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٤                                                                                             راهنماي نگارش پروپوزال 

و ساختار پژوهش براي دستيابي به پاسخ پرسشهاي پژوهش طرح تحقيق، نقشه : مقدمه 
چكيدة آنچه را كه  يا برنامة كلي پژوهش است  اين نقشه كه يك طرحواره و.است

نوشتن فرضيه ها و كاربردهاي  ، ت تحقيقبيان مسئله و ضرور ، پژوهشگر از تدوين عنوان
تشريح ساختار  .  مي گيردعملياتي آنها تا تحليل نهايي داده ها بايد انجام دهد در بر

پژوهش يكي از مهمترين و در عين حال مشكلترين بحثهاي انجام  يك تحقيق علمي 
  .است

يعني هر آنچه را محقق در طرح  ،  چون براي محقق حكم سرمشق را داردمهم است، 
 .  تحقيق تدوين و تنظيم نموده است در مرحلة اجرا بايستي دقيقاً اعمال و پياده سازد

راين بديهي است اگر محقق پروپوزال خود را اشتباه طرح كرده باشد در بخش اجراي بناب
چرا كه  ، تحقيق نيز هر چند هم صحيح عمل نموده باشد نهايتاً تحقيق او اشتباه خواهد بود

بديهي .طرحي غلط را به درستي اجراء نموده است كه بالطبع نتيجه اي غلط خواهد داشت 
نخواهد بود كه بدين معنا . را درست و صحيح تدوين نمايد  قطرح تحقي است اگر محقق

در بخش اجرا هم حتماً درست عمل نموده بلكه مي توان گفت گام اول را صحيح  برداشته 
  .است

چونكه محقق بايستي تمامي چارچوب تحقيق خود را از ابتدا تا انتها قبل از مشكل است 
يعني محقق بايد تمامي مراحل  . ارائه نمايد ))طرح تحقيق((انجام تحقيق يكجا به عنوان 

 نمايد و بر آن اساس طرح تحقيق خود را  جدااجرائي طرح خود را دقيقاً قبل از انجام آن
به همين دليل است كه گفته مي شود قبل از اقدام به هر عملي بايد .تنظيم و تدوين نمايد

  .نمود خوب فكر كرد و تمامي جوانب را بررسي نمود و سپس اقدام 
در واقع به جهت نقش اساسي و محوري كه طرح تحقيق در انجام هر پژوهش علمي 

بايستي  خواه پايان نامه هاي دانشگاهي باشد و خواه هر نوع طرح پژوهشي علمي ، دارد،
الزم به .توسط كميته هاي علمي و پژوهشي مورد ارزيابي و قضاوت و راهنمايي قرار گيرد

ين كميته ها ضمن دارا بودن تخصص علمي بايستي آشنايي يادآوري است كه اعضاي ا
  .كافي نسبت به مبحث روش علمي تحقيق داشته باشند



  
  
  
  
  

٥                                                                                             راهنماي نگارش پروپوزال 

پژوهش در علوم  . روشهاي تهيه طرح تحقيق در علوم مختلف كمابيش متفاوت ميباشد
پزشكي نيز با توجه به تعدد مباحث مورد آموزش و تفاوتهائي كه در زمينة آموزش با ساير 

نيازمند روشهاي خاصي در زمينة ارائة متدولوژي  و طراحي  . اي دانشگاهي داردرشته ه
راهنمائي به منظور تسهيل در امر نگارش كتابجة از اين رو سعي شده . مطالعات مي باشد

طرح تحقيق با تكيه بر فرم پروپوزال ارائه شده توسط معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 
  .پزشكي فراهم آيد

  

  :عنوان طرح
انتخاب موضوع تحقيق اولين مرحلة در تدوين و اجراي 

ركن اصلي هر تحقيق را اين . يك طرح پژوهشي است
  محقق بر پاية آن كلية مرحله تشكيل مي دهد، زيرا

عنوان هر . فعاليتهاي تحقيقاتي خود را شكل مي دهد
تحقيق برگرفته از دركي است كه محقق از مسئله يا مشكل 

تاً بايستي آن را به صورت يك عبارت داشته است كه نهاي
  .تدوين نمايد كه به آن عنوان يا موضوع تحقيق گفته مي شود

  

  :بطور كلي موضوع تحقيق بايد. ين موضوع در كار تحقيق اهميت ويژه دارديتع
  .اقيت باشدلَ بديع و داراي جهاتي از ابتكار و خ-1
  .آورد پاسخي اساسي به نيازها وكنجكاويهاي علمي فراهم -2

  .  قابل بررسي علمي باشد-3
  بديهيات دور بماند، تحقيقي كه در آن سؤالها و يا سؤال اساسي امر يا اموري بديهي از  -4

  . مقبول نيست ،باشد   
  

  :عالوه بر موارد فوق درتدوين موضوع يا عنوان تحقيق به نكات زير بايستي توجه نمود
  .خصص مجري و همكاران وي باشد عنوان هر طرح پژوهشي بايد مرتبط با ت-1
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 درصورتي كه زمان و مكان در نتايج پژوهش تاثيرگذار  بايد داراي محدودة تعيين شده باشد يعني-2
  . بهتر است كه قلمرو مكاني يا زماني طرح در عنوان آورده شودباشند،

  
  بررسي و تحليل آموزش در ايران وجهان                       :مثال

  

  :فوق چهار مشكل وجود دارددر موضوع 
آموزش را مي توان در مقاطع پيش . مشخص نيست كدام مقطع آموزشي مورد نظراست-

  . دبستاني، دبستاني، راهنمايي، دبيرستان و عالي مورد مطالعه قرار داد
آموزش را مي توان از .  نظر استمد مشخص نيست كدام زمينه يا بعد از آموزش -

ترك تحصيل حجم، ابعاد و عوامل آنها، تجهيزات و لوازم  ،ديدگاههاي افت تحصيلي
كمك آموزشي وكاربرد آن، نسبت آموزندگان در رابطه با مربيان و ويژگيهاي اساسي 

  .مورد مطالعه قرار داد...آنها و
-زيرا آموزش در . ه محقق است مشخص نيست آموزش در كدام دوره در ايران مورد توج

  .ين به صورتهاي مختلفي وجود داشته استهر برهه از تاريخ ايران زم
  . مشخص نيست، منظور از جهان، كدام كشور يا كشورهاست-

بنابراين هر تحقيقي نيازمند آن است كه موضوع دقيق، مشخص و تا حد امكان محدود 
  .داشته باشد

  

الزاماً بايد در ،  در صورتيكه قلمرو مكاني و زماني در عنوان نيامده باشد نكته
  .بيان مسئله، اهداف تحقيق يا جامعه آماري مشخص گردد قسمت 

