
نحوه نگارش 
پروپوزال

کارگاه آموزشی
دکتر علی دهقانی: مدرس

م پزشکی دانشیار پرستاری دانشگاه علو
جهرم
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چرا باید یک پروپوزال نگارش شود؟

از سازمان های ذینفع؛اعتباری یا خدماتی جلب منابع•

الزم از سازمان های نظارتی؛کسب مجوز•

ارش که ممکن است قبل از نگجنبه های اجراییتمامی در نظر گرفتن •
.برای ما مبهم باشد



ه ليستي از تمام مراحل تحقيق و اقدامات الزم در جهت رسيدن ب•
.هدف پژوهش را فراهم مي آورد 

اولين قدم براي شروع يک طرح تحقيقاتي است در انسجام •
.اهداف و فرضيات و روش کار به محقق کمک مي کند

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

امکان برآورد هزينه ها و زمان الزم براي اجراي طرح را جهت •
. سازمان حمايت کننده تحقيق فراهم مي نمايد

3

پروپوزال



اجزای  پروپوزال طرح تحقیق

نگارش عنوان تحقيق•
:مقدمه•

بیان مساله•
مروری بر متون•
ضرورت انجام مطالعه•

اهداف، فرضيات يا سواالت •
پژوهشي

هاتبيين و تعريف متغير•
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:روش مطالعه•
نوع و روش مطالعه•
جامعه پژوهش و حجم نمونه•
روش نمونه گیری•
ابزار گردآوری داده ها•
پایایی و روایی ابزار گردآوری•

مشکالتوهامحدوديت•
اخالقيمالحظات•
نويسيمنبع•
گانتجدول•
بنديبودجه•





انتخاب موضوع 

بیان مساله 

مرور متون 



:انتخاب موضوع

عنیماينبهاست؛مشکليکوجوداحساستحقیقمرحلهاولین

يدهگردروبرومشکلیيامانعباخويشکاردرپژوهشگرکه

آنمقابلدرتواندنمیوداردترديدياابهامآنحلدرکهاست

.بماندساکت



منابع و مراجع موجود برای 
انتخاب موضوع تحقیق

استفاده از تجارب شخصي و فردي محقق؛. 1

استنتاج از نظريه ها و فرضيات موجود و مطرح؛. 2

استفاده از متون مربوط به موضوع تحقيق؛. 3



:معيارهاي انتخاب موضوع

:اولويت و اهميت موضوع. 1
موضوع نيازی را رفع می کند؟

آیا موضوع الویت زمانی و مكانی دارد؟

:                                                                                    قابليت اجرا. 2
.تعداد شرکت کنندگان کافی باشد

.از نظر وسعت قابل اداره باشد
.از نظر زمانی قابل انجام باشد

.از نظر سياست های بهداشتی و بالينی قابل انجام باشد



:     دوباره كاري نباشد. 3
. یافته های قبلی را بسط دهد

. یافته های جدید به دست دهد
.اگر تكراری است، تكرار آن مفيد یا الزم باشد

:                                      مسائل اخالقي در موضوع تحقيق. 4
خطرات فيزیكی غير قابل قبول

....تجاوز به حریم خصوصی و 

:مناسب بودن. 5
وسعت مسئله مورد نظر چقدر است؟ 

می باشد؟شدت مسئله به چه ميزان

:عالقه مندي و دانش محقق. 6
مقبوليت سياسی و با صرفه بودن•



عنوان طرح تحقيق

.   اولين عبارتي كه ديگران با آن مواجه مي شوند•

.بر اساس آن درباره طرح تحقيقاتي پيشنهادي شما قضاوت كنند•

نند، بايد از كساني كه قرار است طرح تحقيقاتي پيشنهادي شما را تصويب ك•

.  عنوان تحقيق درست همان چيزي را بفهمند كه شما مي فهميد

.عنوان در بر گيرنده هدف كلي طرح باشد•

.                                         ه شودعنوان تحقيق بايد با عبارت و كلمات كامل، ساده و قابل فهم نوشت•

.عنوان تحقيق بايد رابطه بين متغير ها را به وضوح نشان دهد•



:عنوان به ما می گوید

راچه چيزي
چگونه

چه زمانيدر
چه مکانيدر

چه افراديروي

.مطالعه خواهیم کرد



:خصوصیات یک عنوان خوب

.شوداستفادهزبانيکازامکانحددرورساكوتاه،كلماتاز–

باراتعمخففاستممکنكهاختصاراتاز.نباشدكنندهگيجوباشدگوياعبارت–
.شودپرهيزباشنديمختلف

.داردضرورتعنواندرتحقيقزمانومکانبيانيتوصيفتحقيقاتدر–

.شودبياناستآنتعيينبدنبالمحققآنچه"دقيقاعنواندر–

.شودگرفتهنظردرمحدودتحقيقدامنهشوديسع–

.نمائيدمطرحيسوالغيرراعنوان–

.شوداستفادهمطلوبومناسبكلماتاز–



:آيا عنوان شما

نظر جمله بندی و گرامر صحیح است؟از
روشن و واضح است؟
می رساند؟مقصود را
فاقد كلمات اضافی است؟
 ی پاسخ مكیو كجاوچگونهو كسانیچهو چیزیچه به سئواالت

