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 مذير گريٌ/امضاء رئيس شًرا

 

:  نحوه پاسخ به برخي از بنذهاي فرم طرح تحقيق و راهنماييهاي الزم به ضرح زير است



رساله  /هعنوان پايان نام

ِ اي تاضذ مِ مل عشح سا دس تشگيشد ، ّذف ػٌَاى هي تَاًذ اص هَضَع دس غَست ٍخَد . ، فشضيِ يا سؤال پژٍّص استخشاج ضَد اها تايذ تگًَ

تشاي ًطاى دادى هَضَع )دسچٌيي هَاسدي هي تَاى ػٌَاى سا تِ دٍ قسوت ملي .  ، رمش آى دس ػٌَاى الصم است هحذٍديت خاغي دس قلوشٍ پژٍّص

.  تقسين مشد ٍ ًَضت(  تشاي ًطاى دادى قلوشٍ پژٍّص)ٍ خضئي  ( پژٍّص

تعريف مسأله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق  

، تشسسي يا تؼييي آى  ، قاعغ ٍ هختػشي اص آًچِ مِ پژٍّطگشٍاقؼاً قػذ اًدام ، غشيح هسألِ ٍ سؤالْاي اغلي تحقيق تايذ ضاهل تَضيح سٍضي

ِ هَضَع پژٍّص تايذ هحذٍد تَدُ ٍ حتي الوقذٍس فقظ يل هسألِ يا . سا داسد تاضذ ٍ ضٌاختي دقيق ٍ ٍاضح سا اص صهيٌِ پژٍّص اسائِ مٌذ داهٌ

. هسألِ هي تَاًذ تِ غَست خثشي يا سَالي تاضذ. ،اتْام ٍ پيچيذگي تاضذ هطنل سا دس تشگيشد ٍ فاقذ ملي گَيي

سابقه و ضرورت انجام تحقيق  

ِ اي اص آثاس ػلوي هَخَد دس صهيٌِ هَضَع پژٍّص است مِ تايذ ًطاى دّذ مِ هْوتشيي آثاس هَخَد دس ايي  هشٍس ساتقِ ػلوي هَضَع ، خالغ

اگش ماس هطاتْي تا آًچِ مِ داًطدَ تِ دًثال اًدام آى است قثالً اًدام ضذُ تاضذ .   تشسسي ٍ اسصياتي ضذُ است،صهيٌِ تَسظ داًطدَ، هغالؼِ

ّن چٌيي ضشٍست پشداختي تِ چٌيي . داًطدَ دس ايي قسوت تايذ تِ ًَػي ثاتت مٌذمِ پژٍّص پيطٌْادي ٍي تاص ّن الصم است مِ اًدام ضَد

ِ ّا، گستشش داًص ِ خَيي دس ّضيٌ ، تْثَدسٍضْا، حل هطنالت  پژٍّطي تااّويت هَضَع آى تا تَخِ تِ هؼياسّايي ًظيش تَسؼِ مطَس، غشف

. مطَس ٍ ًظايش آى تايذ تِ اثثات سسذ

فرضيه ها 

، پاسخ اٍليِ  فشضيِ. ، خْت ماس ساسٍضي هي مٌذ ، خْت ملي هغالؼِ سا ًطاى هي دّذ، فشضيِ تِ تفػيل ٍ تا دقت دس حالي مِ تؼشيف هسألِ

ِ ّا تايذ . پژٍّطگش تِ هسألِ پژٍّص است مِ تايذ قاتل سٌدص ٍ آصهايص تاضذ دسغَستي مِ پژٍّص داساي فشضيِ تاضذ، ايي فشضيِ يا فشضي

. ، هتغيشّاي هستقل تايذ تِ دقت تؼييي ٍ تطشيح ضًَذ تٌاتشايي دس ايي غَست. سٍاتظ تيي هتغيشّاي پژٍّص سا ًطاى دٌّذ

