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�

طرح�تحقيق�يا�پروپوزال�چيست؟

:عبارت است ازطرح تحقيق �
يك نقشه ، برنامه يا خط مشي –
 يا مجموعه اي از جستجوهايي كه محقق را قادر مي –

.سازد تا به مشكل مورد مطالعه پاسخ دهد



مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي 

عناصر مهم هر طرح         سواالتي كه بايد بپرسيد                          مراحلي كه طي خواهيد كرد�

مساله چيست و چه چيز بايد مطالعه شود ؟       بيان مساله �

چه اطالعاتي هم اكنون در دسترس است         بررسي متون                          متون و ساير اطالعات �

دليل اجراي طرح چيست                           تنظيم اهداف                              سواالت يا فرضيات طرح    �
قصدداريم به چه دست يابيم   

روش بررسي  چه داده هاي اضافي براي يافتن پاسخ به سواالت             �
. طرح الزم است ؟و چگونه آنها را بدست مي آوريم �

طرح بهره برداري و انتشار نتايج   نتايج چگونه بكارگرفته خواهند شد                            �
چه كاري ،چه موقع و توسط�
چه كسي انجام خواهد شد                           طرح كار �
براي انجام مطالعه چه منابعي الزم است       منابع و بودجه الزم          �
و چه منابعي در اختيار داريم �
چگونه طرح را به مسوالن و يا                خالصه طرح  �
منابع تامين كننده بودجه ارائه مي دهيم �

�����اتمواد و 

 بودجه

برنامه زمان بندي نيروي كار

يابيارزمديريت ،نظارت و 

متغيرها
نوع مطالعه 

روش جمع آوري داده

نمونه گيري 



  مراحل تدوين پيشنهاد يك
  طرح تحقيقاتي

  مراحل تدوين پيشنهاد يك
  طرح تحقيقاتي

بيان مسئله

بررسي متون

تنظيم اهداف

روش بررسي

  طرح بهره برداري و
انتشار نتايج

طرح كار

منابع و بودجه الزم

انتخاب موضوع



        
يدن ليستي از تمام مراحل تحقيق و اقدامات الزم در جهت رس -1

.  به هدف پژوهش را فراهم مي آورد 

سجام اولين قدم براي شروع يك طرح تحقيقاتي است و  در ان -2
اهداف و فرضيات و روش كار به محقق كمك مي كند 

طرح تحقيق 



محقق را به سوي رفع نواقص و به خصوص خطاهاي   -٣
.  تحقيق خود قبل از شروع پژوهش سوق مي دهد

امكان برآورد هزينه ها و زمان الزم براي اجراي   -
ي  طرح را جهت سازمان حمايت كننده تحقيق فراهم م

نمايد  

طرح تحقيق 



:داليل توجيهي تهيه طرح تحقيق

.ريزي اجرايي تحقيق تسهيل برنامه)1

.كسب حمايت ديگران)2

.آگاه كردن كساني كه در تصويب طرح موثرند)3



ريزي اجرايي تحقيق داليل تسهيل برنامه

.كند ترتيب زماني هر فعاليت را مشخص مي)1
كند كه چه فعاليت هـايي در عـرض يكـديگر و بـه      مشخص مي)2

.موازات هم بايد انجام پذيرد
ت گردد كه محقق تصويري كامل از مجموعه اقداما طرح باعث مي)3

.و امور مربوط به پژوهش علمي را تهيه كند
يروي اي، ن شود تا فهرست كاملي از كليه نيازهاي بودجه باعث مي)4

 انساني، وسايل و امكانات كه براي تحقيـق الزم اسـت فـراهم   
.شود

ربوط از سرگرداني و بالتكليفي در انجام بعضي از مراحل و امور م)5
.آورد به طرح جلوگيري به عمل مي



كسب حمايت ديگران

ا  محقق در هر نوع تحقيق نيازمند مساعدت و كمك افراد ي
.موسسات ديگر است

و صدور مجوز يا اي  مالي و بودجهاين كمكها ممكن است  
.باشدمساعدتهاي گوناگون 



:رندآگاه كردن كساني كه در تصويب طرح موث

هاي تحقيـق نيـاز بـه تصـويب و تائيـد       معموال اكثر طرح�
.صالح دارد مقامات ذي

هـاي كـاربردي و عملـي را موسسـات بخـش       مثال طـرح �
.كنند خصوصي و دولتي پيشنهاد مي



مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي
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مراحل اجراي يك تحقيق

انتخاب�موضوع�تحقيق -�۱

پيشينه�تحقيق -۳                بيان�مساله -�۲

تدوين�اهداف،�فرضيات،�سؤاRت -�۴

مشخص�كردن�متغ �ها��و�مقياس�سنجش�آن�ها -�۵

تعي ن�ابزار�اندازه�گ �ي  -�۶

مشخص�كردن�جامعه�مورد�برر%$j،�نمونه�و�حجم� -�۷
نمونه



انتخاب روش تحقيق -�8
گردآوري داده ها -�9
)آمار توصيفي( تنظيم و تلخيص داده ها -�10
)آمار استنباطي( تحليل داده ها و نتيجه گيري -�11

تدوين گزارش و انتشار يافته ها -�12

مراحل اجراي يك تحقيق



معیارهای�انتخاب
یک�موضوع�برای������

معیارهای�انتخاب
یک�موضوع�برای������

اقدام�به�پژوهش اقدام�به�پژوهش 



انتخاب موضوع تحقيقروش هاي 

تجارب�شخj$p)الف

كنجكاوي�در�اطtعات�منتشره�از�سوي�رسانه�ها)ب

yzره�گ �ي�از�دانش�قلمرو�تخصj$p)ج�

تمايل�به�حل�يك�مساله)د

فرصت�هاو�{yديدات�پيش�آمده)ه

ارزشهاي�فردي�و�زندگي�روزمره)و

استفاده�از�متون�مربوطه) ز



ضوابط يك موضوع پژوهش خوب

: باشد مناسب )الف

 علمي نظر از -

: باشد اجرا قابل )ب

 نظر از -   باشد كافي فني كارائي-   باشد كافي )نمونه( كنندگان شركت تعداد-
.باشد انجام قابل هزينه و زمان

