزیتیویسم فاصلهـ  
  شیکاگو) 4  فضایی) 3  فیزیک اجتماعی) 2  رفتاري) 1

 10 گیرد؟نقش ترکیبی جغرافیا، در کدام دیدگاه بیشتر مورد توجه قرار میـ  
  یگرایانسان) 4  ايناحیه) 3  فضایی) 2  جبرگرایی) 1

 11 بیشترین تأثیر را داشته است؟» گراي جدیدجغرافیاي انسان«کدام مکتب بر ـ  
  اگزیستانسیالیسم) 4  پراگماتیسم) 3  رئالیسم) 2  نهیلیسم) 1

 12 ی تأکید دارد؟کارگیري روشکدام پارادایم جغرافیایی در بهـهاي کم  
  گراییمحیط) 4  فضایی) 3  رفتارگرایی) 2  ايناحیه) 1

 13 شد؟ حاي مطروسیله چه کسی و از چه نتیجهبه» شناختینقشه«عنوان ـ  
  ها) تالمن، از نتیجه آزمایش روي رفتار موش2  ) کوین لینچ، از نتیجه بررسی پنج عامل از سیماي شهر1
 ) ویلیام کرك، از نتیجه بررسی تجربیات زندگی انسانی4  ها) پاولف، از نتیجه آزمایش روي سگ3
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  ریزي شهريجغرافیا و برنامهپاسخنامه  

  فلسفه جغرافیا
 و طبقاتی هايسیاست و داريسرمایه دولت به سبز آنارشیسم .دهدمی تشکیل را فردي ایدئولوژي اساس فردي آزادي و دموکراسی  »4«ـ گزینه1

 طریق از را روستاییـ  شهري اجتماعات اداره ندارد و اعتقادي مراتب لسلهس به، نهدمی ارج عمومی مالکیت به ،دارد اعتراض پارلمانی دموکراسی
   .داندمی داريسرمایه عملکرد از ناشی را محیط هاينارسایی همه مکتب این .شماردمی الزم گراییتعاون

   
عنوان جغرافیا به کارل ساور این مفهوم را به 1922شود. در سال کار گرفته مینداز بهاانداز از مکتب آلمان و به مفهوم علم چشممفهوم چشم»  2«ـ گزینه2

انداز گذار از محیط طبیعی به چشمانداز وارد ادبیات جغرافیایی کرد. ساور اضافه کرد که وظیفه جغرافیدان مطالعه عمیق و درك ماهیتمنزله علم چشم
). او این 1925باشد (انداز میجغرافیا به منزله علم مورفولوژي چشم :گفت کارل ساورد ادبیات جغرافیایی نمود. انداز فرهنگی را وارفرهنگی است. او چشم

. کرد جهانی را گراییامکان ،ایی بود. در امریکا نظریات کارل ساور و ایزایا بومنرگترین جغرافیدان مکتب امکانتعریف را جایگزین جبر جغرافیایی کرد. فعال
: اندازها از یک نوع سادگی و واقعیت برخوردارند. گفت: چشمگویدمیاو . کرد امریکا وارد را اندازچشم مفهوم .بود اندازچشم مورفولوژي پارادایم سمؤس او

ار از محیط طبیعی به گذ: وظیفه ما مطالعه و درك ماهیتگفتاو ماهیت علم جغرافیا را نشان دهد.  تواند کامالًافتراق مکانی ریچارد هارتشورن نمی
ارچوب تاریخی ه: ابتدا باید یک چگفتاو اي از زمین را بررسی کنیم. انداز فرهنگی است. باید علت فاعلی تغییرات در نتیجه اشغال انسان در موزهچشم

انداز به منزله یک تولید فرهنگی متحلیل مورفولوژي چش ،جهت مطالعه کیفیت تسلط بر شرایط طبیعی مورد بررسی قرار بگیرد. هدف منطق جغرافیایی
: گفتاو ثیرات متقابل فرهنگ و طبیعت است. اشغال زمین و کاربري زمین اساس تفکرات ساور بود. أصورت یک ناحیه حاصل تانداز فرهنگی بهاست. چشم

