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عنوان طرح پژوهشی 
جمله کوتاهی که نکات اصلی و عمده طرح وخصوصیات مشکل مورد نظر 

توضیح می دهد را

چه کسانی ؟
در چه جامعه اي؟

در کجا؟



عنوان تحقیق
 شوداگر خصوصیات زیر را داشته باشدبرشمرده می خوبعنوان یک:

 استفاده شودزبانودر حد امکان از یک کوتاه ، رسااز کلمات
 ازاختصارات که ممکن است .نباشدکننده و نامناسبگیج باشد و گویاعبارت

.شود مخفف عبارات مختلفی باشند پرهیز 
 در عنوان ضرورت داردتوصیفی بیان مکان و زمان تحقیقدر تحقیقات.
آنچه محقق بدنبال تعیین آن است بیان شود"در عنوان دقیقا.
 در نظر گرفته شودمحدودسعی شود دامنه تحقیق.
ذکر روش کار در صورتی که بر اعتبار تحقیق افزوده می شود .

 شوداگر خصوصیات زیر را داشته باشدبرشمرده می خوبعنوان یک:
 استفاده شودزبانودر حد امکان از یک کوتاه ، رسااز کلمات
 ازاختصارات که ممکن است .نباشدکننده و نامناسبگیج باشد و گویاعبارت

.شود مخفف عبارات مختلفی باشند پرهیز 
 در عنوان ضرورت داردتوصیفی بیان مکان و زمان تحقیقدر تحقیقات.
آنچه محقق بدنبال تعیین آن است بیان شود"در عنوان دقیقا.
 در نظر گرفته شودمحدودسعی شود دامنه تحقیق.
ذکر روش کار در صورتی که بر اعتبار تحقیق افزوده می شود .



:خالصه طرح
  اصوال بخشی از پروپوزال که با دقت خوانده می شود و ترغیب کننده خواندن

.  بقیه بخشهاي پروپوزال می باشد
هر خالصه طرح پژوهشی در برگیرنده بخشهاي زیر باشد:
هدف اصلی اجراي طرح پژوهشی
   روش اجراي طرح پژوهشی
 دانسته ها و ندانسته ها
 یادمان باشد از نگارش مطالب اضافی خودداري نماییم
 250تا 200حداکثر (خالصه اي از کل طرح پژوهشی را در این قسمت ببینیم

)کلمه 

  اصوال بخشی از پروپوزال که با دقت خوانده می شود و ترغیب کننده خواندن
.  بقیه بخشهاي پروپوزال می باشد

هر خالصه طرح پژوهشی در برگیرنده بخشهاي زیر باشد:
هدف اصلی اجراي طرح پژوهشی
   روش اجراي طرح پژوهشی
 دانسته ها و ندانسته ها
 یادمان باشد از نگارش مطالب اضافی خودداري نماییم
 250تا 200حداکثر (خالصه اي از کل طرح پژوهشی را در این قسمت ببینیم

)کلمه 



:کلید واژه ها
مهم است تا خوانندگان بتوانند مشابه کار ما را به راحتی بیابند.

 مهم این است که ببینیم در کل  متن پروپوزال پژوهشی از چه واژه هایی
استفاده نموده ایم ، نه فقط در عنوان طرح پژوهشی

مهم است تا خوانندگان بتوانند مشابه کار ما را به راحتی بیابند.

 مهم این است که ببینیم در کل  متن پروپوزال پژوهشی از چه واژه هایی
استفاده نموده ایم ، نه فقط در عنوان طرح پژوهشی



هرقدر تالش کنیم عنوان خوبی داشته باشیم نمی توان تمام نکات مسئله 
مورد بررسی را عنوان نمود

بیان مسئله بیان مسئله 
توصیف مشکل به شکل منظم و سیستماتیک ، اشاره به اهمیت و اولویت و چرا تحقیق پیشنهاد 

شده است



مبناي بیان مسئله چیست؟

 بر اساس سوال پژوهشی  : شکل گیري بیان مسئله
»سوال پژوهشی : » قلب پروپوزال
 به یاد داشته باشیم تمام اجزاي پروپوزال پژوهشی مرتبط

. با سوال پژوهشی می باشد

 بر اساس سوال پژوهشی  : شکل گیري بیان مسئله
»سوال پژوهشی : » قلب پروپوزال
 به یاد داشته باشیم تمام اجزاي پروپوزال پژوهشی مرتبط