  
 ديگر در خصوص موضوع تحقيق اينكه از نظر محتوايي ارزش انجام نكته

  . تحقيق و نيز امكان اندازه گيري متغيرها وجود داشته باشد
  

  :مثال
  .xبررسي شاغل بودن دانشجويان كارشناسي ارشد رشتة علوم آزمايشگاهي در دانشگاه 
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ن موضوع از لحاظ محتوائي ارزش تحقيق ندارد چرا كه مشخص نيست محقق در نتيجة اي
  .انجام آن به چه مسئله اي مي خواهد پاسخ دهد و به چه هدفي برسد 

  
 و مواردي از اين قبيل در عنوان شناسايي يا بررسي، تاثيرتوجه به كلمات رابطه،  -3

د نوع تدوين موضوع تحقيق در تعيين چرا كه در بعضي موار. تحقيق حائز اهميت است
  .نوع روش تحقيق و نيز جامعة آماري مؤثر است

  

  . بررسي عوامل مؤثر بر رضايتمندي اساتيد در دانشگاه علوم پزشكي تبريز-1مثال
  .دانشگاه علوم پزشكي تبريز شناسائي عوامل مؤثر بررضايتمندي اساتيد در -2مثال          

  

ست كه در ااز كلمة بررسي استفاده گرديده منظور تأثير عواملي  وقتي -1درمثال شماره 
نظريه هاي علمي وجود دارد ومحقق مي خواهد به اين مسأله بپردازد كه كدام يك از 

لذا عوامل مشخص است و محقق . عوامل در افزايش رضايتمندي اساتيد تأثير گذاربوده
  .به بررسي تأثير گذاري آنها بپردازد فقط مي خواهد

 وقتي از كلمة شناسايي استفاده گرديده محقق بايد به دنبال شناسائي -2اما در مثال شمارة 
اين عوامل در تحقيق حاضر باشد كه ممكن است جديد بوده در نظريه هاي علمي نباشد 

  .وخاص جامعة مورد مطالعه باشد
ريافت كه نوع همچنين وقتي در عنوان از كلمة رابطه استفاده مي شود به راحتي مي توان د

روش تحقيق حاضر بايد همبستگي باشد و يا اگر از كلمات موثر يا تأثير استفاده مي گردد، 
نمود كه به بررسي علَت و معلولي متغيرها مي پردازد مثل روشهاي بايد از روشهائي استفاده 

   . مقايسه اي–تحقيق آزمايشي ويا علي 
  .آموزشيبررسي تأثير استفاده از وسايل كمك  :مثال

  

به فردي اطالق  ) :مجري(مدير اجرايي طرح 
ميگرددكه جزو همكاران طرح بوده و با توافق جمعي طرح 
دهندگان و طبق ضوابط اجراي طرحهاي تحقيقاتي 
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گروه ) كه تحت عنوان طرح تحقيقاتي مشخص ميگردد(دانشگاه در مورد موضوع طرح 
 حقوقي و اداري بعهده  ،نظر ماليتحقيق را هماهنگ ساخته و مسوليت اجراي طرح از 

براي به اجرا درآوردن طرح الزم است مدير اجرايي از طرف طرح دهندگان .  ايشان است
     .د بصورت كتبي به معاونت پژوهشي دانشكده يا دانشگاه معرفي گرد

 مدير اجرايي طرح ازبين مجموعه همكاران طرح انتخاب شده و بواسطه اين انتخاب از 
ت پژوهشي دانشگاه براي وي مزيت و امتياز علمي يا رتبه خاصي در نظر سوي معاون

گرفته نخواهد شد و مديراجرايي طرح صرفا مسئول اجرايي و طرف مذاكره و عامل 
  .  هماهنگ كننده محققين طرح با معاونت پژوهشي شناخته ميشود

  
 محيط پژوهش كه قلمرو مكاني نيز : محيط پژوهش

نمونه هاي   است از مكاني كه ناميده مي شود عبارت
  .   مي شود آماري مورد مطالعه از آنجا گرفته

  
 مدت اجراي طرح را مجري طرح با توجه : مدت اجرا

به ليست فعاليتهايي كه براي رسيدن به هدف نهايي 
تعيين كرده مشخص مي نمايد تاريخ شروع اجراي طرح 

آغاز تحقيقاتي از زمان تصويب نهايي با امضاء قرارداد 
  .  مي گردد

  
  :خالصه ضرورت اجرا و اهداف كاربردي طرح

در اين قسمت ضرورت اجراي طرح  و هدف نهايي 
بطور خالصه و بگونه اي كه يك نمود كلي از طرح 

، در چند سطر ارائه  تحقيقاتي را به خواننده نشان دهد
  .  مي گردد
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  : خالصه روش اجراي طرح
نوع تحقيق، شاره به در اين قسمت روش اجراي طرح با ا

  جامعه مورد تحقيق، حجم نمونه، محيط تحقيق، روش
، چگونگي  ، روش نمونه گيري، روش گردآوري داده ها

 نوشته تجزيه و تحليل داده ها و روشهاي آماري بكار رفته
 . مي شود

  
  :خالصه هزينه ها

 خالصهبراساس پروپوزال پيشنهادي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 .هزينه ها شامل موارد زير مي باشد

نه هاي همكاران طرح منظور از هزينه هاي پرسنلي جمع كل هزي* 
تحقيقاتي مي باشد كه در جدول مشخصات همكاران محاسبه 

  . گرديده است
  

  جدول مشخصات همكاران 
كه به نحوي در روند ) اعضاي هيئت علمي وغير علمي (ي ساير اعضاي:همكاران طرح 

 اجراي طرح عهده دار مسئوليتهاي ثانوي بوده و بخشي از عمليات اجرائي طرح بعهده آنها
  . ، تحت عنوان همكار طرح خوانده ميشوند ميباشد

هزينه مسافرت         *                               هزينه پرسنلي
هزينه هاي ديگر        هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي     
جمع كل                 هزينه مواد و وسايل مصرفي                
  هزينه وسايل غير مصرفي                   
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   :بيان مسئلهمقدمه و 
بيان بسندة مسئله تحقيق يكي از مهمترين 
بخشهاي يك تحقيق است مي توان گفت 
بخش عمده اي از ارائه راه حل براي مسئله يا 
مشكل بستگي به اين دارد كه محقق بداند 

  ؟ ن منوط به اين است كه بداند مسئله چيستقصد انجام چه كاري را دارد و بخش ديگرآ
 مجهولي از طريق ارائة راه تت يا حقيقياز آنجا كه هر تحقيقي به منظور دستيابي به واقع