مورفولوژي  ثیر اتو اشلوتر و پاسارچ قرار داشت. مقالهأانداز تحت تطرح مورفولوژي چشمبعد زمانی از عوامل عمده است. ساور در  ،در ادراك جغرافیایی ما
: گویدمیاو ها کاري نداریم. مزارع و ..... سروکار داریم و با عقاید و سنت هاي شهري و تولید وثار انسانی و فرمآ باانداز : در چشمگفت او انداز از اوست.چشم

گذار جغرافیاي گرایی بود. او بنیانانداز ساور یک بخش جوهري در فلسفه امکاند. پارادایم چشمشوانداز محسوب مییابی چشمخرین عامل در شکلآانسان 
ساختار اجتماعی و سازمان  ـ مذهبـ  هاي مشترك مردمعامل فرهنگ یعنی ارزش برايباشد. او از قلمرو کورولوژي نیز مدد گرفت. فرهنگی برکلی می

  . هاي فرهنگی بودجغرافیدانان امریکا در مطالعات چهرهقائل بود. او پیشرو  خالقاقتصادي نقش 

   
هاي مختلف در ارتباط با زندگی کند. فلسفهگیري میها جهتدر جغرافیا مباحث فلسفی در جستجوي تحلیل واقعیت 1980در دهه »  1«ـ گزینه3

  .شودهاي اخالقی در جغرافیا نیز میکارگیري اندیشهشود و از سویی سبب بهویژه جغرافیا می هاي علمی بهاجتماعی، اقتصادي و سیاسی وارد همه رشته

   
ق.م هیچ  5در قرن  .ثار گذشتگان پرداختآق. م به کار نقد و بررسی  5در قرن  زیسته است ویک قرن بعد از هکاتائوس می تقریباً هردوت » 3«ـ گزینه4

دادند لذا هرچند هردوت را بـه عنـوان   اي تشکیل نمیي حرفهمحققان صاحب یک تخصص و حرفه مشخص نبودند و مورخان و جغرافیدانان جامعه یک از
از ش ویهاي طوالنی خسالگی مسافرت 32وي در سن  .شودي کارهاي جغرافیایی شناخته میها و کارهاي او در زمرهشناسیم اما بسیاري از نوشتهمورخ می

 ها وي تاریخ و جغرافیاي کشورهاي بسیاري دربارهتن متولد شد مالحظات و یاداشتآق.م در  447فینیقیه به مصر را شروع کرد و هنگامی که حدود سال 
و با جغرافیـا برخـوردي    ییاش است که معتقد است باید با تاریخ برخوردي جغرافیااعتبار هردوت تا حدي به دلیل نظریه .وردآمردم اطراف مدیترانه فراهم 

ي زمـین و تعیـین   گیـري کـره  اي به مسائل ریاضی و اخترشناسی مانند: اندازهي تاریخ است او عالقهیایی زایدهفتاریخی کرد و نیز گفته بود که تفکر جغرا
ن در آدانست که خورشید از بـاالي  اي میحهاي که زمین را مسطح و صفنداشت و نظریه ،ها که بعدها با جغرافیا نزدیکی خاصی یافتموقعیت دقیق مکان

مده است که خاك آ وجودشده از اتیوپی به حملي نیل از گل والي او اصرار داشت که دره .کند را پذیرفته بودمسیر قوسی شکل از شرق به غرب عبور می
شود و این قضیه بی تقسیم شده است و لیبی از مغرب مصر شروع میسیا و لیآي نیل بین گفت مسیر رودخانهاو می .تیره رنگ و با قابلیت زراعت باال دارد

داد که بسیاري از بنادر قطبی اکنون  رود او همچنین خطوط ساحلی باستانی را بازسازي کرد و نشانشمار میاي بهن مباحث مرزبندي منطقهییکی از نخست
 ،ها یا برقراري رابطه بین درجه حرارت و جهت بادها تفکـري وجـود نداشـت   یفیت دلتاق.م که براي بیان ک 5در  .انددر فواصل دوري دردرون خشکی واقع

از مناطق سرد  گیرد و بادها معموالًهاي رسوبی رود مایاندر در ملتیه صورت میدر جلگه نقاط خصوصاًاز سازي در بسیاري هردوت اشاره داشت که عمل دلتا
نیل بود این رود در اوایل بهار شروع به باال  هايطغیاني نظم ساالنه در مند به مطالعهجغرافیدانان یونانی عالقهاو مانند اغلب  .وزندبه طرف نقاط گرمتر می