. با سوال پژوهشی می باشد



Problem state
تحقیقبیان مسئله 

:شودمیآوردهزیرنکاتمسئلهبیاندر
مشکلتعریف

شدتووسعت،وقوعیابروزنحوه(مشکلاهمیت(
مسألهبروزدردخیلعوامل
موجودخدماتوهاحلراه،مشکلبابرخوردنحوه
تداومازناشیعوارض
موجودهايتناقض(هاوندانستههادانسته(
شودمیانجامکاريچهتحقیقایندر(طرحعنوانبیشترتوضیح(
رودمیانتظارمشکلحلازنتایجیچه(طرحاجرايازناشیفواید(

در حالت کلی و تعریف در حالت کلی و تعریف 

به شکل اختصاصی تربه  
موضوع اشاره نماییم 

به شکل اختصاصی تربه  
موضوع اشاره نماییم 

:شودمیآوردهزیرنکاتمسئلهبیاندر
مشکلتعریف

شدتووسعت،وقوعیابروزنحوه(مشکلاهمیت(
مسألهبروزدردخیلعوامل
موجودخدماتوهاحلراه،مشکلبابرخوردنحوه
تداومازناشیعوارض
موجودهايتناقض(هاوندانستههادانسته(
شودمیانجامکاريچهتحقیقایندر(طرحعنوانبیشترتوضیح(
رودمیانتظارمشکلحلازنتایجیچه(طرحاجرايازناشیفواید(

به شکل اختصاصی تربه  
موضوع اشاره نماییم 

به شکل اختصاصی تربه  
موضوع اشاره نماییم 

به اهمیت و هدف  
اصلی از اجراي  

پژوهش دست یابیم 

به اهمیت و هدف  
اصلی از اجراي  

پژوهش دست یابیم 



عوامل پیشگویی کننده زخم پاي عفونی در بیماران دیابتی 

بیماري دیابت و عوارض آن بیماري دیابت و عوارض آن 

اهمیت عوارض و هزینه هاي تحمیل شده 

اشاره بیشتر به زخم پاي عفونی و اهمیت آن 

)شناخته شده ها و نشده ها(پیشگویی کننده ها 

اهمیت عوارض و هزینه هاي تحمیل شده 

اشاره بیشتر به زخم پاي عفونی و اهمیت آن 

)شناخته شده ها و نشده ها(پیشگویی کننده ها 

:بیان مسئله 

اهمیت عوارض و هزینه هاي تحمیل شده 

اشاره بیشتر به زخم پاي عفونی و اهمیت آن 

)شناخته شده ها و نشده ها(پیشگویی کننده ها 

اهمیت عوارض و هزینه هاي تحمیل شده 

اشاره بیشتر به زخم پاي عفونی و اهمیت آن 

)شناخته شده ها و نشده ها(پیشگویی کننده ها 

در مورد کار خودمان و اگر مسئله استانی  
به اهمیت ان اشاره می کنیم  

در مورد کار خودمان و اگر مسئله استانی  
به اهمیت ان اشاره می کنیم  

دلیل اصلی اجراي طرح پژوهشی 



:یادمان باشد
 در نگارش بیان مسئله از تکرار، نوشتن توضیحات بدون ارتباط با هدف

.پژوهشی خودداري نماییم 
بی شک در نگارش آن مرتبا  سوال پژوهشی را در ذهن داشته باشیم  .
 صفحه باشد 1/5تا 1حداکثر  .
 بیان مسئله جاي داوري در زمینه سوال پژوهش نبوده و الزم است

.  هرجمله آن مرتبط با سوال پژوهش باشد
 مهم این است که سرمایه گذاران و مسئولین را با نگارش بیان مسئله در

.   زمینه کار پژوهشی خود متقاعد نماییم 
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: اهداف مروري بر متون 
 مقدم بر انتخاب عنوان پژوهشی ، نگارش  (انتخاب موضوع تحقیق

)بیان مسئله جهت اشاره به اهمیت موضوع
کسب آگاهی و بینش جهت ادامه کار
اجتناب از دوباره کاري
آشنایی با روش اجراي تحقیق
تکمیل کار خودمان و عدم تکرار مشکالت (اجتناب از مشکالت احتمالی

)موجود در پژوهش هاي دیگران

 مقدم بر انتخاب عنوان پژوهشی ، نگارش  (انتخاب موضوع تحقیق
)بیان مسئله جهت اشاره به اهمیت موضوع

کسب آگاهی و بینش جهت ادامه کار
اجتناب از دوباره کاري
آشنایی با روش اجراي تحقیق
تکمیل کار خودمان و عدم تکرار مشکالت (اجتناب از مشکالت احتمالی

