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وبینار انتخاب موضوع طرح پژوهشی و 
پروپوزال نویسی
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عقلشان بر احساسشان غلبه می کند.

برای تحمل آرائ دیگران تمرین می کنند.

به واسطه زحمتی که می کشند همیشه خسته اند.

برای چهل سال آینده خود برنامه ریزی می کنند.

فرق بین هشت وهشت ویک دقیقه را می دانند.

رنگهای شاد خلقت را در ظاهر خود سپاس می دارند.

با محاسبه حروف اضافه سخن می گویند.

قاعده مند فکر می کنند.

در سختی ها شکر گذارند.
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برای هر سوالی چندین پاسخ متفاوت دارند.

عصبانیت خود را به تاخیر می اندازند.

شئان را بر قدرت مقدم می شمارند.

در رفتار قابل پیش بینی اند.

 افزایش قدرت کشور تامل میکنندبرای.

برای جلب اعتماد دیگران حتی در نگاه کردن دقت می کنند.

دغدغه وفای به عهد آنهارا شب از خواب بیدار می کند.

و همیشه غذا را با نام او آغاز می کنند و پس از غذا شکر گذارند.
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تحقیق چیست؟



که به تحقیق تالش سازمان یافته برای بررسی مساله خاص
.یک راه حل نیاز دارد
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مجموعه فرایندهایی که سعی می کنیم 
.به وسیله آنها مشکل را حل کنیم



پروپوزال



مبانی نظری و پیشینه تحقیق



فصل سوم





فصل پنجم



اجزای پروپوزال طرح تحقیق

عنوان تحقیق-1
کلید واژه ها-2
مقدمه-3
بیان مساله -4
اهمیت و ضرورت پژوهش -5
چارچوب نظری و عملی -6

پژوهش
پژوهشاهداف -7
سواالت یا فرضیات پژوهش-8

جه تمایز -9
روش تحقیق -10
جامعه آماری و روش نمونه -11

گیری 
تعریف مفهومی و عملیاتی -12

متغیرها
منابع و رفرنس ها -13
گانت چارت -14
بودجه بندی-15



استاد راهنما و مشاور

استاد راهنما به مثابه هدایت کننده راه 
پژوهش



کمک به انتخاب یک عنوان پژوهشی1.
راهنمایی و هدایت در تکمیل پایان نامه2.
ن نامه نظارت بر نحوه نگارش پروپوزال و همچنین کمک در ویرایش پایا3.
کمک به دانشجو در جهت یافتن منابع معتبر4.
قرار دادن وقت برای حل مشکالت5.
هماهنگی با سایر اساتید جهت دفاع6.
نقش حمایتی و انگیزشی استاد راهنما7.
نقش استاد در هدایت استعدادها و توانمندی های دانشجو8.
وهشنقش تخصصی استاد درهدایت فکری دانشجو در انجام موفقیت آمیزپژ9.

راهنمایی دانشجو در استخراج مقاله10.

وظایف استاد راهنما



مالک های انتخاب استاد راهنما

شرایط استاد
جنبه های علمی و

تخصص استاد

شرایط دانشجو جنبه های شخصیتی استاد

جنبه های رفتاری



ممکن است استاد راهنما در رابطه با موضوع پژوهش تخصص 
.الزم را نداشته باشد

نقش های استاد راهنما

بهتر است استاد مشاور 
تخصص روش تحقیقی یا 

.آماری داشته باشد
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تفاوت موضوع با عنوان