ترین در اوایل بهار و اواخر زمستان به پایین .یافتن به بعد کاهش میآرسید و از ي سیالبی میکرد و در ماه سپتامبر (مهر ماه) به باالترین مرحلهمدن میآ
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  ريزي شهريسؤاالت جغرافيا و برنامه 

  روش تحقيق در جغرافيا
 1 قابل تعميم به جامعه آماري است؟»تحقيق توصيفي موردي«در چه شرايطي، ـ ،  

  ها يافت شود.هاي مشتركي بين آندر صورتي كه موردهاي مشابه مطالعه و ويژگي) 1
  درصد جامعه آماري را پوشش دهد. 2در صورتي كه حجم نمونه حداقل) 2
  اي تعيين شده باشد.در صورتي كه حجم نمونه به صورت سهميه) 3
  در صورتي كه تحقيق در يك جامعه بزرگ انجام شده باشد.) 4
 2 ها به طور صحيح بيان كرده است؟كدام گزينه انواع متغير را بر اساس رابطه ميان آنـ  

  اي و موضعيعلّي، واسطه )2  علّي، مستقل و واسطه) 1
  مستقل، وابسته و واسطه )4  اي و مزاحم) مستقل، رابطه3

 3 كدام مورد، درباره تعريف عملياتي در پژوهش صحيح است؟ـ  
  گيرد.مجموعه اقداماتي كه براي تبديل مسأله به فرضيه و فرضيه به نظريه و حوزه عمل انجام مي) 1
  دهد.ها انجام ميگيري آنهاي اندازهل مسأله به معرف و تعيين شيوههايي كه محقق براي تبدياقدام) 2
  شود.گيري انجام ميها و متغيرهاي قابل اندازهمجموعه اقداماتي كه براي تبديل مفاهيم كلي و كيفي به شاخص) 3
  ا.هگيري آنها در مرحله پرسشگري و تعيين مقياس اندازهبه كارگيري مفاهيم، متغيرها و معرف) 4
 4 كدام گزينه درباره فرضيه صفر (فرضيه ـHصحيح است؟ (  

Hفرضيه صفر، در مقابل فرضيه اصلي (تحقيق) نيست (يعني ) 1 H 1 .(است  
  كند.فرضيه صفر، وجود رابطه، اثر و تفاوت را ميان متغيرها انكار مي) 2
  داند.رابطه، اثر و تفاوت ميان متغيرهاي علّي را مردود مي فرضيه صفر، وجود) 3
  كند.فرضيه صفر، هر نوع رابطه بين متغيرهاي وابسته را قبول نمي) 4
 5 گيرد؟توليد دانش، معموالً در كدام نوع پژوهش صورت ميـ  

  اسنادي) 4  ايتوسعه) 3  كاربردي) 2  بنيادي) 1
 6 دهد؟را محور كار خود قرار مي» گرايانهاثبات«سي شناكدام مكتب جغرافيايي، روشـ  

  فضايي ـ اكولوژيكال )4  اي) رفتارگرايي ـ ناحيه3  اي ـ جغرافياييناحيه) 2  اكولوژيكال ـ رفتارگرايي) 1

 7 دهد، چه نام دارد؟متغيري كه جهت يا ميزان ارتباط ميان متغيرهاي مستقل و وابسته را تحت تأثير قرار ميـ  
  كنندهكنترل) 4  گرمداخله) 3  كنندهتعديل) 2  حممزا) 1
 8 كدام مورد، درباره مفهوم استدالل استقرايي و كاركرد آن صحيح است؟ـ  

  هاي علمي را به مفاهيم جزئي ربط دهد.تواند نظريهاستدالل استقرايي مي) 1
  كند.لي استنتاج ميهاي تجربي، حكم كاستدالل استقرايي با استفاده از معلومات جزئي و داده) 2
  دهد.استدالل استقرايي با استفاده از قضاياي كلي موجود، دامنه دانش بشري را گسترش مي) 3
  زند.استدالل استقرايي ابزار شناخت علمي محض است و مفاهيم عام را محك مي) 4
 9 شود؟ترك باشند، چه گفته ميبه كليه عناصر و افرادي كه در يك محدوده مكاني مشخص، داراي يك يا چند صفت مشـ  

  واحد آماري) 4  جامعه آماري) 3  پارامتر آماري) 2  نمونه آماري) 1
 10 در پژوهش به طور صحيح بيان شده است؟» سازي نظريمفهوم«مراتب كدام گزينه درباره سلسلهـ  

