نام و نام خانوادگی:

به نام خدا
آزمون پایان دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
"آمــــار "
نمایندگی استان خراسان جنوبی

مدرس  :علی عســگری

مدت آزمون :

کدملی:
ش دانشجویی :

تاریخ :

 .1محققی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا بچه هایی که به مهد کودک می روند ،بهره هوشی آنها بطور متوسط باالتر از 111
می باشد یا خیر؟ او شش کودک را که به مهد کودک رفته اند را به صورت تصادفی انتخاب کرده و بهره هوشی آنها را اندازه گیری می
کند .نمرات به دست آمده عبارتند از  111 ،111 ،99 ،111 ،110و .111
 فرضیه را در سطح معنی داری  .11مورد آزمایش قرار دهید( .انجام مراحل  1گانه ضرورت دارد) ( 2نمره) .2آموزگاری یک نرم افزار کمک آموزشی را برای افزایش میزان دانش جغرافیای دانش آموزان تهیه کرده است .داده ها قبل و بعد از
ارائه برنامۀ کمک آموزشی در جدول زیر ثبت شده اند .به بررسی این فرضیه بپردازید که آیا این برنامۀ کمک آموزشی باعث ارتقای
دانش جغرافیای دانش آموزان گردیده است؟
 فرضیه را در سطح معنی داری  .11مورد آزمایش قرار دهید.(انجام مراحل  1گانه ضرورت دارد) ( 2نمره)

بعد از
آموزش

قبل از
آموزش

51

51

51

51

51

51

58

51

58

51

 .1مطالعه ای در مورد مقایسۀ رضایت شغلی دو گروه از کارمندان زن و مرد انجام شده است .افراد به صورت تصادفی انتخاب شده اند.
نتایج در جدول زیر آورده شده است .فرضیه صفر و مقابل را نوشته و جداول را تفسیر کنید.
( 2نمره)

نام و نام خانوادگی:

به نام خدا
آزمون پایان دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کدملی:

"آمــــار "
نمایندگی استان خراسان جنوبی

مدرس  :علی عســگری

مدت آزمون :

ش دانشجویی :
تاریخ :

 .4اطالعاتی در مورد رضایت سه گروه از دانشجویان در مورد سبک های تدریس گردآوری شده است 1( .نمره)
 تفاوت میان نظر گروه ها را در سطح معنی داری  .11مورد بررسی قرار دهید( .انجام مراحل  1گانه ضرورت دارد)سبک 1

سبک 2

سبک 1

51

55

51

51

9

51

51

8

58

51

51

59

55

51

58

 .1محققی به دنبال بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و عالقه به مطالعه کتاب های رمان است .او  11نفر را به صورت تصادفی
انتخاب کرده و میزان عالقه آنها را در جدولی یادداشت می کند.
الف :به بررسی این فرضیه در سطح معنی داری  ./11بپردازید که آیا دو متغیر با یکدیگر رابطه دارند یا خیر1( .نمره)
رشته تحصیلی

میزان عالقه

هنر

مهندسی

زیاد

51

1

متوسط

55

1

کم

1

1

 .6محققی در نظر دارد رابطه میان خود باوری و عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان را مورد بررسی قرار دهد .فرض بر این است
که داده ها به صورت نرمال توزیع شده اند .بنابراین
 الف :میزان ضریب همبستگی را محاسبه کنید. ب :جهت و شدت آن را توصیف کنید. -ج :این فرضیه را در سطح معنی داری  .11مورد بررسی قرار دهید 1( .نمره)

خودباوری

عملکرد

11

11

11

58

11

51

15

51

11

59

--------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی:

به نام خدا
آزمون پایان دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
"آمــــار "
نمایندگی استان خراسان جنوبی

مدرس  :علی عســگری

مدت آزمون :

کدملی:
ش دانشجویی :

تاریخ :

 .7با استفاده از جدول سؤال  7با استفاده از  SPSSبه این سوال جواب دهید .فرض بر این است که داده ها به صورت نرمال توزیع
شده اند( .فرضیه صفر را در سطح معنی داری  .11مورد بررسی قرار دهید2( ).نمره)
بنابراین
-

الف :جداول زیر را تفسیر کنید.
ب :معادلۀ پیش بینی کنندگی این رابطه را به دست آورید.
ج :میزان شدت تغییر در این رابطه را تعیین کنید.
د :تشخیص رابطه مستقل.