  باشد پژوهشگر عالقه مورد )ج

 : نباشد كاري دوباره )د

  -    دهد عهتوس را قبلي هاي يافته -   كند رد يا تاييد را قبلي هاي يافته اينكه مگر-
دهد بدست جديد هاي يافته

٣٢



شرايط  
انتخاب 
موضوع

اهميت و اولويت4

توانايي پژوهشگر5

منابع مادي6

منابع اطالعاتي7

به صرفه بودن8

پژوهش پذير بودن3

بديع بودن2

عالقة پژوهشگر1



عنوان پژوهش

.آن است عنوان پژوهش بيانگر هويت و محتواي :نكته

.باشدهاي زير ويژگيعنوان بايد داراي        
.پژوهش باشدبيانگر محتوايجامع باشد يعني  -1
.مختصر باشد -2

سه نكتهدر نظر گرفتن هانه در همه تحقيقو بطور معمول -3
.تواند مفيدباشدمي در عنوان

.چه چيزرا مي خواهيم بررسي كنيم -1
زمانيدرچه -2
كجادر -3



عنوان

!قسمت پژوهش پرخواننده ترين و مهمترين �

كوتاه وجامع و هدف تحقيق را به خواننده اعالم كند�

�WHAT 

�WHERE

�WHEN

�WHO

�(HOW)

٣�Dr. Mahammad Faramarzi (PhD),  Associate Professor in Exercise Physiology



:عنوان پژوهش 

.بيان كننده محتوي پژوهش است: هدف عنوان 

:ويژگيهاي عنوان 

در هنگام نوشتن عنوان بايد خصوصياتي را كه براي يك عنوان خوب برشمرده 

:اين موارد عبارتند از. مي شوند در نظر گرفت

د  از كلمات كوتاه، رسا و در ح .باشدو غير گيج كننده ، ساده و روشن گويا كامالً -1

.امكان از يك زبان استفاده شود
)مبهم(... از طريق آگاهي زنان  شهرستان الف در سال  ديابت  بررسي بيماري

) روشن ....  ( در سال ديابت  از بيماري فارسانبررسي آگاهي زنان شهرستان  

  )، پرهيز از كلمات اضافهكلمه 8-15. (با حداقل تعداد كلمات نوشته شود -2

. از اختصارات كه ممكن است مخفف عبارات مختلفي باشند پرهيز شود -3
٣�



:ويژگيهاي عنوان 

.آنچه محقق بدنبال تعيين آن است بيان شود "در عنوان دقيقا -4

.در نظر گرفته شود محدودسعي شود دامنه تحقيق  -5

. استفاده شود به جاي كلمات التينمعادلهاي مصطلح فارسي از -6

)ثبت و خبري مصورت جمله ه ب بلكه(. استفهام و نفي استفاده نشودبه صورت  -7

.بدون بار و جهت گيري باشد -8

.در عنوان ضرورت دارد توصيفي بيان مكان و زمان تحقيقدر تحقيقات  -9

. روش مطالعه تدوين شودطراحي و  متناسب با -10

٣٧



: آيا عنوان شما

نظر جمله بندي و گرامر صحيح است؟ از�
روشن و واضح است؟�
مي رساند؟ مقصود را�
فاقد كلمات اضافي است؟�
 كيو  كجا و  چگونهو  كساني چهو چه خبر به سئواالت �

مي دهد؟پاسخ 

بيان مي دارد؟ بطوركلي هدف نهايي مطالعه را�
٣٨



است ؟ مثبتآيا پاسخ شما به همه سئواالت فوق 

وان شما مثبت مي باشد مي توانيد مطمئن شويد كه عن اگر

.مناسب  است

٣٩

عنوان



كار عملي



تعيين وضعيت يك مشكل 

  كلمشبروز يك  رابطه يك عامل با/ تعيين نقش 
تعيين تاثير يك يا چند عامل

 مداخله بريك مشكل 

١

عنوان تحقيقانواع طراحي در 



٢

تعيين وضعيت يك مشكل

دارد؟ آيا مشكل مطروحه وجود-1
داردچقدر است ؟ اگر مشكل مطروحه وجود - 2
نزد چه كساني است ؟ دارد اگر مشكل وجود -3

  9813در سال  فارسان شهر  بالغيندر شيوع ديابتبررسي 
  كاشانيبررسي حوادث عروقي مغز در مراجعين به بيمارستان 

1395 - 98طي سال هاي 



  

رابطه يك عامل   / تعيين نقش 
بابروز يك مشكل  

  

رابطه يك عامل   / تعيين نقش 
بابروز يك مشكل  

٣

بي خوابيبا   مصرف قهوه رابطهبررسي 
 سرطان ريهبا  مصرف سيگار رابطهبررسي 



44

تعيين تاثير يك يا چند عامل مداخله 
)علي يا پس رويدادي(بريك مشكل

اضطراب بر يادگيري تاثيربررسي 
انگيزش بر رضايت شغلي تاثيربررسي 



�

  مشكلبر مداخله 

بر رسي اثر آرامسازي بر شدت و تحمل درد
تاثير عمل جراحي زيبائي بر سالمت روان و عزت نفس