  هاپردازش و تعيين سؤاالت، فرضيات و شاخص) 1
  هاو مدل پردازش و تعيين مفهوم اصلي، ابعاد) 2
  هاپردازش و تعيين مفهوم اصلي، ابعاد و شاخص) 3
  هاها و شاخصپردازش و تعيين فرضيات، مدل) 4
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 شهريريزي پاسخنامه جغرافيا و برنامه 

  
  روش تحقيق در جغرافيا

شود، نتيجه يك يا اعتبار خارجي در مطالعات موردي (تك/چند موردي) كه قابليت كاربرد هم ناميده مي (generalizability) قابليت تعميم» 1«ـ گزينه 1
شود تا امكان كنترل، مشاهده و مطالعه انجام مى يتحقيقات علمى معموالً در قلمروهاى محدود .عميم داده شودتواند به ديگر شرايط تمطالعه است كه مي

پذير باشد؛ بنابراين، محقق ناچار است آمده به كل جامعه تعميمدستهشود كه نتايج باى مختلف مىگونهوجود داشته باشد. با اين حال، اين قلمرو محدود به
نحوى كه معرف شود، بههاى آمارى انتخاب مىگويند، بپردازد. نمونه با روشبط خاصى به مطالعه بخشى از جامعه كه اصطالحاً به آن نمونه مىبا رعايت ضوا

   .كل جامعه مورد مطالعه باشد
  

 هاروني آني دبندي متغيرها بر حسب نقش متغير در تحقيق يا رابطه طبقه»  4«ـ گزينه 2

داد يا مالك است و عبارت است از وجهي از رفتار يك متغير وابسته، متغير اصلي مورد توجه محقق است. اين متغير، متغير پاسخ، برون: متغير وابسته ـ1
خص شود. هدف محقق آن است كه شود تا تأثير متغير مستقل بر آن معلوم و مشگيري ميارگانيسم كه تحريك شده است. متغير وابسته، مشاهده يا اندازه

شود. از طريق تجزيه و تحليل متغير وابسته امكان بيني ميبيني كند. اين متغير از طريق متغير مستقل پيشتغييرپذيري متغير وابسته را تشريح و پيش
صورت كمي و ر ساير متغيرهاي تأثيرگذار بر آن را بهطوشود. محقق قصد دارد اين متغيرها را و همينهايي براي مسئله ايجاد ميحلها يا راهيافتن پاسخ

  پذير درآورد.سنجش
طور از ميزان فروش محصول جديد كه پس از آزمايش بازار (بازارسنجي) عرضه شده ولي از آن جهت كه آن به عنوان مثال، مديري را در نظر بگيريد كه

تواند كم، متوسط، تواند متفاوت باشد (ميدر اين جا ميزان فروش است. چون ميزان فروش مي انتظار داشته فروش آن باال نيست، نگران است. متغير وابسته
  و زياد باشد) از اين رو يك متغير است، چون ميزان فروش عامل اصلي مورد توجه مدير است، پس متغير وابسته است.

تا چه اندازه مقبوليت دارد. در اينجا  1388هاي ايراني برتر در سال ركتخواهد ورزش كاركنان نزد مديران عامل شبه عنوان مثالي ديگر، پژوهشگري مي
تفاوتم، موافقم و كامالً موافقم اي از كامالً مخالفم، مخالفم، بيتواند دامنهنگرش نسبت به ورزش كاركنان يك متغير وابسته است. چنين نگرشي مي

هاي آنها در حال ز اين جهت كه كاركنان نسبت به سازمان وفادار نيستند، و در حقيقت وفاداريو در مثالي ديگر، مدير منابع انساني شركتي ا دربرگيرد.
  كنند. در اين مورد، وفاداري سازماني، متغير وابسته است.تغيير جهت به سمت ساير مؤسسات است، احساس نگراني مي

دارد. مدير منابع انساني ممكن است بخواهد بداند چه عواملي در وفاداري اعضاء  جا نيز، در سطوح وفاداري سازماني كاركنان، نوعي پراكندگي وجوددر اين
تواند وفاداري اعضاء برد كه ميزان پرداخت باال ميسازماني نقش دارند، طوري كه بتواند اين ميزان نوسان را در وفاداري كنترل كند. فرض كنيد پي مي

غل خود را براي دستيابي به شغل ديگر در سازماني ديگر، ترك نخواهند كرد. افزايش ميزان پرداخت به نسبت به سازمان را حفظ كند و در نتيجه، آنها ش
  كاركنان ممكن است، به كنترل ميزان تغييرپذيري در وفاداري كمك كند و افراد ممكن است، اين سازمان را ترك نكنند.