نام و نام خانوادگی:

به نام خدا
آزمون پایان دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
"آمــــار "
نمایندگی استان خراسان جنوبی

مدرس  :علی عســگری

مدت آزمون :

کدملی:
ش دانشجویی :

تاریخ :

نام و نام خانوادگی:

به نام خدا
آزمون پایان دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کدملی:

"آمــــار "
مدرس  :علی عســگری

نمایندگی استان خراسان جنوبی

مدت آزمون :

ش دانشجویی :
تاریخ :

 .8علم آمار در حوزۀ مقیاس فاصلهای و نسبی را آمار  ..............گویند.
الف :توصیفی

ب :پارامتریک

د :ناپارامتریک

ج :استنباطی

 ............. .9به مجموعه كاملی از افراد یا اشیاء یا اجزاء كه حداقل در یک صفت مورد عالقه مشترك باشند ،گفته می شود.
الف :نمونه

ب :پارامتر

د :جامعه آماری

ج :آماره

 .01محقق هیچگونه ایده ای در انتخاب نمونه ها نداشته و فقط از میان افراد در دسترس یه تعداد حجم نمونه ،آزمودنی انتخاب می كند.
الف :نمونه گیری تصادفی ساده

ب :نمونه گیری منظم

ج :نمونه گیری خوشه ای

د :نمونه گیری اتفاقی

 .00یک متغیر ثانوی است كه از نوع متغیر مستقل است و محقق میل دارد آن را كنترل و دستكاری كند؛ تا مشخص شود آیا این متغیر،
رابطه متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار میدهد یا نه؟
ب :متغیر وابسته

الف :متغیر تعدیل كننده

د :متغیر زمینه ای

ج :متغیر مداخله گر

 .01كدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟
الف :فرضیۀ صفر یک ادعا دربارۀ حقیقت چیزهاست ،مگر اینکه به عنوان رد آشکار فرضیه تحقیق ارائه شود.
ب :اگر ما فرضیه صفر را رد كرده باشیم در صورتی كه فرضیه صفر درست باشد ،مرتکب خطای نوع اول شده ایم.
ج :به مقادیری كه خصوصیات نمونه را توصیف میكنند ،پارامتر گفته می شود.
د :اگر ما فرضیه صفر را قبول كرده باشیم در صورتی كه فرضیه صفر غلط باشد مرتکب خطای نوع دوم شده ایم.
 .01در این مقیاس فاصله بین گروهها با هم مساوی در نظر گرفته شده است .اما صفر در این مقیاس فقدان خاصیت مورد نظر اندازه گیری
نیست.
ب :مقیاس نسبی

الف :مقیاس رتبه ای

د :مقیاس اسمی

ج :مقیاس فاصله ای

 .01برای دوری گزیدن از ذهنیت محققین در تفسیر نتایج و یا حداقل كاهش آن ذهنیت ها ،آنها بایستی از قانون واحدی تبعیت كنند ،كه
بر اساس آن قانون ،فرضیه ای را قبول یا رد كنند .این قانون ............... ،نام دارد.
الف :فرضیه صفر

ب :سطح معنی دار بودن

ج :فرضیه مقابل

د :آزمون فرضیه

 .01در این نوع نمونه گیری پاسخگویان بعدی از طریق پاسخگویان قبلی مشخص می شوند.
الف :نمونه گیری گلوله برفی

ب :نمونه گیری قضاوتی

ج :نمونه گیری سهمیه ای

د :نمونه گیری اتفاقی

نام و نام خانوادگی:

به نام خدا
آزمون پایان دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
"آمــــار "
نمایندگی استان خراسان جنوبی

مدرس  :علی عســگری

مدت آزمون :

کدملی:
ش دانشجویی :

تاریخ :