كار عملي دوم



بيان مسئله
Problem Statement 



بيان مساله بيان مساله 

 )پوزالپرو( تحقيق طرح پيشنهاد از بخشي مساله بيان •

 در قتحقي موضوع با خواننده نمودن آشنا ضمن كه است

  .دارد مهمي نقش پژوهش روش و اهداف تبيين

  ريحتش را تحقيق موضوع وجودي فلسفه مساله بيان •

  .نمايد مي
۴۸



 تحقيقوضرورت انجام  بيان مسئله

موضوع  تحقيق  تعريف  -1
موضوع  تحقيق اهميت -2
 نحوه برخورد با موضوع  تحقيق در حال حاضر -3
 وضعاز تداوم  ىعوارض  ناش(انتخاب موضوع  تحقيق  داليل -4

  ) راه حل مشكل ىمعرفموجود ، وجود تناقض ها و 
) طرح  ىاز اجرا ىفوايد ناش(انتظار از نتيجه تحقيق   -5  

.در اين قسمت از منابع استفاده مي شود* 



 )مقدمه(بيان مسئله 

  در افرادي براي علمي گزارش يك كه مواري در حتي�
 نذه بايستي مي شود نوشته تخصصي رشته  همان

  .ساخت آماده موضوع قبول براي را ايشان

 موضوعو خود از دفاع درموضع بايد شما واقعدر�
.بگيريدقرارخود

�٠



)statement of problem(له امسبيان 

:هدف از بيان مسئله 

.توجيه خود پژوهشگر از كاري كه مي خواهد انجام دهد -1

توجيه ديگران  -2

�١



  

  ـه ايصفح يك تقـريباً است نوشتـه اي  مسئلـه بيـان�

.است مشكل كننده توصيف كه كلمه )500 – 700(

 وشتهن انتشار موقع در و تصويب موقع در كه نوشتـه اي اولين �
.شود مي

 نبيا مسئله بيان را شود روشن است قرار كه كوري نقطه �
 مي كند

.است كار كننده توجيه �
�٢

بيان مسئله



.بيان مسئله يا توصيف مشكل است ،بخش مهم يك تحقيق•

ن پاسخ و سئوال اصلي كه بايد  به آ مطالعهاين منظور  ،ضمن توضيح زمينه تحقيق•

.بيان مي كند راداده شود

ه اي را زمينه فكري و ايده اي كه لزوم چنين مطالع و انگيزه اصلي براي انجام مطالعه •

.تشكيل داده ذكر مي شود

و اس اسه بايد به اين نتيجه برسد كه بيان مسئلدر واقع خواننده پس از پايان  •

.چه بوده و چرا و چگونه اين تحقيق انجام مي شودپايه هاي تحقيق 

دو سؤال مهم                           
دارد؟مشكل مطروحه به واقع وجودآيا -1   �
از شدت آن كم مي شود؟انجام اين تحقيق مشكل برطرف ياآيا با-�2

�٣



 بيان مسئله بايد شامل موارد زير باشد

)ماهيت مسئله(تعريف مشكل  -1

)با تاكيد و ارائه آمارهاي موجود(اهميت مشكل  -2

نحوه برخورد با مشكل، راه حلها و خدمات موجود  -3

عوارض ناشي از تداوم اين مشكل  -4

راه حل مشكل و يا عوامل موثر بر موضوع ارائه -5

).نظرات له و عليه كاري كه مي خواهيم انجام دهيم(تناقضات موجود  -6

)توضيح بيشتري از عنوان(كار كنيم ه در اين تحقيق مي خواهيم چ -7

فوايد ناشي از اجراي تحقيق  -8

�



وجنبه اهميت موضوع به د بيان مسئله ونوشتن  در
:اصلي توجه كنيد

)پايان نحوه آغاز و(بيان مسئله  روند – الف

محتوا -ب 
 

��



بيان مسئله روند –الف 

نـده  روند بيان مسئله بايستي به گونه اي باشد كـه خوان �

شده  احساس كندكه ازيك شاهراه به يك جاده فرعي وارد

.سپس دركوچه مورد نظر به منزل رسيده است و

پــائين  درمــواردي الزم اســت بعضــي كلمــات كليــدي را �

. بنويسيم  )پاورقي( صفحه

��



محتوا -ب         

.اشد ًًبيان مسئله بايستي به موضوع مربوط ب محتواي يك�
  
 متون چاپ شده و ماننداشاره به مدارك و شواهد الزم �

منابع   
                                                                                                                             

  .الزم است ديگر مستند

�٧



:خالصه طوره ب

اهميت  مسئله به روشني تعريف ويا مشكل  آيا�
مناسب بيان شده است؟ موضوع به صورت مربوط و

دنبال شده است؟ )كلي به جرئي(آيا روند منطقي �

  و آيا بيان مسئله حاوي اشاراتي به منابع علمي مناسب�
جديد مي باشد؟

�٨



 ارائه داليل انجام مطالعه موفق بوده است و انجام آيا در�
توجيه كرده است؟ آن را

ه  شده مورد توج كه به مسئله منجر عوامل مختلف را آيا�
قرار داده است؟

يان موضوعات مختلف م دليل انتخاب موضوع از آيا�
ارائه گرديده است؟

�٩

:خالصه طوره ب



كاربرد تحقيق درانتهاي بيان مسئله آمده است ؟�

آيا پاسخ شما به همه سئواالت فوق مثبت است ؟ 

ما ش بيان مسألهمي توانيد مطمئن شويد كه است  مثبتاگر    
.است  مناسب

�٠

:خالصه طوره ب



:مثال
:عنوان تحقيق

و  تناسب بين نيازهاي سه بخش صنعت، خدمات
كشاورزي با آموزش هاي فني و حرفه اي 

هنرستان هاي شهرستان بروجن در سال 
1398-1399تحصيلي 



پيشينه تحقيق



دRیل�اهمیت�برر%$#�متون 

. كند مي جلوگيري كاري دوباره از -�1
.شناسد مي ما به را مساله وسعت -�2
  دهد مي نشان ما به را مساله مختلف هاي جنبه -�3
. نمايد مي ،آشنا اند داده انجام ديگران كه كارهايي با مارا -4.�
. دهد مي نشان ما به را تحقيق راه سر در موجود مشكالت -�5
  ما العهمط در آنها از استفاده امكان كه كار روش مختلف انواع با آشنايي زمينه -�6