دهد؟

بیان می دارد؟بطوركلی هدف نهایی مطالعه را
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مشکليکوضعيتتعيين
يکبابروزعامليکرابطه/نقشتعيين

مشکل
عاملچنديايکتاثيرتعيين
مشکلبريکمداخله
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عنوان تحقیقانواع طراحی در 
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تعيين وضعيت يك مشکل

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

1400در سال جهرم شهربالغيندرشيوع ديابتبررسي 
بررسي حوادث عروقي مغز در مراجعين به بيمارستان 

1385-1400طي سال های مطهری شهيد 



ارابطه يك عامل  ب/ تعيين نقش 
بروز يك مشکل 
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 بي خوابيبا مصرف قهوهرابطهبررسي
 سرطان ريهبا مصرف سيگاررابطهبررسي
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تعيين تاثير يك يا چند عامل مداخله 
(علي يا پس رويدادی)بريك مشكل

 اضطراب بر يادگيریتاثيربررسي
 انگيزش بر رضايت شغليتاثيربررسي
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مشکلبر مداخله 

دردتحملوشدتبرآرامسازیاثررسيبر
نفسعزتوروانسالمتبرزيبائيجراحيعملتاثير



مقدمه
: شامل سه بخش•

بيان مساله •
توجيه اهميت و ضرورت موضوع •
مرور متون•
در)آنابعادووسعتتبیینمشکل،يامسالهتعريف؛مسالهبياندر

نظرازمشکلشدتومیزان،(باشدبايدآنچهوهستچهآنواقع
سن،ی،جغرافیاي)مشکلتوزيعآن،پیامدهايوخامت،گستردگی،بروز،
اينابپاسخیبدونسوالچهکهنکتهايننهايتا  وشودذکر(جنس
.شودمیدادهپاسخمطالعه

وع،موضانتخابداليل:تحقيقانجامضرورتوموضوعاهميتتوجيه
حلمنظوربهحلراهارائهبودن،کاربرديطرح،اجرايازناشیفوايد
هانههزيدرمالحظهقابلکاهشاجرايی،ياعلمینوينمشکالتازيکی
....وزمانو



: بیان مسأله زمانی کامل است که به سؤاالت زیر پاسخ دهد

موضوع چیست و چه چیز بايد مطالعه شود؟. 1
( تعريف موضوع، اطالعات، میزان و شدت مشکل، پیامدهاي آن) 

(اهمیت و ضرورت ) علت انتخاب موضوع چیست؟ . 2
(فوايد)نتايج آن چه فايده اي دارد؟ . 3
( چه مطالعاتی انجام شده است)چه اطالعاتی هم اکنون در دسترس است؟ . 4
در صورتی که مطالعه مشابه اي انجام شده است چرا شما می خواهید تکرار کنید؟. 5

: بیان مسأله موجب 

متمرکز نمودن حیطه عمل طرح
 ( اهداف ، فرضیات، روش اجراء و غیره ) پروراندن طرح تحقیقاتی
 آشنايی بیشتر محقق با ابعاد مشکل
 اهمیت موضوع تحقیق براي ديگران و فوايد نتايج آن مشخص تر شود
در ارائه طرح و نتايج آن به سازمانهاي مربوط مفید است.



تدوین بیان مساله

درکمنظوربهپژوهشحيطهوزمينهبيان1.
پژوهشموردمشکلپيرامونخواننده

رامشکلاختصاصيبطورکهموجودتحقيقات2.
.کندميتبيين

پژوهشاينانجامچراوچيستموجودگپ3.
.دارداهميت

قتحقياينمهمهايجنبهبربيشترتاکيد4.
(اختياري)

پژوهشسوالياوفرضيههدف،5.