شد. براي مثال، هميشه بين كيفيت و حجم ستاده، و توليد با هزينه پايين نوعي تنش ممكن است، در يك پژوهش بيش از يك متغير وابسته وجود داشته با
گذارند، و چگونگي تفاوت برخي از وجود دارد. در چنين مواردي، مدير مايل است به درك و شناخت عواملي كه بر همة متغيرهاي وابسته مورد نظر تأثير مي

  	متغيره (رگرسيون چندگانه) باشد. ها، ممكن است مستلزم تجزيه و تحليل آماري چندآگاه شود. اين بررسياين عوامل در مورد برخي از متغيرهاي وابسته 
شود تا تأثير يا ارتباط آن با گيري، دستكاري يا انتخاب ميداد است كه به وسيلة پژوهشگر اندازهمتغير مستقل، متغير محرك درون :متغير مستقل ـ2

فرض متغير وابسته است. به عبارت ديگر اين متغير، مقدمه و متغير وابسته، نتيجه است. در تحقيق آزمايشي، غير مستقل پيشمتغير ديگري معين شود. مت
گيري شود. شود تا تأثير تغييرات آن بر متغير ديگري كه وابسته فرض شده است، مشاهده و اندازهكننده دستكاري ميوسيله آزمايشمتغير مستقل به

  شود.گر، تغييرپذيري يا نوسان در متغير وابسته به حساب متغير مستقل گذاشته ميعبارت ديبه
آميز محصول جديد، آميز بوده است. در اين جا توليد موفقيتدهد كه محصول جديد موفقيتهاي تحقيقاتي نشان ميبه عنوان مثال، فرض كنيد كه بررسي

دهد. يعني، موفقيت بيشتر محصول جديد، قيمت بازاري سهام آن شركت را باالتر ان در آن را نشان ميدهد و نوسقيمت بازاري سهام را تحت تأثير قرار مي
مت بازاري خواهد برد. به عالوه، موفقيت محصول جديد، متغير مستقل و قيمت بازاري سهام، متغير وابسته است. ميزان موفقيت محصول جديد نوسان در قي

ها و هاي مديريتي، فاصله قدرت بين مافوقدهد كه ارزشديگر، فرض كنيد تحقيقات فرهنگي نشان مي يبه عنوان مثالسهام شركت را تبيين خواهد كرد. 
كند. در اين جا، فاصله قدرت (يعني روابط بين رئيس و زيردست و كاركنان در مقايسه با رئيس پرقدرت در مقابل در تعامل با رئيس زيردستان را تعيين مي

  كند، متغير مستقل است. هاي مديريتي كه تغييرپذيري در فاصله قدرت را تبيين ميع مورد توجه است، لذا متغير وابسته است. ارزشقدرت) موضوكم
كننده، متغيري است كه بر رابطه متغير مستقل و متغير وابسته تأثير اقتضايي دارد. يعني، حضور متغير متغير تعديل: كننده يا واسطهمتغير تعديل ـ3

  شود.هاي زير روشن ميدهد. اين متغير در مثالكننده) رابطة مورد انتظار اصلي بين متغيرهاي مستقل و وابسته را تغيير ميسوم (متغير تعديل
ابطه وجود دارد. ها نوعي رهاي خواندن آنساله در منزل به آن دسترسي دارند و توانايي 6تا  5هايي كه كودكان فرض كنيد پي برده شد كه بين تعداد كتاب

  ها بهبود خواهد يافت.ها و توانايي خواندن آنساله، تعداد زيادي كتاب در اختيارشان قرار گيرد، مهارت 6تا  5يعني اگر كودكان 
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  ريزي شهريسؤاالت جغرافيا و برنامه  