  . كند مي فراهم را دارد وجود
افراد توجيه و مسئله بيان نوشتن به كمك-�7
.نشان دادن به داوران كه به اندازه كافي مطالعه داشته ايد-�8
تيباني  داليلي براي ديگران تامين مي كند تا از پژوهشهاي پيشنهادي ما پش- �9

.كنند 



سي  تحقيقات در صورتي مي توانند در گسترش دانش، نقش اسا•
وار  ايفا كنند كه بر پايه علمي مناسبي در رشته مورد نظر است

.د باشند و مقدمه كار پژوهشي بايد نشان دهنده اين آگاهي باش
ه متاسفانه ما مقاالتي را از برخي محققان دريافت مي كنيم ك  

اساس كار خود را بر پژوهش هاي كهنه و قديمي قرار داده اند  
.ويا به تحقيقات روز توجهي ندارند 

اين مساله سبب مي شود ضرورت چنين پژوهش هايي زير       

.سوال رفته و آن را رد كنند

ضرورت پيشينه تحقيق 



:ه پژوهشاهداف بررسي پيشينه تحقيق در پيشنهاد

بحث پيرامون آثار نظري و تحقيقات مر بوطه-1
يافته اي همسو با پژوهش كه ارتباط هايي با تحقيق  -2

.پيشنهادي دارد
نقد روشهاي مورد استفاده در پژوهشهاي پيشين-3
ط با نتايجي كه پژوهشگران در بررسي پيشينه پژوهش مرتب-4

.تحقيق پيشنهادي شما استخراج كرده اند
ت بررسي كاربردهاي يافته هاي پژوهشهاي پيشين در فعالي-5

. حرفه اي



نكات اساسي براي تحقق اهداف مندرج در بررسي  
:پيشينه تحقيق

.انتخاب منابع اطالعاتي مرتبط با مسأله تحقيق)الف
.ارائه مطالب از كلي به جزيي)ب
اجتناب از بيان مطالب بطور مجرد و بدون رابطه با  )ج

.يكديگر
.ارائه نتايج مطالعات قبلي ونقد آنها)د



:نكته
 بررسي پيشينه تحقيق توانايي محقق را در انتخاب

 اطالعات مهم و ارتباط دادن مطالعات قبلي با يافته هاي
تحقيق نشان مي دهد و چار چوبي براي اجراي تحقيق  

فراهم مي كند 
الزم به ذكر است كه ادبيات پژوهشي بطور مفصل در 

فصل دوم   تحقيق مورد بررسي قرارمي گيرد و در 
 .پيشنهاده بصورت اجمالي آورده مي شود



يدمقاالت مرتبط  با موضوع تحقيق  خود را  مطالعه كن�

ه  قسمتهايي از مقاله ك   
برايتان حائز اهميت  

است

-سال -نام نشريه
صفحات -چاپ

عنوان  
مقاله  

هنويسند



ژوهشمنابع اطالعاتي براي بررسي پيشينه پ

مجالت الكترونيكي  �
كتابهاي موجود �
داخل و خارجي  پاياننامه هاي دكترا و كارشناسي ارشد�
فصلنامه ها و نشريات علمي �
مقاالت چاپ شده و ارائه شده در همايشهاي علمي  �
  نظرات افراد متخصص و صاحب نظران�
  منابع منتشر شده  �





:تعريف

ود متغير مفهومي است كه مي تواند مقادير متفاوتي را به خ
اد مانند بلندي قد، كه در يك زمان بين افر.  اختصاص دهد

. مختلف متفاوت است



يـك ويژگـي از محـيط     (Independent variable) :متغير مستقل. 1
ي شـدن  فيزيكي يا اجتماعي است كه بعد از انتخاب، دخالت يا دستكار

گـر  توسط محقق مقاديري را مي پذيرد تـا تـاثيرش بـر روي متغيـر دي    
.مشاهده شود) متغير وابسته(

 متغيري است كه تغييرات (Dependent variable) :متغير وابسته. 2
.آن تحت تاثير متغير مستقل قرار مي گيرد

 متغير كيفي يا كمي (Moderator varable): متغير تعديل كننده. 3
ا تحـت  است كه جهت يا ميزان رابطه مين متغيرهاي مستقل و وابسته ر

.تاثير قرار مي دهد
زماني كه محقـق اثـر برخـي    (Control varialbe) :متغير كنترل. 4

.متغيرها را كنترل نموده و آن ها را خنثي كند
متغيري اسـت كـه    (Intervening Varialbe) :متغير مداخله گر. 5

ابع مورد نظـر  محقق براي استنتاج از نحوه تاثيرمتغير مستقل بر متغير ت
.قرار مي دهد

رهايص و نامگذاري متغيتشخ



انواع متغير ها

 نمايش رقم و عدد با كه است متغيري آن  :كمي متغير
  .شود مي داده

  ار محدودي نا مقادير متغير وقتي پيوسته كمي متغير�
وزن-قد-سن :بپذيرد

              بپذيرد را محدودي مقادير گسسته كمي متغير �
فرزندان تعداد -انگشتان تعداد :) صحيح اعداد صرفا (