حل براي مسئله يا مشكلي است كه محقق با آن مواجه بوده و آن را در قالب عنوان 
يقاً مسئله اي كه به پژوهشي تنظيم و تدوين نموده است، در قسمت بيان مسئله بايستي دق

صورت عنوان تحقيق نوشته شده است تبيين گردد، يعني محقق بايد ابعاد مسئله را بيان 
   :نمايد كه شامل موارد زير  است

  محدوه موضوع را از نظر علمي ،  ضمن معرفي موضوع و بيان كلياتي در مورد موضوع -1
  . بيان كند    

  . ررسي كند بايد بگويد چه مشكلي را ميخواهد ب-2
  ؟ ت مشكل چيستي اهم-3
  .  چرا اين مشكل ارزش تحقيق را دارد-4
  . به كجا مي رود) در صورت حل نشدن(ادامة اين مشكل  -5
 تحقيقاتي كه در خصوص مشكل مورد نظر محقق در مكانها و زمانهاي مختلف انجام -6

  .ست گرفته چگونه بوده و چه نتيجه اي داشته ا
علمي در خصوص موضوع مورد مطالعه در تحقيقات قبلي  - كمبودهاي عملي -

  . را مشخص نمايد
آيا اين يافته ها  قبالً يافته هاي محكم و استواري دربارة آن بدست آمده و  آيا-

   ؟مخالفتهائي را برانگيخته است
  .  آيا در تحقيقات قبلي كاستيهائي وجود دارد كه بتوان آنها را برطرف كرد-
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 اصلي پژوهشي به صورت عبارت سؤاليبيان مسأله بايد سؤال اصلي يا مسألة در انتهاي هر  -7
  . آورده شود

به طور كلي بيان مسأله بايستي به گونه اي نوشته شود كه هر خواننده بدون حضور ارائه 
  . كه در ذهن محقق در خصوص موضوع وجود دارد را درك نمايد  را آنچه ،دهنده طرح

  
          

  

  رهاي اصلييبه طور كلي دربارة موضوع و متغارائه مطالب 
 

  ارائه مشكل يا مسئله مورد نظر محقق با توجه به
   متغيرهاي اصلي

  

  جمع بندي مطالب و طرح
  مسأله تحقيق در قالب

  سؤال پژوهشي
  

    .  معموالً متغير وابسته درتحقيق مسأله تحقيق است:نكته
  

  : تعريف واژه هاي اختصاصي
اصي كه در عنوان و اهداف ذكر شده واژه هاي اختص

هاي  واژه. بصورت كوتاه تعريف شودبايد است 
هاي  كليدي هر طرح  بايد در برگيرندة همة موضوع

 . كند اساسي باشد كه طرح دربارة آنها بحث مي

  چارچوب كلي تدوين بيان مسأله

 قسمت اول

 دومسمتق

 سومقسمت
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، بياني است حدسي يا علمي و  فرضيه :فرضيات طرح
بط ، روا مبتني بر دانش و آگاهي هاي قبلي پژوهشگر كه

  بين دو يا چند متغير را مورد بررسي قرار 
وقتي فرضيه اي را عنوان مي كنيم در حقيقت . مي دهد

اگر شرايط چنين و چنين رخ دهد، نتايج «مي گوييم 
پژوهشگر با آزمون فرضيه، .  »چنان و چنان خواهد شد

نظريه را شكل داده و دانش و آگاهي جديدي را توليد 
  ين كه فرضيه بياني حدسي در باره روابط بين دو يا چند متغير با توجه به ا . مي نمايد

يعني پژوهشگر در جريان تحقيق حدس هاي . لذا، بايد با آزمايش سنجيده شود.  است
  .  خود را امتحان مي كند تا علت واقعي مشكل را يافته و راه حل درست را پيدا نمايد

  
   بريادگيري وسايل كمك آموزشيررسي تأثير استفاده ازب : عنوان تحقيق  :مثال

  دانشجويان                     
  استفاده از وسايل كمك آموزشي بر افزايش ميزان يادگيري دانشجويان :  فرضيه        

  .  تاثير مي گذارد                    
  

هر كار پژوهشي الزاماً براي دستيابي به اهداف تحقيق، داراي سؤاالت تحقيق   :نكته
دارا .  ه به موضوع و اهداف تحقيق مي تواند داراي فرضيه باشد يا نباشدجي باشد اما با توم

بودن يا نبودن فرضية تحقيق بستگي به مباني نظري و علمي موضوع و نيز نوع عنوان تحقيق 
به عنوان مثال در موضوعاتي كه محقق به دنبال شناسائي وتوصيف متغيرهامي باشد  .دارد

  .  فرضيه نبوده و تحقيق مي تواند با طرح سؤاالت تحقيق انجام شودرائه اضرورتي به
   شناسائي معيارهاي ارزيابي اساتيد در دانشگاه:عنوان تحقيق   :مثال

  :سؤاالت تحقيق                 
   كدامند؟معيارهاي مؤثربراي ارزيابي عملكرد اساتيد -1
   چقدر است؟ اساتيدي هر يك از معيارها بر عملكردر ميزان تأثيرگزا-2
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اهداف تحقيق به سه دسته، هدف كلي  :طرحاهداف 
  . اهداف كاربردي تقسيم مي شوندو و اهداف فرعي 

  
 هدفي است كه محقق در نتيجة انجام :هدف كلي

مي توان گفت .  تحقيق مي خواهد به آن برسد
دراكثرتحقيقات هدف كلي همان عنوان تحقيق است 

  . يا خبري نوشته مي شودكه به زبان حال استمراري
  

در واقع در . اهداف فرعي تحقيق از هدف كلي تحقيق ناشي مي گردد :اختصاصياهداف 
، آن را به چند  ير نيستذهر تحقيق از آنجا كه دستيابي به اهداف كلي به يكباره امكان پ

مي هدف فرعي تقسيم مي كنند كه در نتيجه تحقيق و دستيابي به آنها هدف كلي محقق 
  . رددگ

  

  :  چند ويژگي اساسي را بايد در مورد اهداف تحقيق در نظر داشت: نكته
  . هر تحقيق بايد به طور مشخص، روشن و صريح عنوان گردد:   صراحت-1
  . هر هدف تحقيق بايد در حدود يك سطر مطرح شود: )خالصه كردن( ايجاز-2
و در كل نيز مجموعه اي اهداف تحقيق بايد با يكديگر سازگار باشند :  عدم تناقض-3

  . منتظم و بهم پيوسته فراهم آورد
 تعداد اهداف هر تحقيق بايد در حد اعتبار، زمان، نيروي انساني و :  تعدد مطلوب-4