بيان مساله

:زمينه و حيطه پژوهش-1
جهاني، ملي، منطقه )و شدت مشکل وسعتآمار نشان دهنده •

(اي
دامنه و حوزه مشکل•

: مثال
(.1)سکته قلبي شايعترين علت مرگ در ايران است 
سال 40تا 20بيشترين شيوع مولتيپل اسکلروزيس در سنين 

(.  2)است که شامل افراد فعال جامعه مي باشد 
(نادرست).سکته قلبي بيماري مهمي است

.  تصادفات خودرويي تلفات زياد و وحشتناکي ايجاد مي کند
(نادرست)



بيان مساله

:زمينه و حيطه پژوهش-1
جهاني، ملي، منطقه )مشکل شدتآمار نشان دهنده وسعت و 

(اي
دامنه و حوزه مشکل

: مثال
هزار نفر در کشور بخاطر تصادفات خودرويي 20ساالنه حدود 

(.1)دقيقه يک نفر 20کشته مي شوند يعني هر 
(.2)درصدي همراه است50اي بوال با مرگ و مير حدود 



بيان مساله

يين  تحقيقات موجود كه بطور اختصاصي مشکل را تب-2
:مي كند

تحقيق قبلي مرتبط با اين پژوهش3-5يان خالصه نتيجه ب
:نشان دهنده 

قابليت اجرايي تحقيق•
کمبود تحقيقات قبلي در اين موضوع خاص•
مناقشه نتايج تحقيقات قبلي•



مثال مرور 
متون در 
هبیان مسال



بيان مساله

:موجود در موضوع تحقيق( فضاي خالي)گپ -3

روشهاي موجود و مورد استفاده براي حل مشکل
معايب و مشکالت روشهاي فوق
روش مورد نظر در اين تحقيق
 قاثر احتمالي روش مورد نظر در اين تحقيمکانيسم
مزاياي روش مورد نظر در اين تحقيق



تاثیر آرامسازی بر اضطراب قبل از عمل جراحی:  مثال

ازبیمارانعملازقبلاضطرابتسکینبرایحاضرحالدر
.شودمیاستفادهاضطرابضدداروهای

خطرو(3)آلودگیخوابهمچونعوارضیباداروهااین
داروهایبانیزتداخالتیوهستندهمراه(4)وابستگی
.(5)دارندبیهوشی

است(6)داروییغیرمداخلهیکآرامسازیاما.

فطربرراجسمانیتنشعضالت،كردنشلباروشاین
.بگذارداثراضطراببراستممکنوكرده

دنداربیهوشیباتداخلیكهاست(7)عارضهفاقدآرامسازی
تاسانجامقابلبیمارخودتوسطسادگیبهروشاین.(8)
.نداردبردرایهزینهو(6)

روش موجود

معايب روش 
موجود

روش مورد نظر

مکانيسم اثر 
احتمالي

مزاياي روش 
مورد نظر



بيان مساله

جنبه هاي مهم تحقيق-4
.(در سازمان، شهر، کشور، دنيا)انجام براي اولين بار•
ا بين هم راستايي با سياستهاي سازماني، محلي، ملي ي•

المللي
صرفه جويي مالي قابل توجه•
نوآوري•
•...



بيان مساله

هدف كلي يا سوال تحقيق-5

يه جمله آخر مقدمه معموال هدف تحقيق يا سوال تحقيق يا فرض
.تحقيق است

:مثال
ي با لذا اين تحقيق با هدف تعيين رابطه بين  سواد اطالعات....

.برونداد پژوهشي معلمان شهر تهران انجام شد
بين  براي پاسخ به اين سوال که آيا رابطه اياين تحقيق لذا ....

د وجوسواد اطالعاتي با برونداد پژوهشي معلمان شهر تهران 
.شددارد، انجام 



:بيان مسئله بايد شامل موارد زير باشد
(ماهیت مسئله)تعریف مشکل -1

(با تاكید و ارائه آمارهای موجود)اهمیت مشکل -2

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

عوارض ناشی از تداوم این مشکل -4

راه حل مشکل و یا عوامل موثر بر موضوعارائه-5

(.نظرات له و علیه كاری كه می خواهیم انجام دهیم)تناقضات موجود -6

(توضیح بیشتری از عنوان)كار كنیم ه در این تحقیق می خواهیم چ-7

فواید ناشی از اجرای تحقیق -8
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(statement of problem)بيان مسئله 

:هدف از بيان مسئله 

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

توجيه ديگران -2
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بررسی متون

وهاتپیشرفازنظرشمورديزمینهتومیدهنشوناينجامحقق
دارهخبرمطالعات

همپشتتفصیلبهشدهانجامهايمطالعهيهمهنیستالزم
بهیهشبپژوهشتاچندتحقیقروشکافیهفقط.شوندرديف
.دشونبازنگرينتايجشونمهمترينونظرمونموردموضوع
تحقیقموضوعبیشترفهمبهکمک
ودمونخکارواسهگرفتنالگونتیجهدروقبلیکارهايازاطالع

جلوگیري از دوباره کاري



اهداف

فرضیات 

سواالت پژوهشی 



:اهداف تحقيق

میتحقیقاینانجامنتیجهدرمحققكهاستهدفی:کليهدف•
.استمطالعهعنوانخبریشکلهمانكلیهدف.برسدآنبهخواهد