مالک های اساسی در انتخاب موضوع پایان نامه

عالقمندی پژوهشگر نسبت به موضوع
...(کسب درآمد، مقاله، کتاب و )هدف پژوهشگر 

در نظر گرفتن عامل زمان
در نظر گرفتن بودجه و امکانات 

آشنایی با جامعه آماری مورد مطالعه
توجه به منابع در دسترس

داشتن چاچوب نظری مناسب 
آشنایی با روش تحقیق پژوهش 

(دتامکان استفاده از نتایج در کوتاه مدت یا میان م)کاربردی بودن 



بررسی تکراری نبودن موضوع پژوهش



جستجو در پایگاه های علمی



https://irandoc.ac.ir/

https://irandoc.ac.ir/


http://simorgh.net/

http://simorgh.net/


http://sika.iau.ir/

http://sika.iau.ir/


https://www.sid.ir/

https://www.sid.ir/


http://www.nlai.ir/

http://www.nlai.ir/


https://elmnet.ir/

https://elmnet.ir/


تفاوت پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

مساله

پیشینه 
پژوهش

مشاهده

نظریه یا هفرضیسوال
مدل

قانون
اصل 
علمی

قیاس

دکتری

استقرا

ارشد



Base Article



 عالقه شخصی نسبت موضوعی خاص
 پیشنهاد اساتید راهنما و مشاور یا خبرگان
 وجود مشکلی در محیط کار، جامعه، خانواده و...
 (اولویت های پژوهشی)سفارش فردی یا سازمانی
محورهای همایش ها یا کنفرانس های معتبر
بررسی مقاالت معتبر در شماره های جدید نشریات
بررسی رزومه اساتید و روندیابی آنها
 (  ریات علمیچکیده رساله های دکتری، مرور منابع علمی، نش)بررسی متون
ترکیب دو موضوع جدید
پیشنهاد پژوهشگران پیشین
 بسط موضوعات کار شده
استفاده از پرسشنامه ها و ابزار جدید
مطالعات شخصی پژوهشگر



اولویت موضوع -1
کاربرد داشتن -2
نو بودن موضوع -3
قابلیت اجرا -4
آشنایی علمی پژوهشگر با موضوع پژوهش -5
عالقمندی پژوهشگر -6
در دسترس بودن منابع و اطالعات -7
حمایت سازمان ها و نهاد ها از انجام طرح پژوهشی -8
توجه به موقعیت خودتان-9
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از مقاالت پایگاه های معتبر



مقاالت فارسي:
حاوي چكيده و متن بسياري از مقاالت: SIDپايگاه ◦
حاوي چكيده و متن بسياري از مقاالت: Magiranپايگاه ◦
حاوي چكيده مقاالت و ساير منابع پژوهشي: IranDocپايگاه ◦
حاوي چكيده و متن بسياري از مقاالت: Civilicaپايگاه ◦
...و ◦

:مقاالت انگليسي 
Springerپايگاه ◦

Science directپايگاه ◦

Emeraldپايگاه ◦

پايگاه  ◦
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www.springer.com
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http://www.springer.com/
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https://scholarlyoa.com/

https://scholarlyoa.com/


www.emeraldinsight.com
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http://www.proquest.com/
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http://www.jurn.org/#gsc.tab=0
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www.irandoc.ac.ir
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http://www.irandoc.ac.ir/
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www.sid.ir
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http://www.sid.ir/


www.magiran.com
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http://www.magiran.com/


www.civilica.com
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http://www.civilica.com/
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خاصومحدودبایدشماپژوهشیعنوان:باشدخاصبایدعنوان
شغلیترضاینقش“:کنیدتوجهعنواندواینبهمثالبرای.باشد

دومعنوانو”تهرانشهرداریدرکارکنانعملکردبهبودبر
استمشخصکههمانگونه.”شغلیرضایتبرموثرعوامل“

عمومیدومموضوعامااستشدهمحدودخوبیبهاولموضوع
.است

باالالمثبهاگر:باشدپژوهشاصلیمتغیرهایحاویبایدعنوان
یاصلمتغیردوهراولعنواندرکهمی شودمشاهدهکنیدتوجه

دراستمستقلمتغیردیگریووابستهمتغیریکیکهپژوهشی
اصلیمتغیرهایدومعنواندراماشده اندآوردهمقالهعنوان

.نداردوجودپژوهش
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انعنودرنبایدشما:اختصاریعالئموفرمولازاستفادهعدم