هذف ها 

ِ اي مِ تِ ماس گشفتِ هي ضَد،سٍضْايي مِ استفادُ هي ضًَذ ٍ  دس تطشيح ّذف پژٍّص تايذ تِ هتغيشّايي مِ قشاس است آصهَدُ ضًَذ، ًظشي

ّذف يا ّذفْاي . ّذف پژٍّص تايذ آًچِ سا مِ دس ًْايت ٍ پس اصاًدام پژٍّص حاغل خَاّذ ضذ ًطاى دّذ. خاهؼِ پژٍّص اضاسُ ضَد

اّويت ّذفْاي پژٍّص دس . ، سٍضي ٍ قاتل دسك ٍ قاتل حػَل تاضٌذ پژٍّص تايذ ًتايح اغلي پژٍّص سا تَغيف مٌٌذ ٍ قاتل سٌدص ٍ اسصياتي

حػَل تِ ًتايح اًدام  ايي است مِ تخص هْوي اص اسصياتي ًتايح اًدام عشحْاي پژٍّص ٍ هَفقيت يا ػذم هَفقيت پژٍّطگش تا اسصياتي هيضاى

 .دس ايي تٌذ هي تَاى يل ّذف ملي ٍ سپس چٌذ ّذف خضئي سا مِ تطنيل دٌّذُ ّذف ملي ّستٌذ هغشح مشد. هي ضَد
 

انجام تحقيق روش 

: سٍش پژٍّص سا هي تَاى اص چٌذ تؼذ تؼييي مشد

 

:  از نظر زمان

ٌّگاهي مِ هَضَع هشتَط تِ صهاى گزضتِ است ٍ اص عشيق هغالؼِ ػويق هٌاتغ ٍ هَاسدهشتَط تِ گزضتِ تِ سٍضي ساختي :  پژوهص تاريخي

. هسألِ هَسد ًظش دس صهاى حال هي پشداصد

ُ ّا ٍاعالػات دستاسُ ضشايظ فؼلي تِ ضٌاخت : پژوهص پيمايطي  ٌّگاهي مِ هَضَع هشتَط تِ صهاى حال است ٍ دس پي آًين مِ تا گشدآٍسي داد

.  تْتش ٍ ماهلتشي اص ٍضغ هَخَد تشسين

، آصهايص ٍ هغالؼِ   ٌّگاهي مِ هَضَع هشتَط تِ آيٌذُ است ٍ هي خَاّين ٍضؼيت خذيذي ايداد مٌين تاتشاساس تدشتِ: پژوهص تجربي

.   آيٌذُ دست ياتين هَضَع دس ضشايظ مٌتشل ضذُ يا هؼيٌي تِ پيص تيٌي ّاي قاتل تؼوين تشاي
 

:  از نظر هذف

.  ٍغف هي ضًَذ ، ضشايظ ٍ ػٌاغش هتطنلِ هَضَع هَسد تشسسي تذٍى قضاٍت ٍ داٍسي ٌّگاهي مِ هاّيت:  پژوهص توصيفي

آصهَدًيْا آًْا سا تا ضَاتغي خاظ  ، ٍضؼيتْا يا گشٍّي اص  ٌّگاهي مِ هي خَاّين تا مسة اعالػات دستاسُ هدوَػِ ضشايظ: پژوهص تطبيقي

.  هقايسِ مشدُ ٍ دستاسُ آًْا داٍسي مٌين

 ًسثت آًچِ تايذ تاضذ داٍسي ٍ   ٌّگاهي مِ هي خَاّين تش پايِ ضاتغِ يا هؼياسّاي هؼيٌي ًسثت تِ هختػات هَضَع تِ: پژوهص ارزضيابي

.  اسصضياتي مٌين

  :از نظر روش گردآوري اطالعات



.  هَضَع غَست هي گيشد گشدآٍسي اعالػات ٍ ضٌاخت ٍاقؼيتْا تا استفادُ اص حَاس ٍ تا تَخِ ٍ توشمض هستقين تش سٍي:  مطاهذه