لیكهدفبهدستیابیمیزانسنجشكهآنجااز:اختصاصياهداف•
هدفچندبهراآننیست،پذیرامکانتحقیقیکدرشدهارائه

.كنندمیتقسیماختصاصی
قیقتحیکكلیهدفاختصاصیاهدافتحققنتیجهدراستبدیهی•

.شودمیعملی
ساختاروشدخواهدآنبهمنجرتحقیقحاصل:کاربرديهدف•

.نداردمشخصی



:انواع هدف
رسیدخواهیماینقطهچهبهتحقیقانتهایدركهدهدمینشانکليهدف.

راودختحقیقكلیهدفبایددهیمنشانراخودتحقیقانتهایوغایتآنکهبرای

.باشدارزیابیوسنجشقابلكهبنویسیمایگونهبه

دهدمینشانراكلیهدفبهرسیدنمراحلجزيييااختصاصياهداف.

تایجنمعموالًودهدنشانراتوجهقابلجنبینتایجكندمیسعیفرعياهداف

.كندمیتشریحراگروههازیردرتحقیق

عیسونیستسنجشقابلودقیقخیلیقبلیاهدافخالفبرکاربرديهدف

دهدنشانراموضوعكاربردیهایجنبهكندمی



هدف کلی

زئیاتجبیان.باشدمیآنتکراردقیقاًگاهوعنوانبهشبیهبسیاركلیهدف

.گرددمیتوصیهنیازصورتدركلیهدفدربیشتر

“سهمقای”یاو“تعیین”مانندسنجشقابلكلماتباجزییاهدافوكلیهدف

.نیستالزامیتحقیقعنواندربارهمورداین.شودشروع

تاسعنوانازبیشتركلیهدفدرتحقیقمکانوزمانبیانضرورتهمچنین
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مثالی از هدف کلی

رازیانبیمارستدربیماررضایتباپرستاردانشبینرابطهبررسی:عنوان

دراربیمرضایتنمرهباپرستاردانشنمرهبینرابطهتعیین:کليهدف

1400سالدرمطهریشهیدبیمارستان
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اهداف جزیی یا اختصاصی

یقدمهایچهكهكندمیبیانیعنی.كنندمیروشنراكلیهدفبهرسیدنمراحل

.برسیمكلیهدفبهتاشودبرداشتهباید

مارستانبیدربیماررضایتنمرهباپرستاردانشنمرهبینرابطهتعیین:کليهدف

1400سالدرمطهریشهید

:اختصاصيياجزيياهداف

1400سالدرمطهریشهیدبیمارستاندرپرستاراندانشنمرهتعیین

1400سالدرمطهریشهیدبیمارستاندربیماررضایتنمرهتعیین

مطهریهیدشبیمارستاندربیماررضایتنمرهباپرستاردانشنمرهبینارتباطتعیین

1400سالدر
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ر نظر تحقیق داهداف اختصاصي چند ویژگی اساسی را باید در مورد : نکته •
:داشت 

.اهداف اختصاصی باید به طور مشخص، روشن و صریح عنوان گردند : صراحت•
هدف اختصاصی یک تحقیق باید در حدود یک سطر مطرح(: خالصه کردن)ايجاز•

.شود 
ل نیز اهداف اختصاصی تحقیق باید با یکدیگر سازگار باشند و در ك: عدم تناقض •

.مجموعه ای منظم و بهم پیوسته فراهم آورد 
ی و تعداد اهداف یک تحقیق باید در حد اعتبار، زمان، نیروی انسان: تعداد مناسب •

.سایر امکانات باشد 
.اهداف یک تحقیق باید عملی و قابل دستیابی باشند : تحقق پذيري •



Dr Mahmood Vakili                              
Community Medicine Specialist



ییاشتباه رایج در نوشتن اهداف جز

بهاركروشبیانموارداینگونهدر.باشدنداشتهجزییهدفاستممکنتحقیقیک

.دارداشکالجزییاهدافعنوان

مطهريهيدشبيمارستاندربستريمردبيمارانرضايتميانگينتعيين:مثال

1400سالدر

.شودتهبرداشنبایدخاصیقدمهایآنبهپاسخبرایوبودهسادهبسیاركلیهدفاین

تباه،اشبهاستممکنالبته.شودنمیتوصیهجزییاهدافنوشتنموارداینگونهدر

:مثالً.شودبیانجزییاهدافعنوانبهكارروش

هانمونهفشارخونسنجشوپرسشنامهتکميلپرسشنامه،تهيهنمونه،انتخاب
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مثال در خصوص اهداف
راكز حقوق بيماردر مبررسي آگاهي ، نگرش  و عملکرد ارايه دهندگان خدمات درماني در خصوص : عنوان•

1400سال جهرم در درماني شهر 

حقوقخصوصدردرمانیخدماتدهندگانارایهعملکردو،نگرشآگاهینمرهمیانگینتعیین:كليهدف
1400سالدرجهرمشهردرمانیمراکزدربیمار

:ويژهاهداف
شهریدرمانمراکزدربیمارحقوقخصوصدردرمانیخدماتدهندگانارایهآگاهینمرهمیانگینتعیین1.