 نآ با صفات كيفيت كه است متغيري اين :كيفي متغير
  .شود مي معرفي

جنس �
نژاد�
ماههاي سال  �
نوع كم خوني   �



B« �¨Nø ™AÃ√A

ا بر متغيري است كه محقق تاثير آن ر: متغير مستقل  �
.  ساير متغيرها مورد سنجش قرار مي دهد

بر ميزان فشار خون استرسبررسي اثر : مثال
دتبر ميزان يادگيري كوتاه م صبحانه مصرفبررسي تاثير 

 

ر متغيري است كه متغير مستقل ب: متغير وابسته	�
همان متغير مساله به عبارت ديگر . روي آن اثر مي كنند

.است وابسته



B« �¨Nø ™AÃ√A

:)دموگرافيك يا شناسي جمعيت( اي زمينه متغير		 �
 حضور جمعيت به وابسته متغيرهاي برخي انساني مطالعات در

  خواهد ما استفاده مورد نحوي به آنها سنجش كه دارند
  .بود

 نحوه به را مطالعه مورد جامعه خصوصيات متغيرها اين�
 مكك موضوع بهتر شناخت به و كنند مي توصيف مطلوبي

  .كنند مي



ها متغيرانواع 

 :) كننده مخدوش(گر مداخله متغير	 

 يا دو بين معلولي علت رابطه روي بر كه است متغيري آن
  ضعيف يا قوي باعث و گذارد مي تاثير متغير چند

.شود مي آنها واقعي حد از متغيرها بين رابطه شدن



رابطه بين متغيرها از نظر تاكمنرابطه بين متغيرها از نظر تاكمنرابطه بين متغيرها از نظر تاكمنرابطه بين متغيرها از نظر تاكمن

متغ�
های�مستقل

متغ�
های�تعديل���

کننده

متغ�
های�کن�
ل 

متغ�
های�مزاحم متغ�
های�وابسته



  يم مشتق يپژوهش موضوع از ماًيمستق پژوهش اهداف�
.شوند

ان نشان دهنده مقصود و منظور نهائي پژوهش بوده نش�
دمي دهند كه در اين تحقيق به چه نقطه اي خواهيم رسي

:ابدكهي يدرم طرح اهداف دانستن با محقق
دارد؟ ازين ياطالعات چه به�
دينما يگردآور را اطالعات نيا تواند يم ييراهها چه از�

Objectives اهداف



هدف پژوهش هم مقصود نهائي و هم  �
مسير را مشخص ميكند

 بدون داشتن هدف مشخص نمي توان بـه �
نتايج مورد نظر دست يافت

با  يقاتيهر طرح تحق يمتدولوژ ير بنايز�
شود ينوشتن اهداف روشن م



انواع اهداف
هدف كلي�

پژوهش را مي توان به   هدف كلي(اهداف ويژه �
) تقسيم كرد) اختصاصي - ويژه(اهداف كوچكتر 

به ما مي گويد،   هدف كاربردي( هدف كاربردي�
)فايده حاصل از پژوهش براي چيست؟



 ك جمله رسا و قابليا يدر قالب عبارت  يهدف كل: يهدف كل
.شود يان ميفهم ب

ـ  يا نقشه ياهداف جزئ: ياهداف جزئ دن ياست كه راه رس
ـ     يبه هدف كل مجموعـه  . كنـد  يرا گام بـه گـام مشـخص م

رساند  يپژوهش م يما را به هدف كل يج اهداف جزئينتا
)اختصاصي= ويژه = اهداف جزئي(

و ) البته بدون محدوديت تعداد كلمات(همان عنوان تحقيق است -

با كلماتي نظيرتعيين يا مقايسه شروع مي شود  

مي توان از زمان و مكان نيز استفاده كرد-



ر را دربردارديم اهداف جزئي فوائد زيتنظ

  ياساس يها جنبه به آن ساختن محدود( مطالعه ساختن متمركز�
)تحقيق مورد موضوع

  بهتر حل و درك يبرا چندان كه ياطالعات يگردآور از ممانعت�
ستين يضرور نظر مورد مسئله

  متهاقس( ميآئ لينا آن به مطالعه توسط ميدواريام كه آنچه ميتنظ�
)اند شده فيتعر و مشخص قاًيدق كه قيتحق از يمراحل اي

بودجه و زمان الزم براي اجراي طرحصحيح برآورد �
ارزيابي طرح�
متغيرها و شيوه آناليز داده هاصحيح انتخاب �



ن اهداف طرحيمهم در تدو يارهايمع

از بطن بيان مسأله استخراج شده باشند�
دنانه و قابل دسترسي باشني، واقع بيبه صورت منطق�
ان شونديب يريو قابل اندازه گ يبصورت عمل�
داراي زبان علمي باشند�
ان شونديصريح، روشن، واضح و بدون ابهام ب�

مناسب شروع شوند) actionكنشي يا (با افعال عملي�
ـ  يتنظ ياهداف جزئيي كه به خوب  يم شده باشند ما را بـه طراح

ـ يه و تحلي، تجزيصحيح پژوهش و نحوه گردآور ر و يل، تفس
ت خواهند نموديداده ها هدا يريبه كارگ



افعال مناسب

           Determinationن ييتع�

  Comparisonسه           يمقا�

Calculation          محاسبه�

 Ranking        يت بندياولو�

  Estimationبرآورد              �

  Explanationن             ييتب�

ن،  مطالعه نمودن، معتقد بود اذعان كردن، فهميدن،: افعال مبهم و فاقد عمل
.درك كردن، باور كردن ، گمان كردن



Dr Mahmood Vakili                              

Community Medicine Specialist



yدر سال   xعوامل موثر بر انگيزش كاركنان شركت بررسي 

در سال    xعوامل موثر بر انگيزش كاركنان شركت  تعيين :هدف كلي
:اهداف ويژه

در سال   xشركت ميزان تاثير عوامل مادي بر انگيزش كاركنان تعيين  -1

در سال   xشركت ميزان تاثير عوامل معنوي بر انگيزش كاركنان تعيين  -2

در   x شركتميزان تاثير عوامل سازماني بر انگيزش كاركنان تعيين  -3
سال 

4- ..........................