)موجود در پژوهش هاي دیگران



مروري بر متون 
پایان نامهکتاب،مقاله،ازاعم(منابعنظام مندتحلیلوجستجو

.استشدهمنتشرخاصموضوعیزمینهدریککه)...و



:معیارهاي انتخاب مقاله

موضوع و جامعه هدف: (مرتبط بودن  (

سال چاپ و زمان انجام: جدید بودن
رتبه علمی و مرتبط بودن با عنوان مورد : اعتبار نویسنده: (معتبر بودن

، مرجع چاپ مقاله)بررسی

موضوع و جامعه هدف: (مرتبط بودن  (

سال چاپ و زمان انجام: جدید بودن
رتبه علمی و مرتبط بودن با عنوان مورد : اعتبار نویسنده: (معتبر بودن

، مرجع چاپ مقاله)بررسی



آگاهی از وضعیت دانش  : بعد از مروري بر متون 
.  موجود در زمینه پژوهش خود دارد

آگاهی از وضعیت دانش  : بعد از مروري بر متون 
.  موجود در زمینه پژوهش خود دارد



شاھرود

سبزوار

نیشابور

مشھد

هدف کلی را به اجزاي کوچکتر تقسیم می 
کنیم تا راحت تر به هدف کلی دست 

یابیم  

هدف کلی را به اجزاي کوچکتر تقسیم می 
کنیم تا راحت تر به هدف کلی دست 

یابیم  

هدف کلی هدف کلی 

تھران گرمسار

سمنان

دامغان

شاھرود

هدف کلی را به اجزاي کوچکتر تقسیم می 
کنیم تا راحت تر به هدف کلی دست 

یابیم  

هدف کلی را به اجزاي کوچکتر تقسیم می 
کنیم تا راحت تر به هدف کلی دست 

یابیم  

اهداف جزئیاهداف جزئی



19

انواع اهداف
پاسخگويهر آنچه که در نهایت  به آن خواهیم رسید، : هدف کلی

سوال پژوهش 
 ویژه(هدف کلی پژوهش را می توان به اهداف کوچکتر : اهداف ویژه -

تا دقیق تر مسیر رسیدن به هدف را مشخص تقسیم کرد) اختصاصی
نماییم 

از نظر سازمانمی باشد و طرح مربوط » نتایج«به : هدف کاربردي
.ز اهمیت باشدیتصویب کننده پیشنهاد طرح تحقیقاتی حا

 همیشه الزم نیست هدف کاربردي داشته باشیم ،اگر طرح کاربردي است
در هر مطالعه کاربردي بهتر است یک هدف در زمینه به کارگیري نتایج 

.  پژوهش تنظیم شود
19

پاسخگويهر آنچه که در نهایت  به آن خواهیم رسید، : هدف کلی
سوال پژوهش 

 ویژه(هدف کلی پژوهش را می توان به اهداف کوچکتر : اهداف ویژه -
تا دقیق تر مسیر رسیدن به هدف را مشخص تقسیم کرد) اختصاصی

نماییم 
از نظر سازمانمی باشد و طرح مربوط » نتایج«به : هدف کاربردي

.ز اهمیت باشدیتصویب کننده پیشنهاد طرح تحقیقاتی حا
 همیشه الزم نیست هدف کاربردي داشته باشیم ،اگر طرح کاربردي است

در هر مطالعه کاربردي بهتر است یک هدف در زمینه به کارگیري نتایج 
.  پژوهش تنظیم شود



محقق اهداف دیگري دارد که در راستاي هدف کلی نمی : اهداف فرئی
مثال تاثیر متغیرهاي زمینه اي بر بروز پیامد مورد بررسی ، :       باشد

.  محقق ملزم به پاسخگویی به این اهداف در طرح پژوهشی نمی باشد



اهداف بررسی
 هدف پژوهش به ما می گوید به کجا می خواهیم برسیم
 اهداف پژوهش باید:

.شده باشندجاز بطن مسأله استخرا- 
.باشند، روشن و بدون ابهامواقع بینانه- 
.قابل دسترس باشند- 
.قابل اندازه گیري یا سنجش باشند- 

 هدف پژوهش به ما می گوید به کجا می خواهیم برسیم
 اهداف پژوهش باید:

.شده باشندجاز بطن مسأله استخرا- 
.باشند، روشن و بدون ابهامواقع بینانه- 
.قابل دسترس باشند- 
.قابل اندازه گیري یا سنجش باشند- 

.با افعال عملی مانند تعیین کردن ، مقایسه کردن و توصیف کردن بیان شود