.کنیداستفادهفرمول هایاوMSهماننداختصاریعالئمازمقاله

ردوشوندآورهکاملصورتبهعنواندربایداختصاریعالیم

آن هاراختصاگرفته اندقراراستفادهموردکهمتنازجاییاولین

سیبرر“:استغلطعنواناینبنابراین.گرددذکرپرانتزداخل

صحیح ترعنواناینو”ایرانیبیماراندرMSبیماریعالیم

.”رانیایبیماراندراسکلروزیسمولتیپلبیماریعالئم“است
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وتاهکبهتوجهمقالهعنوانانتخابدر:باشدکوتاهبایدعنوان
یا7حدوددرپژوهشعنواناگرمعموالً.استضروریآنبودن

ایدارعنوانهمچنین.استمناسببسیارباشدکلمه12تا8
:می آیدشماربهضعیفکلمه2۰ازبیش

کودکاندندانپوسیدگی:کوتاهبسیارعنوان.
نزدن،مسواکفرهنگنامناسب،تغذیهاثرات:بلندبسیارعنوان

دگیپوسیبروالدیننامناسبآموزش هایودنداننخازاستفاده
!ابتداییمدارسکودکانشیریدندان های

دگیپوسیبرموثراجتماعیوفرهنگیعوامل:استانداردعنوان
.کودکاندندان
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ردکمکیهیچکهکلماتیآوردن:اضافیکلماتآوردنازاجتناب
کلماتمثالبرای.نیستمناسبهنوانابتدایدرندارندعنوانفهم

ابتدایدر”…وحیطهدرپژوهیزمینه،درمطالعه ای،مقایسه“
وجهتمثالدواینبه.استبهترآن هاحذفوهستنداضافیعنوان

ودبهبدرهالوپریدوالدارویبادرماناثربخشیبررسی“:کنید
وپریدولهالاثر”دومعنوانو”اسکیزوفرنیکبیمارانشناختیعالیم

دلیلبهمدوعنوان.”اسکیزوفرنیکبیمارانشناختیعالیمبهبوددر
.استترصحیح”اثربخشیبررسی“ازاستفادهعدم

.شته باشدباید روشن و بدن ابهام باشد و همچنین جذابیت داعنوان 
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تاستوصیفینوعازشماپژوهشیاگر:مطالعهمکانوزمان
پژوهشانواعسایربرایولیمی شودآوردهمطالعهمکانوزمان
یکوعشیمیزانمی خواهیداگرمثالبرای.نداردضرورتیکاراین

.شودآوردهزمانومکانکنیدمطالعهرامردمآگاهییابیماری
تهرانهرشروستائیانمیاندردیابتبیماریشیوعمیزان“:مثال

.″1393سالدر
یمارانبدرکلیهکارکردبهبودبرداروییدرماناثربخشی“:مثال

″1393سالدرتهرانشهر
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2بایدودانشجکهاستاینمهمبسیاربسیارنکته
ویعلمارتباطهمباکهنمایدانتخابرامتغیری
خابانتمدلیاستبهتروباشندداشتهمنطقی

سنجشهمباتوامانطوربهمتغیردوکهشود
:غلطنمونهیک.باشدشده

سازمانتکنولوژیباشخصیتیتیپرابطهبررسی
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غیر رابطه به طور علمی و منطقی بین دو متباید در این تحقیقات •
. ه باشدرابطه دو حالت یك طرفه و دو طرفه می تواند داشت. باشد

. می باشددر حالت یك طرفه تعیین متغیر مستقل و وابسته مهم
.گرددلیکن در حالت دو طرفه بسته به نظر محقق تعیین می

طرفه                         برای حالت یك : مثال •

سازمانیسکوتسازمانی بر فرهنگ رابطه بررسی •
برای رابطه دوطرفه: مثال •
بررسی رابطه رفتار کارآفرینانه و انگیزه پیشرفت•

متغير مستقل
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تفاده اگر در عنوان محقق به جای کلمه رابطه از کلمه تاثیر اس•
.ودکند، باید سراغ تحقیقات تجربی یا نیمه تجربی بر