  . ساير امكانات باشد
  . هدفهاي يك تحقيق بايد قابل پژوهش و عملي باشند :  تحقق پذيري-5
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  : نوع مطالعه
براي نوع مطالعه انجام تقسيم بنديهاي متفاوتي 

در اين راهنما با توجه به اينكه پژوهش . گرفته است
در زمينه آموزش مورد نظر مي باشد به تقسيم 

  :بندي زير مي توان اشاره كرد
  
  
  

  
 

  
  

 انواع مطالعات 

 كمي  كيفي 

بر اساس نحوه گردآوري   براساس بعد زمان اساس هدفبر

 ينده نگر آ

 گذشته نگر 

 )پايه اي(بنيادي

 كاربردي

  تحقيق و توسعه

 مشاهده  اي 

 مداخله اي 

 توصيفي

 تحليلي

 پيمايشي

 همبستگي

 اقدام پژوهي

 بررسي موردي

  مقايسه اي–علي

  همگروهي

  شاهدي–مورد

 مقطعي

 ) آزمايشي(تجربي

 تجربينيمه

 مقطعي

 طولي

 روش دلفي
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 صاحبنظران تحقيق كمي را به عنوان يك رويكرد دقيق :(Quantified)مطالعات كمي
در تحقيقات كمي . كه در آن متغيرها قابل اندازه گيري و مقايسه هستند توصيف نموده اند

پژوهشگر به دنبال كشف رابطه علت و معلولي، آزمون فرضيه ، پيش بيني و كنترل مي 
  . يم ميشود كه در ذيل به آنها اشاره مي گرددباشد و به گروههاي مختلفي تقس

 : تقسيم بندي بر اساس بعد زماني

 به طور كلي چنانچه دادهاي گردآوري شده در رابطه با :(Retrospective)گذشته نگر
رويدادهايي باشد كه در گذشته رخ داده است طرح تحقيق را مي توان گذشته نگر تلقي 

  . كرد
در صورتي كه داده اي مورد نياز پژوهشگر درباره  : (Prospective)نگرآينده

هايي نسبت به يك رويدادهايي باشد كه پژوهشگر بايد رخداد آن ها را طي دستكاري
متغير به وجود آورد و يا به طور كلي متغير مورد مطالعه چنان باشد كه مشاهده آن در 

  . دنگرتلقي مي شوآينده ميسر باشد در اين صورت طرح پژوهشي آينده
  

  : تقسيم بندي بر اساس هدف تحقيق
 هدف اساسي اين نوع تحقيقات آزمون نظريه ها ، : (Fundamental) تحقيق بنيادي

. تبيين روابط بين پديده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در يك زمينه خاص است 
با تبيين . ند تحقيقات بنيادي ،نظريه ها را بررسي كرده ،آنها را تاييد ،تعديل يا رد مي ك

با اين . روابط ميان پديده ها ،تحقيق بينيادي به كشف قوانين و اصول علمي مي پردازد 
اهداف ، تحقيقات بنيادي درصدد توسعه مجموع دانسته هاي موجود درباره اصول و 

اين نوع تحقيقات نتيجه گرا بوده و در رابطه با نيازهاي تصميم گيري . قوانين علمي است
 شودبراي مثال تحول استدالل منطقي نزد كودكان را مي توان از نوع تحقيقات انجام نمي

  . بنيادي دانست
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 نوعي از تحقيق است كه اهداف مشخص تجاري ندارد و : (Based)تحقيق پايه اي
درآن سعي مي شود كه دانش و نظريه ها بطور عام و خاص توسعه و گسترش يابد و 

  . رد توجه نمي باشد كاربرد عملي دستاوردهاي تحقيق مو
 در اين نوع تحقيقات هدف كشف دانش تازه اي است : (Applied) تحقيق كاربردي 

كه كاربرد مشخصي را درباره فراورده يا فرايندي در واقعيت را دنبال مي كندهدف 
به عبارت ديگر . تحقيقات كاربردي توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است

نتايج اين نوع تحقيقات . ت كاربرد عملي دانش هدايت مي شود تحقيقات كاربردي به سم
در تعليم و تربيت مثال در طراحي برنامه هاي درسي و كمك به اتخاذ تصميم هاي مربوط 

به عنوان مثال كاربرد نظريه هاي مربوط به فرا شناخت . به نظام آموزشي به كار مي رود 
  . ربردي قرار داد در حل مساله را مي توان در زمره تحقيقات كا

 فرايندي است كه به منظور : (Research and Development) تحقيق و توسعه
تدوين و تشخيص مناسب بودن يك فرايند ، روش ها و برنامه هاي، شناسايي نياز يا 
استعداد، پيدايش انديشه ها ،آفرينش طراحي ،توليد ، معرفي و انتشار يك محصول و 

 نظريه پردازي R&Dهدف اصلي فعاليت هاي . تازه، انجام مي شودفرايند يا نظام فناوري 
يا آزمون نظريه نيست بلكه توسعه محصوالت يا فرايندهاي جديد، تدوين يا تهيه برنامه ها 

به طوري كه ابتدا موقعيت ).1382-خاكي)(1383-بازرگان(، طرح ها وامثال آن است
شي ، طرح يا برنامه ويژه آن نامعين خاصي مشخص شده و بر اساس يافته هاي پژوه

  .تدوين و توليد مي شود
  

  :تقسيم بندي براساس نحوه گردآوري داده ها
 شامل مجموعه روش هايي است كه هدف آن ها : (Descriptive) تحقيق توصيفي

اجراي تحقيق توصيفي مي تواند . توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است
  . ود يا ياري دادن به فرايند تصميم گيري باشدصرفا براي شناخت شرايط موج
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همچنين مطالعه توصيفي براي تعيين ويژگي هاي متغيرهاي يك موقعيت صورت مي 
به طور مثال توصيف يك كالس درس بر حسب پايه هاي تحصيلي ،جنسيت ،گروه . گيرد

ل هاي باقيمانده تا اتمام تحصيل و شمار دروس بازرگاني گذرانده شده سني ،شمار نيمسا
در سازمانها در موارد بسياري مطالعات توصيفي براي كسب آگاهي .ماهيت توصيفي دارد

درباره ويژگي هاي مثال گروهي از كاركنان در زمينه سن،سطح تحصيالت ،درجات شغلي 
تحقيقات توصيفي مي تواند به يكي .  و طول خدمت آنان به طور مكرر صورت مي گيرد 

  :از روشهاي زير انجام گيرد
  

 براي بررسي توزيع ويژگي هاي يك جامعه آماري روش : (Survey)تحقيق پيمايشي
اين نوع تحقيق مي تواندبراي پاسخ به سوال هاي پژوهشي . تحقيق پيمايش به كار مي رود