هدف كاربردي

ي  بهبود تصميم گيري مديران در خصوص عوامل انگيزش�
كاركنان

هبود  افزايش توجه به عوامل غير مادي موثر بر انگيزش و ب�
عملكرد سازمان



فرضيه 

 از ديگر قسـمت هـاي مهـم يـك    سؤاالت تحقيقي وفرضيه ها بيان 
.تحقيق است



و  سؤال پژوهشيك ي، يفيهدف توصهر  يك اصل برايبعنوان �

ـ ه پژوهشي  يفرضك ي، هدف غير توصيفيهر  يبرا رح بايد مط

كرد

ايد برابر بتعداد اهداف جزئي با تعداد سؤاالت و فرضيات �

باشد

اتيسئواالت و فرض



)Hypothesis(فرضيه   

ونگي چگعبارت است از يك بيانيه حدسي و احتمالي درباره  فرضيه�
روابط بين چند متغير  

 چگونگيفرضيه عبارست از حدس يا گمان انديشمندانه درباره �
روابط بين پديده ها ، اشياء، متغيرها  

ايد  آن بدرست بودن يا نبودن است كه حدسي موقتي فرضيه �
  .شود آزمايش



 به صورت جمله اخباري مطرح مـي شـود وبيـانگر    فرضيه�
نتايجي است كه محقق انتظار دارد واحتمال مـي دهـد در   

.به آن برسد) بدون سوگيري(ادامه

)Hypothesis(فرضيه   



راساس يك فرضيه هيچ گاه اثبات يا ابطالل نمي شود، بلكه ب   
.داده هاي بدست آمده فقط تأييد يا رد مي شود

فرضيه  



: فرضيه به دو صورت بيان مي شود

نند  تفاوت، رابطه ، اثر اشاره مي كوجود  فرضيه هايي كه به احتمال. 1

   AHيا   ١Hفرضيه تحقيق 
Research hypothesis

Alternative hypothesis 

.نندتفاوت، رابطه يا اثر اشاره مي ك نداشتنفرضيه هايي كه به . 2

٠Null or statistical   Hفرضيه پوچ ، صفر، آماري 



و   بين ميزان استرس پرستاران بخش هاي ويژه و بخش هاي داخلي�
.  تفاوت وجود داردجراحي 

١H

و   بين ميزان استرس پرستاران بخش هاي ويژه و بخش هاي داخلي�
)  يكسان است.(تفاوت وجود نداردجراحي 

٠H

: فرضيه به دو صورت بيان مي شود



  :به اشكال زير بيان مي شود ١Hفرضيات تحقيقي 

ا بيان محقق رابطه، تفاوت يا اثر ر :فرضيه بدون جهت�
.مي كند ولي چگونگي آن را بيان نمي كند

 
ان  بين ميزان آگاهي بيماران قبل از عمل جراحي و ميز

. رابطه وجود دارداضطراب آنها 



 :فرضيه جهت دار
 بين ميزان آگاهي بيماران قبل از عمل جراحي و ميزان اضطراب�

.  وجود داردرابطه مستقيم  آنها

 بين ميزان آگاهي بيماران قبل از عمل جراحي و ميزان اضطراب�
.وجود داردرابطه معكوس 

  :به اشكال زير بيان مي شود ١Hفرضيات تحقيقي 



:در نوشتن فرضيه بايد موارد زير را در نظر گرفت

رابطه بين دو يا چند متغير را حدس بزند) �1

با اصول كلي دانش موجود هماهنگ باشد) �2

قابل آزمون باشد) �3



سؤاالت پژوهشي  

ر زماني كه پژوهش تنها داراي يك متغير است و پژوهش گ�
يه  فقط قصد توصيف چگونگي وضع آن را دارد به جاي فرض

.  سؤال يا سؤاالتي را براي آن مطرح مي كند

ود به بيان آنچه در جامعه مي گذرد پرداخته مي ش“ در تحقيقات توصيفي كه صرفا�
.  شود براي رسيدن به اهداف استفاده مي سؤاالتنيازي به ارائه فرضيات نيست و از 

ي به چه ميزان مردم شهرستان شهركرد  از عاليم بيماريها�
عروقي آگاهي دارند؟ –قلبي 



  فرضيات يا سؤاالت پژوهشي

و يا هدف كشف روابط علت و معلولي در پژوهش هايي كه �
روري  فرضيه  ضارتباط ميان متغيرها مورد نظر است نوشتن 

مي باشد

ده  محقق نمي تواند چگونگي پديپژوهش هاي توصيفي در �
.دنوشته مي شوسوال پژوهشي ها را پيش بيني كند لذا 



در�چه�شرایطی�می�توانیم�فرضیه�بنویبسیم�؟

مـي  اگر بعد از بررسي پيشينه تحقيقات ونظريـه هـاي عل  �
به ايـن   مرتبط با موضوع تحقيق ورابطه بين متغيرهايتان ،

 نتيجه برسـيدكه بـين متغيرهـاي مـورد بررسـي رابطـه      
.....وجود دارد) مثال مثبت يا منفي(مشخصي