هاي ها و مدلهاي توسعه شهري ـ تكنيك ها و ديدگاهجغرافياي شهري (مباني و ايران) ـ نظريه مجموعه دروس تخصصي (روش تحقيق در جغرافيا ـ  
  )ريزي شهريبرنامه
 1 ؟گيري مناسب استهاي اندازهشاخص آماري انحراف استاندارد، براي كدام مقياسـ  

  اي، نسبيفاصله) 4  اياي، فاصلهرتبه) 3  اي، اسميفاصله) 2  نسبي، اسمي) 1
 2 هاي اعتقادي، ايدئولوژيك، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حتي علمي ارائه شوند، چه نام دارند؟فرضاي از پيشهايي كه براساس مجموعهنظريهـ  

  توصيفي )4  تطبيقي) 3  تجويزي) 2  تبييني) 1
 3 توان استفاده كرد؟دست آوردن ثبات نتايج ابزار سنجش، از كدام روش ميبه برايـ  

  كودر ـ ريچاردسون) 4  دو نيمه كردن) 3  آلفاي كرونباخ) 2  بازآزمايي آزمون) 1
 4دهد؟رو كدام نوع همبستگي را نشان ميشكل روبه ـ  

  همبستگي مثبت) 1
  همبستگي منفي) 2
  فاقد همبستگي) 3
  و كامل همبستگي مثبت) 4

y

x  
 5 گيري مناسب است؟مراتبي در ابعاد فضايي يا غيرفضايي باشد، كدام روش نمونهمورد مطالعه) داراي ساختار سلسلهـ وقتي جامعه آماري (يا محدوده  

  تصادفي ساده ) 4  ايخوشه) 3  مكاني) 2  هدفمند) 1
 6ي پژوهش آزمون نظريه است؟در كدام شيوه پژوهشي، وظيفه ـ    

  كاويپس) 4  استفهامي) 3  قياسي) 2  ستقراييا) 1
 7 شود؟ها محسوب ميروش دلفي جزء كدام روش گردآوري دادهـ  

  پژوهياقدام) 4  نگريژرفا) 3  پيمايشي) 2  بررسي موردي) 1
 8 هاي پراكندگي درست است؟هاي گرايش به مركز و شاخصكدام گزينه درباره شاخصـ  

  هاي گرايش به مركز است.هاي پراكندگي و دامنه تغييرات، از نوع شاخصشاخص انحراف استاندارد، از نوع) 1
  هاي پراكندگي است.هاي گرايش به مركز و ميانگين، از شاخصميانه، از نوع شاخص) 2
  هاي گرايش به مركز است.هاي پراكندگي و واريانس، از نوع شاخصدامنه تغييرات، از نوع شاخص) 3
  هاي پراكندگي است.هاي گرايش به مركز و انحراف استاندارد، از نوع شاخصنما، از نوع شاخص) 4
 9 هاي علمي كاربرد دارد؟هاي زوجي (صفر و يك) در كدام دسته از پژوهشفرضيهـ  

  ايتوصيفي، مشاهده) 4  تجربي، توصيفي )3  همبستگي، تجربي) 2  همبستگي، توصيفي) 1

 10 ؟نيستها ابدي گيرند و تأييد يا ابطال آنها مورد تأييد يا ابطال قرار ميهبراساس كدام ديدگاه علمي، فرضيـ  
  پوزيتيويسم منطقي) 4  پوزيتيويسم) 3  گرايي انتقاديعقل) 2  گراييعقل) 1
 11 كدام مورد، در ارتباط با پژوهشـي و كيفي صحيح است؟هاي كم  

  گيرد.ازها مورد تفسير و تحليل قرار مياندهاي محيط اجتماعي و چشمهاي كيفي جلوهدر پژوهش) 1
  كنند.هاي كمي با واقعيت غيرمستقل و الگوها ارتباط داشته و در طي زمان تغيير ميپژوهش) 2
  پردازند.گيري ميهاي قياسي به تحليل و نتيجههاي كمي و كيفي و روشآوري دادههاي كمي با جمعپژوهش) 3
  هاي تجربي است.هاي انتزاعي، قياسي و مجموعههاي كيفي مشتمل بر روشپژوهش) 4
 12 يك از اهداف پژوهش بنيادي مرتبط است؟هاي اجتماعي، با كدامهاي مؤثر در پديدهبررسي عوامل يا مكانيسمـ  

  تبيين) 4  اكتشاف) 3  استدالل) 2  بينيپيش) 1
 13 هدف اصلي روش تحقيق هرمنوتيك چيست؟ـ  