  : از نوع زير مورد استفاده قرار گيرد
  ايط موجود چگونه است؟  ماهيت شر-
   چه رابطه اي ميان رويدادها وجود دارد؟ -
   وضعيت موجود چگونه است؟ -

تحقيق پيمايشي را برحسب جامعه مورد مطالعه مي توان به تحقيق پيمايشي در مقياس 
  : كوچك يا در مقياس بزرگ ناميد و به سه دسته تقسيم مي شوند

  
وش به منظور گردآوري داده ها درباره  اين ر: (Cross-sectional) روش مقطعي

از طريق نمونه ...) يك روز،يك هفته ،يك ماه و (يك يا چند صفت در يك مقطع از زمان 
اين گونه پژوهش به توصيف جامعه بر اساس يك يا چند  .گيري از جامعه انجام مي شود

  . متغير مي پردازد
 كه نمايانگر سطوح سني مطالعات مقطعي به منظور شناخت ماهيت و ميزان تغيرات

براي مثال بررسي تحول مهارت هاي زبان فارسي در گروه . مختلف است انجام مي شود
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. هاي سني مربوط به پايه هاي اول تا پنجم را مي توان در يك تحقيق مقطعي به عمل آورد
  . اين نوع مطالعات را تك ضربه اي ،مقطعي يا عرضي مي نامند

  
 در بررسي هاي پيمايشي طولي ،داده ها در طول : (Longitudinal)روش طولي

زمان و يا به عبارت ديگر در زمان هاي مختلف گردآوري مي شود تا تغييرات بر حسب 
سه . زمان بررسي شده وبه رابطه اين متغيرها از نظر تغييرات در طول زمان پي برده شود

  : نوع بررسي طولي را مي توان مورد بررسي قرار داد
  روند فرايندها بررسي ) 1
  بررسي يك گروه ويژه )2
  بررسي يك گروه منتخب ) 3
  

 زمانيكه بخواهيم درباره اتفاق نظر يك جمع صاحب نظر :(Delphi) روش دلفي
روش دلفي . درباره ي موضوع خاص به بررسي بپردازيم از روش دلفي استفاده مي شود

 و سخت براي پيش بيني دلفي يك روش آماري سفت. شودپژوهي استفاده ميدر آينده
فقدان نمونه گيري، نامشخص بودن وقايع آينده و عدم فرايندهاي واضح . آينده نيست

تعريف شده براي انجام دادن مطالعات دلفي، تنها چند مورد از مواردي هستند كه دلفي را 
  . كنداز روشهاي علمي كنترل شده متمايز مي

 درباره مسائل و مشكالت رشته Y و  xكده براي مثال در برررسي نظر هيئت علمي دانش
براي اين منظور اولين قدم .  در دانشگاه ها مي توان از اين روش استفاده كردY و  xهاي 

آن است كه مجموعه اي از سوال ها يا گويه هايي درباره مسائل تهيه كرد و آن را براي 
هميت آن ها را تمام اعضاي هيئت علمي ارسال داشت و از آنان خواست كه درجه ا

پس از گرد آوري دادها در دور اول،رتبه بندي هاي به دست آمده درباره .مشخص كنند
مسائل مشخص شده و در دور بعد پرسشنامه اي تنظيم مي شود كه حاوي رتبه بندي 
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از اين پاسخ دهندگان در دور دوم خواسته مي . حاصل از نظرخواهي در دور اول است
 ، با رتبه بندي به دست آمده مطابقت ندارد نسبت به توجيه شود در صورتي كه نظرشان

بدين طريق مي توان به يك .تفاوت نظر خود با نتايج دور اول يا تعديل آن اقدام كنند
معموال يك مقياس پنج درجه اي . توافق از نقطه نظر تشخيص مسائل يادشده دست يافت
واسته مي شود كه در صورت لزوم براي رتبه بندي به كار مي رود و از پاسخ دهندگان خ

  .به فهرست عرضه شده مواردي نيز اضافه كنند
اعتبار روش دلفي نه به تعداد شركت كنندگان در تحقيق كه به اعتبار علمي متخصصان 

 نفر را 20 تا 5شركت كنندگان در تحقيق دلفي از . شركت كننده در پژوهش بستگي دارد
  . شامل مي شوند

مثال : لي با ارزش است كه نيازي به تكنيكهاي تحليلي دقيق ندارندروش دلفي براي مسائ
هاي واقعي موجود نيست و يا وقتي زماني كه داده ها ناكافي يا فاقد قطعيتند يا وقتي نمونه

از آنجا كه تكنيك دلفي . اي مشكل استكه جمع كردن افراد و بحث كردن در مورد مساله
 شده و پاسخ گروهي آماري تكيه دارد و بنابراين از بر ناشناس بودن، بازخوردهاي كنترل

  . كندنفوذ افراد برجسته در گروهاي بحث يا فشار گروه براي همنوايي اجتناب مي
  

شود كه  با اين هدف انجام مي تحقيق همبستگي : (Correlation)تحقيق همبستگي 
  . را نشان دهد (Variables) رابطه ميان متغيرها

  

 اقدام پژوهى نوعى تحقيق است كه توسط خود  :(Action Scholar) اقدام پژوهي
عمل، محور اساسى در . افراد درگير در يك مسئله و براى حل يا كاهش آن انجام مى گيرد

هدف اين دسته از پژوهش هاى آموزشى، توصيف شرايط يا پديده . اين نوع تحقيق است
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قدام پژوهى مى توان موقعيت هاى با استفاده از ا. هاى مربوط به نظام آموزشى مى باشد
  .مربوط به اقدام ها و عمليات آموزشى را مشخص كرد و در بهبود آن كوشيد

  

اگر موضوع مطالعه مستلزم دقت و عمق بيشتري  : (Case study) بررسي موردي
صورت تحقيق منحصرا به يك موضوع يا يك  در اين. باشد، حوزه آن محدود خواهد بود

كه با شيوه ژرفايي  مطالعات اين نوع. كند مي دود اختصاص پيدااجتماع كوچك و مح
  .شود ناميده مييا بررسي موردي گيرد، تك نگاري يا منوگرافي  انجام مي

   

 محقق مقايسه اي -در روش تحقيق علّي ): مقايسه اي–علي (تحقيق پس رويدادي 
كه قبالً وجود  ار به دنبال كشف و بررسي روابط بين عوامل و شرايط خاص يا نوعي رفت

لذا محقق در پي بررسي . داشته يا رخ داده از طريق مطالعه نتايج حاصل از آنها، است
روابط علّت و معلولي از طريق مشاهده و مطالعه نتايج موجود و زمينه قبلي  امكان وجود 