 واين رابطه مستند به پيشـينه نظـري وعملـي قبلـي اسـت     
وهمگرايي نسبي درآن را بطـه وجـود دارد شـما درايـن     

.  شرايط مي تواندفرضيه بدهيد



فرضيه و سئوال

:به�عنوان�يك�اصل��

غير   هدفو براي هر هدف توصيفي يك سئوال براي هر 
.مطرح مي شود يك فرضيه توصيفي



سؤاالت و فرضيات

سؤال                    هدف توصيفي�

بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي از ديدگاه معلمان �
ت؟به چه ميزان عوامل خانوادگي بر افت تحصيلي دانش آموزان موثر اس  �
به چه ميزان عوامل زمينه اي محل تحصـيل در افـت تحصـيلي دانـش      �

آموزان موثر است؟

فرضيه                     غير توصيفيهدف �

انبررسي رابطه ميان عوامل خانوادگي و افت تحصيلي دانش آموز �
د بين عوامل خانوادگي و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجو�

.دارد



:ارايه فرضيه و سوال 

ي به تأييد شدن فرضـيه هـا  ارزش يك تحقيق همانطور كه     
و آن نيست، تعداد زياد فرضيه ها وسـؤاالت نيـز مـالك مهـم     

.تحقيق نيستمعتبربودن 



امتغيره يمقياس اندازه گير

		شامل  :)nominal(اعتباري–اسمي مقياس  �  چند يا يك	
  نبي اما متفاوتند هم با كيفي نظر از كه است طبقه يا گروه

  .ندارد وجود ارجحيتي		هيچگونه گروهها
  ودش گرفته نظر در اي شماره طبقه يا گروه هر براي است ممكن�

  .اند شناسائي "كد "		بلكه ندارد ارزش كه

مونث -2 مذكر؛ -1 :جنس �
پوست سرخ -3 پوست؛ زرد -2 پوست؛ سياه -1 :نژاد�

.شوند مي بيان درصد صورت به نتايج 



 ريبرتدر بين گروهها از نظر متغير مورد نظر : مقياس رتبه اي �
.گروهها يكسان نيستند  -وجود دارد

  -گروهها نسبت به هم روي پله هاي يك نردبان قرار گرفته اند �
  -درجه بندي شده اند -ترتيب ذاتي بين دسته ها وجود دارد

....-3كالس  -2كالس  -1كالس :  طبقه اجتماعي�

هرگز -بندرت–گاهي  –اغلب : فراواني سر درد�

خفيف -متوسط -شديد: شدت بيماري�

از درصد و نسبت براي بيان  انها استفاده مي شود

يمقياس اندازه گير



 يمقياس اندازه گير

 در اين مقياس فاصله بين: )كمي(عددي -مقياس فاصله اي�
.گروهها با هم مساوي در نظر گرفته شده است

صفر در اين مقياس فقدان خاصيت مورد نظر اندازه گيري   �
.  نيست

در  اختالف مساوي بين هرجفت از اعداد نمايانگر اختالف مشابه�
.  خصوصيت مورد اندازه گيري است

		اختالف دماي  دو اتاق  �



 �kAf√A pBŒ¥ø��–

  در اين مقياس  صفر دليلي براي فقدان: نسبيمقياس �
خاصيت مورد اندازه گيري است  

دار  در نتيجه نسبت بين اعداد در اين مقياس همان نسبت مق 
)صفر واقعي دارد(  .خاصيت مورد اندازه گيري است

بر حسب گرم: غلظت هموگلوبين �



شناسي تحقيقروش
:نوع�مطالعه�
:  جمعيت�مورد�مطالعه�
:  حجم�نمونه�مورد�نياز�
:روش�انتخاب�نمونه�ها�
: آوري�اطtعات�روشهاي�جمع -�۵
: چگونگي�تعي ن�اعتبار�و�روايي�و�سايل�و�ابزار�جمع�آوري�اطtعات� -�۶
 :هاي�آماري�جهت�تجزيه�و�تحليل�اطtعاتها�و�آزمون روش -�۷
: مtحظات�اخ�tي) و�
 :هاي�پژوهشمشکtت�و�محدوديت) ز�



انواع مطالعه

:از عبارتند بررسي هاي روش انواع   
  براي هاست داده تنظيم ارائه و آوري جمع :توصيفي مطالعه �

  خاص موقعيت يك از روشني تصوير ارائه
  رد خطر عوامل يا علل :اي مقايسه علي يا و رويدادي پس مطالعه �

 يا گروه دو مقايسه و بررسي با را خاص مسئله يك ايجاد
دهد مي نشان مطالعه مورد متغيرهاي اساس بر بيشتر

دهد مي نشان را متغير دو بين رابطه :همبستگي مطالعه�
 همقايس در گروه يك روي بر مداخله تأثير : اي مداخله مطالعه �

  .شود مي گيري اندازه شاهد گروه با



مطالعات توصيفي

به منظور گردآوري داده ها دربارة يـك  روش مقطعي ) الف�
 يك روز ، يك هفته ، يك( يا چند صفت در يك مقطع از زمان 

.از طريق نمونه گيري از جامعه انجام مي شود ) ماه 

در بررسي هاي  طولي ، داده ها در طول : روش طولي ) ب�
  زمان و يا به عبارت ديگر در  زمان هاي مختلف گردآوري مي شود

ها از  تا تغييرات برحسب زمان بررسي شده و به رابطة اين متغير
.نظر تغييرات در طول زمان پي برده شود 



مطالعات مداخله اي

تجربي�
نيمه تجربي�



 



  .