،   دس هتغيش هستقل تحت مٌتشل ضذُ  گشدآٍسي اعالػات تا ايداد يل هحيظ غيشٍاقؼي مِ تِ ٍسيلِ پژٍّطگش ساختِ هي ضَد ٍ دستناسي: آزمايص

. تدْيضات ٍ ٍسايل هشتَعِ اًدام ضَد ، گشدآٍسي اعالػات هوني است تا استفادُ اص دس ايي سٍش. اًدام هي ضَد

.  گشدآٍسي اعالػات اص عشيق پشسص اص آصهَدًي دستاسُ هَضَع تِ غَست متثي اًدام هي ضَد: پرسطنامه

.  گشدآٍسي اعالػات اص عشيق پشسص حضَسي اص آصهَدًي دستاسُ هَضَع غَست هي پزيشد: مصاحبه

ُ ّا ٍ : مطالعه ِ ّا يا سايش هشامضاعالػات ٍ ّوچٌيي پشًٍذ ِ ّاي هَخَد دس متاتخاً  گشدآٍسي اعالػات اص عشيق هشٍس ٍ تشسسي سَاتق ٍ پيطيٌ

. اًَاع ديگش ٍسايل ًگْذاسي اعالػات اًدام هي گيشد

. دس غَستي مِ سٍش ديگشي تِ ماس تشدُ هي ضَد تايذ رمش ضَد

: از نظر جامعه و نمونه 

 اعالػات مليِ آحاد خاهؼِ هَسد پژٍّص تِ  دس غَستي مِ. ، چگًَگي گشدآٍسي اعالػات اص لحاػ خاهؼِ يا ًوًَِ تؼييي هي ضَد دس ايي قسوت

غَست تل تِ تل گشدآٍسي ضَد، سشضواسي اًدام ضذُ اها اگشتؼذاد هحذٍد ٍ هؼيٌي اص آحاد خاهؼِ اًتخاب ضًَذ ٍ فقظ اعالػات هشتَط تِ 

ِ گيشي اًدام ضذُ است ِ گيشي هي تَاًذ تِ سٍضْاي صيش اًدام ضَد.  آًْا تشسسي ضَد، ًوًَ : ًوًَ

ِ گضيٌص هي ضًَذ ، ػٌاغش ًوًَِ تِ غَست تػادفي دس ايي سٍش:  نمونه گيري تصادفي ساده ضاًس مليِ . ، هستقين ٍ دس يل هشحلِ اص خاهؼ

ِ مطي تاضذ.  ، هساٍي است ػٌاغش تشاي اًتخاب . اًتخاب تػادفي هي تَاًذ تا استفادُ اصخذٍل اػذاد تػادفي يا تِ غَست قشػ

ِ ّاي   دس ايي سٍش: نمونه گيري تصادفي با طبقه بنذي ، اتتذا خاهؼِ تِ عثقات يا قسوتْاي ّوگي ٍ دٍ تِ دٍ ساصگاستقسين هي ضَد ٍ آًگاُ ًوًَ

. تػادفي سادُ اص عثقات اًتخاب هي ضًَذ

ِ ّايي اص ػٌاغش تقسين ٍ   دس ايي سٍش: نمونه گيري خوضه اي ِ ّا اًتخاب هي ضًَذ ٍ توام ، خاهؼِ تِ گشٍّْا يا خَض ِ اي احتواالتي اصخَض ًوًَ

ِ ّاي اًتخاب ضذُ دس ًوًَِ هٌظَس هي ضَد ِ اي اًدام پزيشد. ػٌاغش خَض ِ اي تاضذ يا تِ غَست چٌذ هشحل ِ گيشي هي تَاًذ يل هشحل . ايي ًَع ًوًَ

. ، تشاي ًوًَِ اًتخاب هي ضَد اهيي ػٌػش چْاسچَب    K، ّش   دس ايي سٍش: نمونه گيري تصادفي سيستماتيك