وه اعمال به عبارتی باید متغیر مستقل مورد توجه را در یك گر•
.نماید و نتیجه را قبل و بعد از اعمال با هم مقایسه نماید

ش آموزانتاثیر فیلم اکشن بر پرخاشگری دان: مثال•

T1 X T2

پيش آزمون
Action 

Film
پس آزمون
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البته روشهای آماری وجود دارند که محقق می تواند •
ی داده و ضمن استفاده از کلمه تاثیر، با یك بار گردآور

.اطالعات نیز به آزمون فرضیات خود اقدام نماید
مثال تکنیك مقایسه میانگین ها•
•T- Student و آنالیز واریانس و...
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یاباشیدهداشتمرجعمدلیابایدشناسیآسیببرایحالتایندر•
عواملی(ایخانهکتابمطالعاتاکتشافی،مصاحبه)دلفیتکنیكبا

.کنیدشناساییراشوندمیآسیبباعثکه
وهنمودگیریاندازهسازماندرراعاملهراثرمیزانبعدگامدر•

نماییدارائهمناسبراهکار

BAGHBAN



در.داینبودهموفقولیکنیدمستقررامدلخواهیدمیشماحاال
Caseعمیقمطالعاتبایدصورتاین studyوباشیدداشته

.اندکردهشناساییراموانعیچهببینید
درآنازپس.بیاوریدنظریمبانیدررامطالعهتاچندبایدشما

در،مطالعاتاینبهتوجهباخواهممیکهکنیدذکرپروپوزال
کنم،زیعتوپرسشنامهکنم،مصاحبهحوزهاینوسازماناینفضای
.کنمیبنددستهوشناساییراعواملآنازپس....وبکنمدلفی

بنیادیمطالعاتبهشبیهمطالعات،هستشناساییموضوعوقتی
انندم.نمایدشناساییراعواملبایدمحققخودواقعدر.باشدمی

.گرفتصورتEHRMاستقراردرکهکاری
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یدانبودهموفقولیکنیدمستقررامدلخواهیدمیشماحاال.
مرجعمدلیكشمااینحالتدرهستبررسیموضوعوقتی
.بسنجیدخواهیدمیراموانعمیزانفقطودارید

کنیداضافهچیزیعواملبهبخواهیداستممکنشما.
شغلیفالتکارشبیه
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ی آید روش وقتی کلمه ی بررسی تطبیقی و یا مقایسه ای م•
رضیه اضافه فقط یك سوال یا ف. های قبلی قابل تعمیم است

ختلفمی کنید مبنی بر تفاوت معنی دار میان حوزه های م
:برای مثال•
ملت آیا تفاوت معنی داری میان سکوت سازمانی در بانك•

و بانك صادرات وجود دارد؟
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تحقیق بنیادی یا محض -1

تحقیق کاربردی -2

تحقیق توسعه ای-3



تحقیق بنیادین 

شناخت و کشف پدیده ها 

ساخت نظریه ها یا نظریه پردازی

گسترش مرزهای دانش



Fundamental Research



تحقیق کاربردی

انجام عملی تحقیقات بنیادی 

حل مشکالت سازمان یا جامعه 





(  R&D)تحقیق و توسعه 
بهبود یا افزایش تولید و خدمات 

نوآوری در محصول یا فرایندها



کمک به جستجوی بهتر



نان تاثیر هوش هیجانی بر افزایش عملکرد شغلی کارک
1398سازمان مالیاتی شهر تهران در سال 



د هوش عاطفی، خود کنترلی، خو: کلیدواژه گان
مدیریتی، عملکرد شغلی،توسعه شغلی 

ی کارکنان تاثیر هوش هیجانی بر افزایش عملکرد شغل
1398سازمان مالیاتی شهر تهران در سال 

: عنوان



؟چگونه پروپوزال بنویسیم



فرایند پژوهش

مشاهده
تعریف کلی مساله

گردآوری داده 
:های اولیه

مصاحبه و بررسی پیشینه 
پژوهش

تعریف مساله 
(سوال پژوهش)