جهرم
شهرنیدرمامراکزدربیمارحقوقخصوصدردرمانیخدماتدهندگانارایهنگرشنمرهمیانگینتعیین2.

جهرم
شهرانیدرممراکزدربیمارحقوقخصوصدردرمانیخدماتدهندگانارایهعملکردنمرهمیانگینتعیین3.

جهرم

:فرعياهداف
بهمجهرشهردربیمارحقوقخصوصدردرمانیخدماتدهندگانارایهنگرشوآگاهینمرهمیانگینتعیین1.

جنستفکیک
بهرمجهشهردربیمارحقوقخصوصدردرمانیخدماتدهندگانارایهنگرشو.آگاهینمرهمیانگینتعیین2.

سنیهایگروهتفکیک

:كاربردياهداف

بیمارانحقوقرعایتافزایشمداخالتطراحیدرکمک

سالمتخدماتدهندگانارایهبرایبیمارانحقوقخصوصدرآموزشینیازسنجیدرکمک
44



سواالت و فرضیات پژوهش

.شوندهدادپاسخبایداهدافبهرسیدنبرایكههستندپرسشهایی:سواالت

.بودتصورممتغیرهابینارتباطبرایتوانمیكهفرضهاییپیش:فرضیات
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االتشیوه نگارش فرضیات و سو

تعداد.تاسجزییاهدافبهشبیهبسیارسواالتوفرضیاتمتنكلیصورتبه

.بودخواهدجزيياهدافتعدادبرابرنيزسواالتوفرضيات

رضيهفتحلیلیاهدافبرایوسوالوصیفیتجزییاهدافبرایكلیصورتبه

.شودمینوشته
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:نگارش سواالت پژوهشی

درماربیرضایتنمرهباپرستاردانشنمرهبینرابطهتعیین:کليهدف

1400سالدرجهرمبیمارستان

:پژوهشيسواالت

است؟چقدر1400سالدرجهرمبیمارستاندرپرستاراندانشنمره

است؟چقدر1400سالدرجهرمبیمارستاندربیماررضایتنمره

درهرمجبیمارستاندربیماررضایتنمرهباپرستاردانشنمرهبینارتباط

است؟چگونه1400سال



(Hypothesis)فرضیات 

اره فرضیه عبارت است از یک بیانیه حدسي و احتمالي درب
چگونگي روابط بین چند متغیر 

ونگي فرضیه عبارست از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره چگ
روابط بین پدیده ها ، اشیاء، متغیرها 

اید فرضیه حدسي موقتي است که درست بودن یا نبودن آن ب
.آزمایش شود



انواع فرضيه

(H1)جايگزين  (H0)صفر

بدون جهت جهت دار



ي بین میزان استرس پرستاران بخش هاي ویژه و بخش ها

.  تفاوت وجود داردداخلي و جراحي 

H1 

ي بین میزان استرس پرستاران بخش هاي ویژه و بخش ها

(  یکسان است.)تفاوت وجود نداردداخلي و جراحي 

H0                                       



:به اشکال زیر بیان می شود H1فرضیات تحقیقی 

:فرضيه بدون جهت( 1
لی محقق رابطه، تفاوت یا اثر را بيان می کند و

. چگونگی آن را بيان نمی کند
بين ميزان آگاهی بيماران قبل ار عمل جراحی و 

. رابطه وجود داردميزان اضطراب آنها 



:فرضیه جهت دار( 2
اب بين ميزان آگاهی بيماران قبل از عمل جراحی و ميزان اضطر

.  وجود داردرابطه مستقيمآنها
اببين ميزان آگاهی بيماران قبل از عمل جراحی و ميزان اضطر