عمل است، به عبارت ديگر محقق در روش تحقيق  آنها به اميد يافتن علت وقوع پديده يا 
باشد، زيرا متغير  وابسته مي اي بدنبال مطالعه و بررسي علل احتمالي متغير   مقايسه-علي

  اند و  وابسته و مستقل هر دو در گذشته رخ داده
  

در اين مطالعات با پيش گويي فرضياتي روابط بين  : (Analytical)تحقيقات تحليلي
مطالعات به :  از نظر روش مطالعه.متغير ها آزمون شده  و ارتباطي بين آنها برقرار ميگردد

  طريق زير مي باشند

 اين مطالعات با يك گروه بيمار و يك :(Case-Control) شاهدي-مطالعات مورد
انتخاب گروهها . گروه شاهد جهت برسي وجود عوامل خطر در گذشته آنها انجام ميگيرد

  .يين شوندو همسان سازي آنها بايد بسته به هر مطالعه تع)Bias(وجود سوگرايي 
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 در اين مطالعات يك گروه داراي عامل خطر بيماري ):Cohort(مطالعات همگروهي
يا مواجهه و يك گروه بدون عامل خطريا مواجهه  جهت بر آورد ميزان بروز بيماري يا  

  .پيگيري ميشوند) به سمت آينده(مرگ ناشي از آن طي يك مدت زماني 
  

ر اثر مداخله محقق براي يك تغيير د :(Interventional)تحقيقات مداخله اي
مستقل در يك يا چند گروه و بررسي اثر آن بر روي متغير وابسته محقق مي گردد و به دو  

  . دسته تقسيم مي شود
  

هدف اين تحقيق بررسي تأثير محركها، روشها و يا  ):Experimental(تحقيقات تجربي  
از خصوصيات روش تجربي اين . باشد شرايط خاص محيطي بر روي يك گروه آزمودني مي

است كه ضمن دستكاري يا مداخله در متغيرها و كنترل شرايط، نتايج بدست آمده را در مورد 
  .دهد اند، مورد مشاهده قرار مي تصادفي انتخاب شده گروهي كه با انتساب

وان پژوهشگران به منظور كشف روابط علت و معلولي يك يا چند گروه را به عن, در اين تحقيق 
با گروه و ) متغير وابسته(دهد و نتايج را  قرار مي) متغير مستقل(گروه تجربي تحت شرايط خاص 

  .كند اند، مقايسه مي يا گروههاي گواه كه تحت چنان شرايطي نموده
) متغير وابسته(در پيشرفت تحصيلي ) متغير مستقل( بررسي اثرات دو روش مختلف تدريس 

   .اي از تحقيقات تجربي است ده از گروههاي تجربي و گواه، نمونهدانشجويان دانشگاه با استفا
  

هنگامي كه انتخاب افراد تحت  :(Semi experimental)تحقيقات نيمه تجربي
تجربه بصورت تصادفي ممكن نباشد و يا نتوان متغيرهاي مستقل را كامالً دستكاري و يا 

اغلب . شود بيه تجربي استفاده مييا ش در آنها مداخله نمود از روش تحقيق نيمه ـ تجربي
معموالً از نوع شبيه تجربي , گيرد تحقيقاتي كه در مورد انسان و به شيوه تجربي انجام مي

  .باشند مي
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   (Qualitative) مطالعات كيفي
تحقيق كيفي در واقع شيوه منظم بررسي به منظور فهم پديده ها و تعامل آنها با خود و 

قيق كيفي محقق به دنبال پاسخ به پرسشهايي نظير چه در تح. محيط اطرافشان است
در اين نوع تحقيق اگر چه امكان دارد از آمار و ارقام هم . چيزي؟ چرا ؟ و چگونه؟ است

به . استفاده شود ولي اغلب متغيرهاي مورد مقايسه با كمك واژه ها توصيف مي شوند
  . همين دليل اين نوع تحقيقات به نام كيفي معرف شده اند

  

 (Meta Analysis)  متا آناليز 

بندي، خالصه، و ارائه يك دستورالعمل پزشكي براساس داده هاي  انجام متاآناليز جمع
 Multi) تحقيقات چند مركزي .باشد كمي اسناد و تحقيقات قبلي انجام شده مي

Central)  كه روش يكسان و طراحي مشابهي را با هدف مشترك بكار گرفته اند قابليت
  .م متاآناليز دارندانجا

  

  (KAP studies)  مطالعات مرتبط با سنجش دانش، نگرش و عمل يا رفتار 

رفتار يا  Attitude ، نگرشKnowledge معلومات يا دانش مطالعات مربوط به بررسي
 اين مطالعات بيشتر در آموزش پزشكي و . هستند Practice/ Performance،عملكرد

  .بهداشت كاربرد دارند
  

  :(HSR)ق در سيستم سالمتتحقي
هدف از تحقيق در سيستمهاي بهداشتي ، ارتقا سطح سالمت افراد جامعه به عنوان ركن 
اساسي در فرايند توسعه اجتماعي ، اقتصادي از طريق باال بردن ميزان و كارايي سيستم 

  0ارائه خدمات بهداشتي درماني است
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  : شتي  عبارت است از مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي در سيستمهاي بهدا
 عناصر مهم هر مرحلهمراحلي كه طي خواهد كرد       سواالتي كه بايد پرسيد            

مسئله چيست و چرا بايد مطالعه 
 بيان مسئله شود؟

   شناسايي مسئله_
   تعيين اولويت مسئله_
   تجزيه و تحليل مسئله_
 ياز به پژوهش توجيه ن_

چه اطالعاتي هم اكنون در 
 دسترس است ؟

   متون و ساير اطالعات موجود_ بررسي متون
 

دليل اجراي طرح چيست ؟  
اميد داريم به چه چيز دست 
يابيم ؟                                

 تنظيم اهداف
 اهداف كلي و جزئي _
   فرضيات_
 

چه داده هاي اضافي براي يافتن 
پاسخ   سواالت طرح الزم است 
؟  و چگونه آنها را به دست مي 
 روش بررسيآوريم؟                               

   متغيرها_
   نوع مطالعه_
   متون جمع آوري داده ها_
    روش نمونه گيري_
   طرح تجريه و تحليل داده ها_
   مالحظات اخالقي_
  پيش آزمايي روش تحقيق_