چارچوب 
تئوریک

تعیین و 
نامگذاری 

متغیرها

تدوین 
فرضیه

طرح 
پژوهش

گرداوری، 
تحلیل و 

تفسیر 
داده ها

ضیه استنتاج، تایید یا رد فر
ها یا پاسخ به سوال پژوهش
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اجزای پروپوزال

عنوان -1

بیان مسئله-2
اهمیت و ضرورت پژوهش -3
اهداف پژوهش-4
ادبیات نظری پژوهش-5
پیشینه پژوهش-6
مدل مفهومی پژوهش -7
فرضیات / سواالت -8

وجه تمایز -9
روش پژوهش -10
قلمرو پژوهش -11
روش تجزیه و تحلیل -12
مفاهیم و واژه ها -12
محدودیت های پژوهش -13
امکانات و زمان الزم جهت پژوهش -14
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BAGHBAN



BAGHBAN



BAGHBAN

بیان مساله



الهمسبیانتدوینپژوهشهرقسمتحساسترینوترینمهم
بیان.ودشبیانصحیحنگارشیباودرستیبهبایدکهباشدمی

درتقباپژوهشگربایدکهاستپژوهشبهشماورودراهمساله
.کنندتبیینراآنخویشتصوروخالقیت

نظریهبوط،مررشتهادبیاتتجربه،)شاملمسالهبیاناصلیمنابع
.باشندمی(مختلفمنابعازهاایدهوها

روابطش،پژوهکلیدیهایمتغیرکنندهمشخصبایدمسالهبیان
.باشدمطالعهموردجامعهطبیعتوهاآنبیناحتمالی



بخش اول :
را مطرح در این بخش می باید تمامی متغیر های اصلی مشکل: تعریف مشکل

.ساخت و روابط آنها را تشریح کرد
وز یک برای تشریح تمام ابعاد یک مشکل و رسیدن به زمینه هایی که در بر

.کردمشکل می تواند موثر باشد، می توان از نمودار استخوان ماهی استفاده

(مشکل اصلی)معلول 

BAGHBAN





 بخش دوم
در این. )در این بخش باید راه حل یا عوامل موثر بر حل مشکل مطرح شود

رتی که فقط در صو(. قسمت می توانید از پژوهش های پیشین استفاده کنید
.  میان پژوهش ها تناقضاتی وجود دارد می توان آن ها را مطرح کرد

 بخش سوم
در در این بخش باید منظور از انجام پژوهش و دلیل اینکه چرا این موضوع

.  این جامعه آماری انتخاب شده است را شرح دهید
ه کاری همچنین باید توضیح بیشتری از این که می خواهید در این پژوهش چ

.   انجام دهید را مطرح سازید

(در بخش سوم نیازی به استناد علمی نیست)



تعریف مشکل1)
اهمیت مشکل با ارائه ی آمار در دسترس2)
نحوه ی برخورد با مشکل، راه حل ها و خدمات موجود3)
عوارض ناشی از تداوم این مشکل ها4)
معرفی عوامل مؤثر بر موضوع5)
تناقض های موجود6)
کاری قراره انجام شه توضیح اینکه تو این پژوهش چه7)
فواید اجرای طرح8)



اوتیسم

ژنتیک

تغذیه
سن 

زوجین

آب و 
هوا

دوره 
بارداری

پارازیت



شبکه )ل موضوعيه و تحلينمودار تجز

(عليت

معلول

علت
علت

علت

علت

علت

علت فرعي

علت فرعي

علت فرعي

11
1

BAGHBAN



من شش یار باوفا دارم، همه آنچه را که من میدانم آنها
.به من آموخته اند
:نام آنها این است