.وجود داردرابطه معکوس



یا یک محقق زمانی از فرضیه بی جهت استفاده می كند كه هیچ دلیل•

داشته مدركی برای ایجاد تفاوت بین گروه ها با ارائه یک برنامه آموزشی ن

محقق در صورتی كه فرضیات جهت دار زمانی استفاده می شوند كه. باشد

.دلیل كافی برای وجود تفاوت بین دو برنامه آموزشی دارد



گیری متغیرهاهای اندازهمقیاس

اسمیمقیاس(Nominal scale)وضعیتجنسیت،مثل

دینازدواج،

(ترتیبی)رتبه ایمقیاس(Ordinal Scale)اجتماعیطبقه-

لباسسایزموضوع،یکبهنسبتنگرشاقتصادی،

فاصله ایمقیاس(Interval Scale)آزموندرعملکرد

نمرهریاضی،

نسبتیمقیاس(Ratio Scale)،جمعیترشدنرخقد،وزن



اده از تاثير برنامه آموزش استفاده از کتابخانه بر توانايي استف) جدول متغیرها

(......کتابخانه توسط دانشجويان

کیفي

رتبه اي–اسمي 

کمي

هگسست-پیوسته

زمینه اي وابسته مستقل مشخصات 

متغیر

اسمي* *
برنامه آموزش

رتبه اي* *
توانايي 

استفاده از 

کتابخانه

اسمي* *
ليرشته تحصي

اسمي* *
جنس

هپيوست*  *
سن



روش اجرا

نوع مطالعه 

نمونه گیري 

ابزار جمع آوري داده ها  



روش مطالعه

نوع مطالعه، •
جمعیت مورد مطالعه، •
(معیارهاي ورود و خروج از مطالعه)معیارهاي قابل قبول •
روش نمونه گیري، •
حجم نمونه و شیوه محاسبه آن، •
روش و ابزار جمع آوري داده ها و روائی و پايائی آن، •
و اين قسمت مخصوص مطالعات تجربی)شرح مداخله يا تجربه يا تجويز دارو •

(کارآزمايی است
پیش آزمون و پس آزمون،•
طرح تجزيه و تحلیل اطالعات،•
شیوه انتشار نتايج •





جامعه مورد مطالعه

کهاستجمعيتي،مطالعهموردجامعه
شودميانجامآنرويبرمطالعه

يمبلکهنيستندانسانهاجامعهاين“الزوم
.باشندزندهموجوداتواشيا،هاپديدهتواند



Sampling methods

Target population))جامعه هدف -

بررسي كل جامعه( :Census)سرشماري 

داليل انجام نموه گيري 

به جاي سرشماري

هزينه كمتر 

روش انجام تحقيق

صرفه جويي در وقت

محدوديت 

در بعضي از مواقع دقت بيشتر

(Sampling Frame)  -چهارچوب نمونه گيري

( statistical unit)  -واحد آماري

بررسي بخشي از جامعه( :Sampling)نمونه گيري 



جمعیت مطالعه•

نمونه مطالعه•

جامعه

جمعيت 
هدف 

نمونه

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



روشهاي 
نمونه گيري 

 Simple Random Samplingنمونه گيري تصادفي ساده-1

( convenience)نمونه گيري در دسترس-1

احتماليرغي

احتمالي 

((Stratified samplingنمونه گيري طبقه اي-2

 ( Cluster sampling)نمونه گيري خوشه اي-3

 (Systematic sampling)نمونه گيري سيستماتيك-4

 Multistage sampling))نمونه گيري چند مرحله اي-5

( quota)نمونه گيري سهميه اي -2

(   judgment)نمونه گيري بر مبناي قضاوت يا هدفمند -3



:نمونه گيري تصادفي ساده-1

دانش آموز 100. دانش آموز است1200مدرسه اي شامل : مثال 

.  جهت يك تحقيق مي خواهيم انتخاب كنيم 
n=100 

N=1200

:براي انتخاب یك نمونه تصادفي ساده 

.د بررسي تهيه شودرچهارچوب يا فهرستي شماره دارازواحدهاي جامعه مو-1

.تعداد نمونه مشخص شود-2

واحدهاي نمونه از طريق قرعه كشي يا جداول اعداد تصادفي -3

. كليه نمونه هاي انتخابي شانس يكسان براي انتخاب دارند





جامعه به گروهها يا طبقات مجزا تقسيم و به : نمونه گيري طبقه اي -2

.  روش تصادفي از هر طبقه نمونه ها انتخاب مي شوند

طبقه بندي مي تواند براساس يك متغير با توجه به  اهداف مطالعه صورت
:متغيرهايي مانند.   گيرد