چه كاري ، چه موقع و توسط 
 طرح كارچه   كسي انجام خواهد شد ؟    

   نيروي كار_
  زمان بندي_

نحوه مديريت تحقيق چگونه 
است ؟  بهره برداري نتايج 
تحقيق را چگونه ميتوان تعيين 

مود ؟                                ن

طرح مديريت تحقيق و  نحوه 
 بهره برداري از نتايج

   مديريت_
   نظارت_
 شناسايي مصرف كنندگان _

  ج تحقيقبالقوه نتاي
 

براي انجام مطالعه چه منابعي 
الزم است ؟ و چه منابعي در 

 اختيار داريم ؟
  موارد و تجهيزات و بودجه_ منابع و بودجه الزم

چگونه طرح را به مسئوالن و يا 
منابع تاميين كننده بودجه ارائه 

 ميدهيم ؟
  خالصه طرح
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نوع تحقيق، جامعه مورد تحقيق، مشخصات نمونه پژوهش، : شامل : كليات روش اجرا
و روش محاسبه آن، محيط تحقيق، روش  معيارهاي ورود و خروج از مطالعه، حجم نمونه

ش گردآوري داده ها، روش پايايي و روائي ابزار گردآوري داده ها، چگونگي نمونه گيري، رو
  .  مي باشدتجزيه وتحليل داده ها و روشهاي آماري بكار رفته

  
  
  
  
  
  

  : جدول متغيرها
يك پروپوزال تحقيقاتي متغيرها را به صور مختلف ارائه مي كنند كه مرسوم ترين آنها در 

 متغير، مقياس متغير، تعريف عملي و نوعدر آن نام متغير، تشكيل جدولي از متغيرها ست كه 
  . به عنوان نمونه به جدول زير توجه نماييد . نحوه اندازه گيري آن مشخص مي گردد 
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   متغير عبارت است از صفت يا مشخصه قابل اندازه گيري يك فرد يا پديده كه:متغير
به بيان ديگر متغير . دي به فرد ديگر تغيير كند مي تواند مقادير مختلف داشته باشد و از فر

  به خصوصياتي از افراد مورد مطالعه كه اندازه گيري مي شوند يا مورد پرس و جو قرار 
متغيرها عمدتاً بر اساس اهداف ويژه تعيين مي شوند و براي . مي گيرند اطالق مي شود 

 تعريف ، مقياس ، نقش و نحوه ثبت هر يك از آنها بايد دليل و هدفي وجود داشته باشد و
  . آنها ذكر شود اندازه گيري

  
 متغيرها از لحاظ نقشي كه در يك مطالعه ايفا مي كنند به دسته هاي مختلفي :انواع متغير

   :تقسيم بندي مي شوند
  

 در واقع متغير . دمتغير مستقل بر روي آن اثر مي كنمتغيري است كه  : متغير وابسته
  . استهمان معلول وابسته 

  متغيري است كه محقق تاثير آن را بر ساير متغيرها مورد سنجش قرار  : متغير مستقل
  . متغيري كه به عنوان علت احتمالي، تحت بررسي است مي دهد

  

ارايجاد سرطان ريه مي كند  ممكن است بخواهيم بدانيم آيا مصرف سيگ  :مثال 
  . رطان ريه متغير وابسته است ؟ در اين حالت مصرف سيگار متغير مستقل و سيا خير

  

  سرطان ريه                         مصرف سيگار 
  

در حالتي كه بخواهيم بدانيم آيا استرس باعث مصرف سيگار مي شود يا خير ؟ سيگار 
    . كشيدن متغير وابسته و مقدار استرس متغير مستقل است 

  

  مصرف سيگار  استرس                        
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گذارد مي گر عاملي است كه بر متغير وابسته تأثير  متغير مداخله :مداخله گرهاي متغير
توان آنرا دستكاري كرد، تأثير آن را مشاهده يا اندازه گرفت؛ بلكه تأثير اين عامل را  اما نمي

    .بايد از طريق تأثير متغيرهاي مستقل و تعديل كننده بر متغير وابسته استنباط كرد
  
كه مي پذيرند مي توان به ) حالت هايي(  متغير ها را از نظر ماهيت مقاديريبه طور كلي -

 : دو دسته تقسيم كرد

 متغير هاي كيفي را متغير هاي مقوله اي نيز مي نامند كه شامل حالت هاي :متغير كيفي
  ...  شغل و،گوناگون يك ويژگي است مانند جنسيت، مذهب

اندازه گيري آنها مي توان اعداد را به وضعيت متغيرهايي هستند كه براي :   متغير كمي
اين گونه متغير ها به . ...  مانند سن، وزن و آزمودني وبر طبق قاعده اي معين منتسب كرد

  : دو دسته تقسيم مي شوند
ري است كه بين دو مقدار متوالي آن، مقادير بي شماري  متغي:متغير كمي پيوسته: الف

  . و وزنوجود دارد مانند بهره هوشي، قد
 متغيري است كه بين هر دو مقدار متوالي آن نمي توان مقادير :متغير كمي گسسته:  ب

  . تعداد فرزندان: ديگري را پيدا نمود مانند
  

معتبر استفاده نموده و به طور   متغيرها بايد از يك مرجع علميدر تعريف : تعريف علمي
  . دقيق و واضح و با كلمات ساده آن را تعريف كرد

  
گاهي اوقات .  متغيرهاي طرح بايد تعريف دقيق و مشخصي داشته باشند :عريف عملي ت

تعريف يك متغير نسبتاً مشخص است و نياز به تعريف بيشتري ندارد، به عنوان مثال براي 
  متغير قد الزم نيست حتماً تعريفي مانند فاصله كف پا تا فرق سر بر حسب 

ذكر مواردي كه هنگام اندازه گيري آن در نظر مي هر چند ( سانتي متر  را ارائه دهيم 
ولي گاهي ) . الزم و ضروري است ... ن كفش بودن ، وضعيت ايستادن و گيريم مانند بدو
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اوقات تعاريف متعددي براي يك متغير مي توان در نظر گرفت كه در اين موارد بايد حتماً 
نظر داشته باشد شيوع چاقي را در به عنوان مثال اگر محققي در . تعريف خود را ارائه دهيم

 BMIمثالً . بايد حتماً تعريف دقيقي از چاقي ارائه كند . يك اجتماع خاص در نظر بگيرد 
در غير اين صورت يك محقق ممكن است با .  را به عنوان چاقي در نظر بگيرد 25باالي 

يگري ا تعريف دبو محقق ديگر  % 12يك تعريف خاص شيوع چاقي را در يك اجتماع 
  . به دست آورد  % 30اين عدد را در همان اجتماع 

  
 در اين قسمت به وسيله اي كه با آن متغير مورد نظر را اندازه گيري :نحوه اندازه گيري

  بعنوان مثال براي اندازه گيري قد از سانتي متر و براي . مي كنيم اشاره مي گردد
 سواالت مربوط به اندازه گيري اندازه گيري هوش از پرسشنامه اي كه شامل شاخصها و