  تحليل كمي ادراكات) 4  تفسير معاني) 3  و تحليل مشاهدات زيهتج) 2  هاتفسير برداشت) 1



  97) ـ دكتري 2104ريزي شهري كد (جغرافيا و برنامهو پاسخنامه سؤاالت   دكتري يكمدرسان شريف رتبه  309  

 ريزي شهرياسخنامه جغرافيا و برنامهپ 

  
هاي ها و مدلهاي توسعه شهري ـ تكنيك ها و ديدگاه(روش تحقيق در جغرافيا ـ جغرافياي شهري (مباني و ايران) ـ نظريه   مجموعه دروس تخصصي

 ريزي شهري)برنامه

ها، اعداد، سمبل در اين مقياس اسمي مقياس اسمي: - 1نسبي.  و ايفاصله اسمي، ترتيبي، :ها عبارت است ازگيري متغيرانواع مقياس اندازه»  4«ـ گزينه 1
اين مقياس، عالوه بر  اي:مقياس ترتيبي يا رتبه -2شود. مورد مطالعه استفاده مي هايتبندي اشياء، اشخاص يا خصوصيهايي براي طبقهها و اسمنشانه

: اين ايمقياس فاصله - 3. بندي مهم استخوردار است. در مقياس ترتيبي، تعيين ترتيب و طبقههاي ترتيبي نيز براسمي از ويژگي هايداشتن خصوصيت
 مورد استفاده قرار ،لذا براي بيان فواصل برابر كه قابل جمع و تفريق است ؛كنداي، فاصله بين طبقات را با عدد بيان ميمقياس، ضمن داشتن خصايص رتبه

اين مقياس ضمن برخورداري از همه  .ترين مقياس استيگيري و كماين مقياس داراي باالترين سطح اندازه :مقياس نسبي يا نسبتي -4گيرد. مي
  مطلق يا صفر حقيقي است. أيعني داشتن مبد ،هاي سه مقياس قبل داراي ويژگي خاص خودويژگي

پس  ؛دادن متوسط ميزان فاصله هر مورد از ميانگين استارد نشانترين شاخص پراكندگي است. منطق انحراف استاندشاخص آماري انحراف استاندارد مهم
ست كه هرچه مقدار انحراف استاندارد بيشتر باشد، ا دادن ايناي مناسب است و چون تفسير مقدار انحراف استاندارد نشانگيري مقياس فاصلهبراي اندازه

ها براساس اولويت وجود ندارد و در امكان تنظيم داده شود. در مقياس اسميتفاده مياز مقياس نسبي اس ؛ پسپراكندگي نمرات از ميانگين هم بيشتر است
هاي شود كه مقياس مناسبي براي انحراف استاندارد نيست. در ضمن مقياساي شدت و ضعف نسبي مانند كمتر يا بيشتربودن صفت بررسي ميمقياس رتبه

  گونه نيستند.اي اينو رتبه هاي اسميدرحالي كه مقياس ؛روندكار مياري بههاي آماي و نسبي صرفاً براي سنجش آزمونفاصله
  

دادن مجموعه حقايقي توانند شباهتي بنيادين داشته باشند يا نشانظاهر مجزا ميهاي بهست كه پديدها دادن اينتبييني هدف نشان هايهدر نظري»  2«ـ گزينه 2
هاي اعتقادي، ايدئولوژيك، فرهنگي، اجتماعي، فرضاي از پيشتجويزي براساس مجموعه هايهدر حالي كه نظري ؛يكسان با هم دارند از نظر پيدايش علل مفهومي كه

امكان ايجاد تغيير شرايط  رود كهمي كارهتطبيقي اغلب در جايي بهاي هروند. نظريكار ميارائه شوند و براي اصالح و كاربرد در سطح جامعه به سياسي و حتي علمي
ها را در بستر واقعي خود مطالعه كند. مانند ايجاد شرايط جنگ يا قحطي يا رونق و ركود اقتصادي و محقق مجبور است رويداد ؛هاي طبيعي وجود نداردو پديده

  ها و امور جاري جامعه هستند.ده اهداف، واقعيتدهننشان هاييهدهند. چنين نظريتوصيفي درباره آنچه هست، توضيح مي هايهنظري
  