سن-
جنس-
وضعيت اجتماعي اقتصادي -



تعداد نمونه از هرطبقه
متناسب با حجم طبقه

متناسب با واريانس طبقه

اما بين طبقات طبقه ها همگن درون در اين روش :نكته * 
.باشندناهمگن مي 



بات فرض کنید بخواهیم نگرش دانشجویان یک دانشگاه را در مورد انتخا: مثال

مونه ای سپس ن. می توان دانشجویان را بر حسب دانشکده طبقه بندی نمود . بدانیم 

.  سیستماتیک انتخاب می کنیم 

ی نفری نیاز باشد ، کسر نمونه گیر500نفر جامعه آماری به نمونه 10000اگر از 

:  می شود  20

تعداد نمونه تعداد جمعیت دانشکده

25 500 کشاورزی

150 3000 هنر

100 2000 علوم

25 500 پزشکی

35 700 مهندسی

80 1600 بازرگانی

35 700 حقوق

50 1000 علوم تربیتی

500 10000 تعداد کل



:  نمونه گيري خوشه اي-3

روش انجام كار

خوشه بندي-1

به جاي تك تك آنها ( خوشه ها) در اين روش گروههايي از افراد 

.تهرچه تعداد خوشه بيشتر باشد دقت بيشتر اسكنيم وي انتخاب م

يشماره گذار-2

انتخاب تصادفي تعداد خوشه مورد نياز-3





یری با نمونه گخوشه ای تفاوت بین نمونه گیری 

طبقه ای



:نمونه گيري منظم-4

.انتخاب مي شودجامعه نمونه ها بطورمنظم ازافراد يا اعضاي

12
100

1200
k …..12+30 ،12+12،18+6،6

:مثال
پرونده 100پرونده مادران باردار تحت مراقبت 1200مي خواهيم از 

:انتخاب كنيم در اينصورت فاصله نمونه گيري برابراست با

.مي كنيممشخص را ( n)نمونه و( N)تعداد اعضاي جامعه * 

فاصله نمونه گيري* 

. را انتخاب مي كنيم kتا 1عددي به صورت راندوم از * 

n

N
k 





(Multistage sampling) اينمونه گيري چندمرحله -5

يريگنمونهروشهايازاستفادهباگيرينمونههرمرحلهدرروشايندر
مرحلهآخريندروشودميمحدودتروكوچكترآماريواحداحتمالي

.كنيمميپيدادسترسياصليواحدبهگيرينمونه



مثال

ایی در برآورد توانایی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتد

یک منطقه آموزش و پرورش

۱۰دبستان……۲دبستان۱دبستاندبستان:اولمرحلهواحد

۲۰و۱۹کالس..…۴و۳کالس۲و۱کالسکالس:دوممرحلهواحد

۵۸،۵۹،۶۰....،۱،۲،۳آموزشدانش:سوممرحلهواحد



نمونه گيری آسان

 در این روش از نمونه هایی که در دسترس است ، استفاده می شود.

کندمثل نظر خواهی خبرنگار، از افرادی که به طور اتفاقی با آنان برخورد می  .

 مثل استادی که از دانشجویان خود آزمایش به عمل می آورد  .