  .  استفاده مي كنيم ،هوش است و سازه ناميده مي شود
  

 متغيرها از لحاظ نوع عمليات رياضي كه مي توان روي آنها انجام داد به دسته :مقياس 
  : هاي مختلفي تقسيم مي شوند 

ندارند،  متغيرهايي هستند كه حالتهاي مختلف آنها نسبت به هم برتري :متغيرهاي اسمي
حالتهاي مختلف رنگ چشم ، آبي ، ميشي ، ( مانند جنس ، گروه خوني يا رنگ چشم 

  ) . برتري خاصي نسبت به هم ندارند .... قهوه اي و 
 متغيرهاي خاصي هستند كه حاالت مختلف آنها هر كدام كمتر يا :متغيرهاي رتبه اي

  :مانند. بيشتر از ديگري است و مي توان آنها را مرتب كرد 
  شديد     متوسط     خفيف   بدون درد   : شدت درد 

  اغلب     گاهي     ندرتاً     هرگز   :فراواني درد 
 ولي فاصله آنها ،تهاي مختلف يك متغير رتبه اي نسبت به هم برتري دارند لهر چند حا

مقدار مشخصي نيست به عنوان مثال فاصله ندرتاً تا گاهي به اندازه فاصله گاهي تا اغلب 
  . نيست 
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 آنهايي هستند كه حالتهاي مختلف آنها از يكديگر كمتر : غيرهاي فاصله اي و نسبتيمت
صفر در مقياس . يا بيشتر هستند و فاصله در اين متغيرها مفهوم مشخص و ثابتي دارد 

در حاليكه ) مانند درجه حرارت ( فاصله اي نشان دهنده فقدان خاصيت مورد نظر نيست 
 فقدان ويژگي مورد اندازه گيري است در نتيجه نسبت مابين در مقياس نسبتي ، صفر بدليل

  ...) .درآمد و . مانند قد و وزن ( اعداد در اين مقياس همان نسبت مقدار آن ويژگي است 
  
  

   : روش تجزيه و تحليل آماري داده ها
در اين قسمت بايد چگونگي تجزيه و تحليل 

اين كار بايد قبل از . اطالعات روشن گردد 
م مطالعه و جمع آوري اطالعات صورت انجا

  زيرا به اين ترتيب محقق مطمئن . پذيرد
مي گردد كه كليه اطالعات الزم با شيوه مناسبي 

جمع آوري خواهند شد و هم چنين اطالعاتي كه هرگز مورد تجزيه و تحليل قرار نمي 
بزار و در مواردي نيز ا.  گيرند مشخص مي شوند و مي توان آنها را جمع آوري نكرد

براي كسب نتايج بهتر حتماً .  روش جمع آوري بخشي از اطالعات تغيير داده مي شوند
بايد قبل از شروع مطالعه براي تصميم گيري در مورد نحوه تجزيه و تحليل اطالعات و 

تجزيه و . تعيين حجم نمونه و چگونگي نمونه گيري با يك متخصص آمار مشاوره كنيم 
  : احل زير مي باشد تحليل اطالعات شامل مر

 در اين مرحله اطالعات ثبت شده در پرسشنامه ها و فرمها : آماده سازي اطالعات -1
، كد بندي شده و اگر از كامپيوتر جهت آناليز اطالعات  كه به صورت خام مي باشند

  . ، داده ها وارد كامپيوتر مي گردند  استفاده مي شود
 مرحله روشهاي آماري شامل روشهاي در اين:  طرح آناليز آماري اطالعات-2

  اين كار بايد قبل از.  توصيفي و تحليلي كه قرار است به كار رود ، مشخص مي شوند



  
  
  
  
  

٢٩                                                                                             راهنماي نگارش پروپوزال 

 جمع آوري اطالعات و انجام مطالعه صورت بگيرد تا اطالعات مناسب و با روش صحيح 
  . جمع آوري گردند 

  
  :مالحظات اخالقي

ته هاي وابسته از اهميت فوق العاده مالحظات اخالقي در حرفه پزشكي و ساير رش
در اين راستا . ر تمام مراحل تحقيق توجه نموددبه نكات اخالقي بايستي . برخوردار است

صدمات .  به حقوق افراد تحت مطالعه بايد مد نظر قرار گيرد ارزشهاي فرهنگي و احترام
رعايت بايد ها احتمالي بايد پيش بيني شود و در مجموع صداقت در تمامي مراحل تحقيق

  . شود
  

  
  
  
  
  
  

  : محدوديتها و مشكالت احتمالي و راههاي كاهش آنها
در هر تحقيقي ممكن است محدوديتها و 

اين محدوديتها .  مشكالتي وجود داشته باشد
مي توانند جزء محدوديتهاي اخالقي باشند و 

كه به داليل مختلفي از قبيل بودجه  يا اين
در تحقيق و وعدم همكاري شركت كنندگان 

امكان اجراء وجود نداشته باشد كه بايد در ... 
  .  پروپوزال به آنها اشاره نمود
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 تعيين زمان دقيق هر تحقيق مستلزم خرد كردن دقيق فعاليتهاست كه در : جدول زماني

 .جدولي به نام جدول گانت درج مي گردد

  :براي تهية اين جدول چند نكته را بايد در نظر گرفت
رستي دقيق و كامل از همة فعاليتهاي الزم تهيه  فه-1

   .شود
 توالي فعاليتها با توجه به هدف طرح تحقيق بايد -2

   .  حفظ شود
  .قيق مشخص شودد مدت زمان هر فعاليت بطور -3
  زمان هاي مضاعف طرح يعني زمانهائي كه در آن بيش از يك فعاليت صورت -4

  .مي گيرند،معرفي شوند
  .خالء احتمالي را معرفي نموده و دليل عدم فعاليت در خالي آن ارائه گرددزمان هاي  -5

به عنوان مثال كار جمع آوري .   ميتواند به فعاليتي خاص مرتبط شود زمانهاي خالء
  . چند روزي متوقف شودياطالعات به داليل

  
  :بودجه

  .تعيين بودجه تحقيق مستلزم شناخت عناصر زير است
  مدت و زمان هر يك  زم ،نوع فعاليتهاي ال -
   نيروي انساني و تجهيزات الزم جهت تحقيق درست فعاليت-
معموال يك فعاليت خاص نظير جمع  ، زمان براي هر يك از فعاليتها -احتساب نفر-

آوري اطالعات توسط گروهي با تخصصهاي گوناگون وتحصيالت مختلف و در 
از هر  كه ر فعاليت مشخص نمودبنابراين بايد براي ه سطوح خاص صورت مي گيرد ،
  ؟  هر ساعت چقدر استهينزتخصص چند نفر الزم است و ه
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