چه چیز؟ چرا؟ چه وقت؟ چطور؟ کجا؟ چه کسی؟

Who, What, Where, When, Why, How

BAGHBAN



بندساختارتدويندررويکردهاانواع

1ج 

3ج  2ج 

5ج  4ج 

2ج  1ج 

4ج  3ج 

5ج 

بند استقراييبند قياسي
1385حري  

جمله اصلي

جمله اصلي

BAGHBAN



1ج 

3ج  2ج 

6ج  5ج  4ج 

8ج  7ج 

9ج 

استقرايي-بند قياسي قياسي-بند استقرايي 

1385حري  

جمله اصلي

6ج 

8ج  7ج 

10ج  9ج 

جمله اصلي

نتيجه

3ج 2ج 1ج 

5ج  4ج 

BAGHBAN



چرا انجام تحقیق ضرورت دارد؟•

چرا در این مقطع زمانی باید تحقیق انجام شود؟•

دارد؟انجام تحقیق چه تاثیری در پیشبرد علم مدیریت•

؟چه خالء علمی را در رشته مدیریت می تواند پر کند•

اهمیت پژوهش



اهمیت پژوهش

ما در این قسمت الزم است مشخص نمایید که پژوهش ش•
ی و چرا، در چه زمینه ای، چه بخشی از آن، برای چه کسان

.  تا چه درجه ای اهمیت دارد
ما همچنین الزم است تا بخشی از جامعه را که پژوهش ش•

. تحت تاثیر قرار می دهد را ذکر کنید
ارقام برای بیان هر چه بیشتر اهمیت پژوهش خود از آمار و•

.استفاده کنید



تفاوت اهمیت و ضرورت
در پژوهش



المللیبینسطحدر
ملیسطحدر
ایمنطقهسطحدر
سازمانسطحدر



آنبهداریدقصدآیندهدرکههستندمطلوبینقاطاهداف
شفافودقیقروشن،پژوهشاهدافچقدرهر.یابیددست
.بودخواهدترسادهآنهابهدستیابیباشند

هدفانواع:
آرمانیهدف(الف

کاربردیهدف(ب
اصلییاکلیهدف(پ
ویژهاهداف(ت

اهداف پژوهش



چندینواصلیهدفیكشاهدپژوهشهردرکلیطوربه
یراستادرفرعیاهدافکهباشیممیویژهیافرعیهدف

.استاصلیهدفبهرسیدن
هدفیكبایدپژوهشدرموجودمتغیریاپارامترهرازایبه

.نمودتدوینفرعی

هدف اصلی و اهداف فرعی



(ارشد)مثال 

:هدف اصلی
ن الفابررسی تاثیر سبک رهبری معنوی بر اعتماد سازمانی کارکنان در سازما

: اهداف فرعی 
الفاسازماندرکارکنانسازمانیاعتمادبرسازمانیاندازچشمتاثیربررسی-1

الفاسازماندرکارکنانسازمانیاعتمادبردوستینوعبهعشقتاثیربررسی-2

الفاسازماندرکارکنانسازمانیاعتمادبرامیدوایمانتاثیربررسی-3

الفاسازماندرکارکنانسازمانیاعتمادبرمعناداریتاثیربررسی-4

الفاسازماندرکارکنانسازمانیاعتمادبرعضویتتاثیربررسی-5

الفاسازماندرکارکنانسازمانیاعتمادبرسازمانیتعهدتاثیربررسی-6

الفاسازماندرکارکنانسازمانیاعتمادبرعملکردبازخوردتاثیربررسی-7



(دکتری)مثال 

:هدف اصلی
اد نیروی طراحی و تبیین مدل فالت زدگی شغلی فرماندهان و مدیران ست

. انتظامی جمهوری اسالمی ایران

:اهداف فرعی 
در شغليزدگيتالفهایشاخصوهامولفهابعاد،شناسايي...
در شغليزدگيفالترفعبرایاجراييكارهایوسازارائه...