ررسی این روش چندان قابل اعتماد نیست و نتایج آن فقط در مورد افرادی که ب

.  شده اند ، قابل تعمیم است 

، با در مواردی که به تعمیم دادن در مورد جامعه بزرگتری نیاز نداشته باشیم

.  استفاده از کمترین هزینه و کوشش ، این روش موثر است 



نمونه گيری سهميه ای

چهازوچگونهنمونهکهداندنمیمحقق،آسانگیرینمونهروشدر

.استحلقابلایسهمیهگیرینمونهبامشکلاین.استدارجهتنظر

سلسلهیکمبنایبر،راهاییگروهیاافرادمحقق،روشایندر

.کندمیانتخابمشخصمعیارهای

ونزشوندگانمصاحبهازنیمیتاکندمیسعیخواهینظریکدرمثال

.نگذاردتاثیرنتیجهدرجنسیتعاملتا،باشندمرددیگرنیمی



نمونه گيری هدفمند

مواردیاگروهمیانازنظرموردنمونهكردندست چینگزینش

موردعالقه

خوداهیآگوبصیرتازاستفادهباتواندمیکهاستباوراینبرمحقق

.کندانتخابمطالعهبرایراهاگروهیاافرادترینمناسب

تنها.مدارسسایربهنتایجتعمیموروستاییمدرسهیکانتخابمثال

نای،استمدارسسایرمعرفشدهانتخابنمونهکهاینتشخیصراه

دهکرتعریفآنطبقرانمونهمدرسهکهمعیارهاییبانمونهکهاست

.کندمطابقت،ایم

دادمتعمیصددرصدطوربهراهایافتهتواننمیکهاینبهتوجهبا،

زنیمواردسایردرتوانمیراشدهپیداخصوصیاتزیاداحتمالبه

.یافت

وانتمیاحتیاطباوشرایطقیدبارانتایج،هدفمندگیرینمونهدر

.کرداظهار





؟؟؟حجم نمونه



حجم نمونه كم

اعتبار داده ها كمتر
اجرا آسان تر



تعيين حجم نمونه

براي اين تحقيق چه تعداد نمونه الزم است؟: سوال 

عوامل مرتبط با حجم نمونه

هدف مطالعه -1

نوع مطالعه -2

نتيجه موردانتظارازمطالعه-3

بودجه طرح-4



جمع آوري داده ها

مراحلازیکیتحقیقنیازمورداطالعاتآوریگرد

صورتبههادادهآوریجمع.باشدمیآناساسی

وپژوهشصحیحاجرایدررامحققتواندمیمناسب

.مایدنیاریواقعیتبرمبتنیودقیقگیرینتیجه



مشاهدهمصاحبه

پرسشنامه
بررسی 

مدارك و اسناد

روشهاي گردآوري اطالعات



پرسشنامه

حضوری

پستی

الکترونیکی



اعتبار و پایایي پرسشنامه

درلا معموکهشدهاستفادهپرسشنامهوپایایياعتبارمیزان

بهابزارانسازندگتوسطویاقبليومطالعاتتحقیقاتپیشینه

.شودبیاناستآمدهدست



 Observationمشاهده 



فرد می تواند به مشاهده متغیردرمحیط کار واقعی یا در محیط 

.آزمایشگاهی بپردازد

انواع مشاهده 

مستقیم

غیر مستقیم

رسمی

غیر رسمی

مشارکتی

غیر مشارکتی



مصاحبه 
Interview 



انواع ديگر مصاحبه

مصاحبه حضوری

مصاحبه تلفنی

مصاحبه رایانه ای



انواع مصـاحبه

ســازمان يافته

نيمه سازمان يافته

ســازمان نـايافته



:رايج ترين ابزار گرد آوري داده ها

حقيق استفاده از مواد مكتوب به عنوان مبناي ت:اسناد•
راد پرسش و بحث دربارة موضوعات با اف: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

100



مالحظات اخالقي 

یماطالقهايیدستورالعملوقواعدمجموعهبهاخالقیمالحظات•

بايدرانديگبهآسیببروزامکانازجلوگیريمنظوربهکهشود

قیقتحموضوعانتخابازاخالقیمالحظات.گیردقرارتوجهمورد

.يابدمیادامهتحقیقگزارشنوشتنتاوآغاز



اخالقياتشئونمسايل 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

یرمحدوديت هاي تحقیق آن دسته از عواملی هتسند که در مس•
.  جمع آوري اطالعات و کسب نتايج مطلوب مانع ايجاد می کند

محدوديت هاي در اختیار محقق •
محدوديت هاي خارج از اختیار تحقیق •



جدول گانت

مدت زمان الزم براي اجراي طرح •

در اين قسمت زمان الزم براي اجراي طرح بايد ذکر شود و نوع و

ی تاريخ فعالیتهاي انجام شده را در خصوص انجام طرح در جدول

زمانی به نام جدول گانت که در فرمهاي پروپوزال وجود دارد 

.  مشخص شود



جدول زمان بندي مراحل اجرايي طرح

(ماه)وقت اجرا  زمان 
كل

فعاليتهاي اجرايي

رديف

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

هفته2 ارائه طرح  و تصويب 1

هفته2 تهيه تجهيزات الزم 2

هفته1 آموزش پرسنل اجرايي 3

هفته3 هماهنگي با آموزش و پرورش 4

ماه2 اجراي طرح 5

هفته2 ورود داده ها به رايانه 6

هفته2 تجزيه و تحليل داده ها 7

ماه1 تهيه گزارش نهايي 8
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                       نوشتن پروپوزال  

                       جمع آوري اطالعات  

  
                       تجزيه وتحليل اطالعات

  
                       تدوين گزارش نهايي
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Analysisتجزيه و تحليل



منبع نویسی
شيوه هاروارد

ابتدا نوع منبع را مشخص كنيد
مقاله برگرفته از مجله علمی پژوهشی: مثال

1. Author(s) of journal article – family name and initials 

2. Year of publication,

3. Title of journal article – in single quotation marks’,

4. Title of journal – italicised, 

5. Volume, 

6. Issue or number, 

7. Page number(s).

• Example: Huffman, LM 1996, ‘Processing whey protein for use as a food 
ingredient’, Food Technology, 50, 2, 49-52. 



منبع نویسی

شيوه ونکور
ابتدا نوع منبع را مشخص كنيد

مقاله برگرفته از مجله علمی پژوهشی: مثال
1. Name/s of author/s of the article. 

2. Title of article. 

3. Title of journal (abbreviated).

4. Year of publication.

5. Volume number (and issue).

6. Page numbers.

• Example: Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic 
processing of radiolabelled big ET-1 in human kidney as a food ingredient. 
Biochem Pharmacol 1998;55:697-701. 





متشكرم از توجه شما

خسته نباشید
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