جامعه مورد مطالعه

  رب مطالعه كه است جمعيتي ، مطالعه مورد جامعه  �
  شود مي انجام آن روي

 يم بلكه نيستند انسانها جامعه اين “الزوم�
.باشند زنده موجودات و اشيا ، ها پديده تواند



 نمونه تحقيق-3-3

  آماري نمونه حجم-3-3-1
 واحد يا افراد كامل تعداد ، آماري نمونه حجم قسمت در

.كنيد مي ذكر را بررسي مورد هاي

تعيين اندازه نمونه



)نمونه گيري(نمونه آماري 

رف فرآيند انتخاب قسمتي از جمعيت كه مع: نمونه گيري 
. اختصاصات كل جامعه است



اندازه نمونه ها چقدر باشد ؟�
نابعاتالف م= بيشتر از مورد نياز انتخاب نمونه �
د نتايج فاق= خيلي كوچك انتخاب نمونه هاي �

استفاده عملي

تعيين اندازه نمونه



سرشماري 
راد   توان تمام  اف يچنانچه تعداد افراد مورد مطالعه كم باشد م�

.آورد يتحت مطالعه را در نمونه گير

نمونه گيري
  درصدي آماري فرمولهاي از استفاده با است بزرگ جامعه اگر�

كنيد مي انتخاب را جامعه از

تعيين اندازه نمونه



گيريروش نمونه 

  ار آن اجراي وچگونگي  گيري نمونه روش كه است اين نوبت حال
  از ريگي نمونه هاي روش با آشنايي از بعد .كنيد تشريح كامل

.كنيد استفاده روش بهترين



روش هاي نمونه گيري   

نمونه گيري احتمالي
اب به انتخ :نمونه گيري تصادفي ساده�

صورت تصادفي
نه نمو انتخاب :نظام مندنمونه گيري �

جم از طريق تقسيم حجم جامعه به ح
ري و نمونه و تعيين فاصلة نمونه گي

 انتخاب هر مورد تا سقف مورد نظر
)نامحدود(



نمونه گيري

نمونه از ميان واحدهاي انتخاب  : طبقه ا ي نمونه گيري
جامعه كه از نظر صفت مورد مطالعه گروه بندي 

شده اند
انتخاب نمونه از ميان افراد : نمونه گيري خوشه اي�

جامعه كه در دسته هايي خوشه بندي شده اند
انتخاب خوشه ها به طور   : ايمرحلهنمونه گيري �

تصادفي و نمونه گيري از خوشه هاي منتخب



نمونه گيري غيراحتمالي

راد ي انتخاب نمونه از ميان اف:نمونه گيري داوطلبانه�
.  كه خود داوطلب هستند

ه از نمونه گيري از آنهايي ك: در دسترسنمونه گيري �
همه راحت تر هستند



جمع آوري داده ها
  

 .شود مي مشخص تحقيق وهدف روش حسب بر تحقيق ابزار

:ها داده آوري گرد ابزار ترين رايج



جمع آوري داده ها

قيق  استفاده از مواد مكتوب به عنوان مبناي تح :اسناد�
اد  پرسش و بحث دربارة موضوعات با افر :مصاحبه ها�

مورد نظر
جمع آوري داده ها از طريق تماشا يا شركت   :مشاهدات�

كردن در فعاليتها
از طريق سؤاالت   داده هاجمع آوري  :پرسشنامه ها�

مكتوب



  ابتدا قتحقي ابزار قسمت در كرديد استفاده خاصي پرسشنامه از اگر
 اگر(پرسشنامه سازندگان و تست يا پرسشنامه كامل نام

  )ساخته محقق پرسشنامه بنويسيد كرديد طراحي خودتان
.بنويسيد را ابزار يا پرسشنامه ساخت از ها آن وهدف

جمع آوري داده ها



استفاده كرده باشيد   مشاهده و مصاحبهممكن است از �
ودر اين قسمت نياز است به طور شفاف توضيح دهيد  
ت ونمونه برگه ثبت مشاهدات يا فرم مصاحبه را درپيوس

.ارايه دهيد

جمع آوري داده ها



اعتبار و پايايي ابزارها

 هك شده استفاده پرسشنامه وپايايي اعتبار ميزان�
  اي و قبلي مطالعات و تحقيقات پيشينه در معموالً
.دشو بيان است آمده دست به ابزار سازندگان توسط



 

 



آزمونهاي آماري

�jø ΩÕBó –B« waBq–l�
� –B« waBqœ�fƒ�Aj�
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ياخالق اتشئونمسايل مربوط به 

ه  مشكالت متداول اخالقي در جريان تحقيق  ب�
:طورمعمول عبارتند از

محرمانه بودن اطالعات؛�
محرمانه بودن نام؛�
رعايت قانون؛�
مالحظات حرفه اي يا صنفي�



محدوديت هاي تحقيق

 عواملي از دسته آن تحقيق هاي محدوديت  �
 جنتاي كسب و اطالعات آوري مسيرجمع در كه تندسه

.كند مي ايجاد مانع مطلوب

  محقق اختيار در هاي محدوديت -
  تحقيق اختيار از خارج هاي محدوديت- 

	

	

	

	



جدول زمان بندي مراحل اجرايي طرح

)ماه(وقت اجرا  زمان 
كل

فعاليتهاي اجرايي

رديف

۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

هفته ۲ ارائه طرح  و تصويب ۱

هفته ۲ تهيه تجهيزات الزم ۲

هفته ۱ آموزش پرسنل اجرايي ۳

هفته ۳ هماهنگي با آموزش و پرورش ۴

ماه ۲ اجراي طرح ۵

هفته ۲ ورود داده ها به رايانه ۶

هفته ۲ تجزيه و تحليل داده ها ۷

ماه ۱ تهيه گزارش نهايي ۸



�����	 
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خداوند متعال هميشه و در همه حال 

ياورتان باشد

خسته نباشيد