بار در يك گروه آزمايشي تحت شرايط يكسان. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد، ثبات يعني: ارائه يك آزمون بيش از يك ،روش بازآزمايي آزمون »1«ـ گزينه 3
گيري روي يك گروه آزمودني اجرا شده و سپس در فاصله زماني كوتاهي دوباره در همان شرايط آزمون روي بزار اندازهو پايداري ابزار سنجش با اين روش، ابتدا ا

براي آزمون  .باشديك آزمون آماري است كه حاصل آن يك ضريب به نام آلفاي كرونباخ مي نامهپايايي پرسش شود. آزمون آلفاي كرونباخ ياهمان گروه اجرا مي
 كردنرود. در روش دونيمهكار ميباشند، بهاي ميهاي آن چندگزينهي كه به صورت طيف ليكرت طراحي شده و جوابيهاهنامتماد يا پايايي پرسشقابليت اع

 كردندونيمه ترين راهنماييم. بهدو نيمه تقسيم مي كنيم و پس از اجرا آن را بهشوندگان اجرا مينظر را يك بار با گروه واحدي از آزمون آزمون، آزمون مورد

 كودر ريچاردسون در روش .هاي زوج را نيز آزمون ديگر بدانيمالؤحساب بياوريم و همه سهاي فرد را يك آزمون بهالؤاين است كه همه س در اين روش آزمون

ال، ؤكند. تنها گزينه شبيه به گزينه صحيح ساالت از لحاظ سنجش يك ويژگي مشترك را ارزيابي ميؤيعني ميزان تداخل همه س ،ميزان همسازي دروني آزمون
  رود.كار ميرود، در حالي كه بازآزمايي آزمون براي كل ابزار سنجش تحقيقات بهكار مينامه بهباشد كه آلفاي كرونباخ تنها براي پرسشگزينه دوم مي

  
د. درحالي كه همبستگى مثبت نباشهستند هيچ نشانه و جهتي روي نمودار ندارند؛ لذا فاقد همبستگي ميها نمودار خطوط كه در محور اين در»  3«ـ گزينه 4

همبستگى  .آن است كه جهت تغيير در يك متغير با جهت تغيير در متغير ديگر همسو باشد؛ مثالً جهت تغييرات هر دو ممكن است افزايشى يا كاهشى باشد
يعنى اينكه افزايش يكى با كاهش ديگرى همراه باشد. همبستگي  ؛متغير با جهت تغييرات متغير ديگر همسو نباشدمنفى آن است كه جهت تغييرات يك 
  روي يك خط راست قرار بگيرند و شيب اين خط مثبت باشد.  افتد كه مقادير دو متغير تقريباًمستقيم، مثبت و كامل زماني اتفاق مي

  

مراتبي در ابعاد فضايي يا جامعه آماري يا محدوده مورد مطالعه داراي ساختار سلسلهكه  شوداستفاده مياي زماني گيري خوشهاز نمونه  »3«ـ گزينه 5
ر اين نوع د :شده)تعيينگيري غيرتصادفي هدفمند (ازپيشنمونه پذير نباشد.شده، امكانهاي مشخصغيرفضايي باشد و امكان مطالعه كل جامعه در خوشه

ها وجود دارد، هستند و امكان دريافت اطالعات از آنراحتي در دسترس از كساني كه به براي پژوهش مدنظر آوردن اطالعاتدستبه گيري براينمونه
توانند چنين اطالعاتي اند كه ميديها تنها افرازيرا آن ؛انواع خاصي از افراد كه قادر به ارائه اطالعات مورد نظر ما هستندپرسش از يعني  ؛شوداستفاده مي

هاى نمونه انواع مختلفى دارند؛ گيري، واحددر اين روش نمونهگيري مكاني نمونه مطابقت دارند. ،هايي كه محقق تدوين كردهارائه دهند يا با برخي از معيار
گيري) امكان كه در آن براي هريك از اعضاي جامعه (واحد نمونه روشي است گيري تصادفي سادهاى و خطي. نمونهاي، مساحتى يا قطعهمانند نمونه نقطه

كند به طوري كه هر واحد داراي احتمال مساوي (غيرصفر) هايي از كل جامعه اشاره ميشدن فراهم شود. اين روش بر انتخاب واحدمساوي براي انتخاب
  عنوان عضوي از اعضاي نمونه باشد.براي بودن به
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