. ، تِ عَس تػادفي تؼييي هي ضَد  فشد ًخستييK اٍليي ػٌػش دس تيي 

. غيشاحتواالتي تشگضيذُ هي ضًَذ ، ػٌاغش ًوًَِ تشاساس قضاٍت پژٍّطگش ٍ تِ غَست غيشتػادفي ٍ  دس ايي سٍش: نمونه گيري انتخابي

.  دس غَستي مِ سٍش ديگشي تِ ماس تشدُ هي ضَد تايذ رمش ضَد
 

: از نظر روش تحليل اطالعات 

تحليل اعالػات هي تَاًذ .  ًَضتِ ضَد دس ايي قسوت تايذ سٍش تحليل اعالػات گشدآٍسي ضذُ تشاي اثثات يا سد فشضيِ يا پاسخ تِ سؤال پژٍّص

. تِ دٍ سٍش ملي تحليل موي اعالػات يا تحليل ميفي اعالػات اًدام ضَد
 

  . تحليل موّي اعالػات استفادُ مشد  تشاي تحليل آًْا تايذ اص تنٌينْاي،تاضٌذ يمّدس غَستي مِ اعالػات گشدآٍسي ضذُ ك:  طالعاتل كمّي اتحلي
تحليل تَغيفي اعالػات تا ًوايص تَصيغ  .، تطشيح يا ًوايص دادُ هي ضًَذ، تحليل تَغيفي اعالػات اًدام هي ضَد ـ اگش اعالػات فقظ تلخيع

ُ ّا، ضاخػْاي هشمضي  . ٍ ًظايش آًْا اًدام هي ضَد (هثل ٍاسياًس ٍ اًحشاف هؼياس)ضاخػْاي پشامٌذگي  ،(، ًوا ٍ هذ هثل هياًِ)فشاٍاًي داد

ُ ّاي هشتَط تِ يل ًوًَِ ـ اگش تا تحليل اعالػات ِ  ، اص ًتايح تذست آهذُ اص داد ِ گيشي هي ضَد ٍ ايي ًتايح تِ خاهؼِ تؼوين  ، دستاسُ مل خاهؼ ًتيد

ُ گيشي ( هثل سشيْاي صهاًي) استٌثاعي اعالػات تا تنٌينْايي ًظيش پيص تيٌي  تحليل. دادُ هي ضَد، تحليل استٌثاعي اعالػات اًدام هي گشدد ، اًذاص

ِ تٌذي اسپيشهي)ّوثستگي  ُ گيشي تفاٍتْا  ( هثل ّوثستگي پيشسَى يا ستث . هي ضَد ٍ ًظايش آًْا اًدام  ( هثل هشتغ ماي يا تي استيَدًت)ٍ اًذاص
 

. دس غَستي مِ اعالػات گشدآٍسي ضذُ ميفي تاضٌذ، تشاي تحليل آًْا تايذ اص تنٌينْاي تحليل ميفي اعالػات استفادُ مشد :تحليل كيفي اطالعات

 ِ اص خولِ ايي تنٌينْا . مويت استفادُ هي ضَد ـ اگش اعالػات ميفي تشاي تحليل تْتش تثذيل تِ اعالػات موّي هي ضًَذ، اص تنٌينْاي تثذيل ميفيت ت

. هي تَاى تِ تحليل هحتَا اضاسُ مشد

اص خولِ ايي تنٌينْا هي تَاى تِ سٍش .ـ اگش اعالػات ميفي تِ ّواى غَست تحليل هي ضًَذ، اص تنٌينْاي تذٍى تثذيل تِ مويت استفادُ هي ضَد

ِ ّا يا)، ًوايص اعالػات  ، الگَي ضٌاختي تحليل ملي  .ٍ ًظايش آًْا اضاسُ مشد (هاتشيسْا هثل ضثن