 اولويت بندی شاخص های مرتبط با فالت زدگي شغلي



بررسی پیشینه پژوهش-1

بررسی ادبیات نظری پژوهش -2

بررسی پیشینه پژوهش وادبیات



:هدف از بخش پیشینه تحقیق عبارت است از

برقراری ارتباط منطقی میان اطالعات پژوهش های قبلی با مساله -1

تحقیق

دستیابی به چارچوب نظری ویا تجربی برای مساله تحقیق-2

آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته-3

حقیقپیشینه ت/سابقه موضوع تحقیق



ورمنظبهگذشتهمطالعاتمرورپژوهشی،هردرهاگاممهمترینازیکی•
پژوهشیحوزهدریکدیگربرآنهاگذاریتاثیرنحوهوهامتغیرشناسایی

.استمربوط
میانتئوریكروابطبرمبتنیاستمفهومیالگوییكنظریچاچوب•

دهشدادهتشخیصاهمیتباپژوهشمسالهمورددرکهعواملیازشماری
.اند
آنازواستاستوارآنبرپژوهشتمامیکهاستبنیانیمفهومیچارچوب•

.کرداستنباطرافرضیاتبودنپذیرآزمونتوانمی
.پردازدمیگرتعدیلوگر،وابسته،مداخلهمستقلهایمتغیربینرابطه•

چارچوب نظری پژوهش



نامگذاریویشناسایروشنیبهبایدتحقیقبهمربوطبحثموردمتغیرهای-1
.شوند

بیانمستقلوهوابستمتغیرچندیادوبینارتباطچگونگیبایدتحقیقدر-2
.شود

قیقاتازتححاصلهاییافتهاساسبرراروابطجهتوماهیتبتواناگر-3
دالایانهنشها،بحثدربایدصورتکرد،دراینبیاننظریصورتبهقبلی

.شودآوردهروابطاینبودنمنفییابرمثبت
اخوانندهتگرددارائهباید(تحلیلیمدل)نظریچارچوبنمودارشماتیك-4

.نمایدرامجسمنظریروابطبتواند

اجزای چارچوب نظری پژوهش



حقیق نوعی نمودار سازی برای متغیرهای استخراج شده از چارچوب نظری ت•
.است 

ت می مدل ، رابطه بین طرح نظری وکار جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطالعا•
وصیات درعلوم اجتماعی مدلها شامل نشانه ها وعالیم هستند یعنی خص.باشد

ط با یکدیگر بعضی از پدیده های تجربی به طور منطقی از طریق مفاهیم مرتب
.بیان می شود

مدل ، منعکس کننده واقعیت است وجنبه های معینی ازدنیای واقعی•
.را که با مساله تحت بررسی ارتباط دارند مجسم می کند

مدل تحلیلی تحقیق
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مدل مفهومی پژوهش



تاعوامل تاثیر گذار بر امنیت پرواز خطوط هواپیمایی دل: موضوع

مدل مفهومی پژوهش



ارائه الگويی جامع جهت شناسايی و تبیین عوامل 
موثر بر فرسودگی شغلی





متغیر چیست؟



چيست ؟متغير 

تواندیمومعموالکندتغییرمقدارلحاظازتواندمیکهاستچیزی•

.بپذیردرامتفاوتیعددیارزشهای

.کندیمتغییرکهاستومفهومیبودهتحقیقیكدراصلیایده•

دیگرردفبهفردیكازتواندمیمعینایدامنهدرکهاستکمیتی•

.کندرااختیارمختلفیمقادیردیگرمشاهدهبهمشاهدهازیكیا

یاکاریدست،آنهاراکنترلمحققکههستندخصایصییاشرایط•

.کندمیمشاهده

متغیر



طبقه بندی متغیرها
:طبقه بندی نوع اول 

متغیر وابسته( الف
متغیر مستقل(  ب
متغیر تعدیل گر(  ج
متغیر مداخله گر(  د
متغیر کنترل(  ه

:بندی نوع دوم طبقه 
متغیر فعال (  الف
متغیر خصیصه ای(  ب

:طبقه بندی نوع سوم 
متغیر کیفی(  الف
متغیر کمی(  ب

: طبقه بندی نوع چهارم 
متغیر پیوسته(  الف
متغیر گسسته (  ب

:طبقه بندی نوع پنجم 
متغیردوارزشی (  الف
متغیرچند ارزشی(  ب



انواع متغیرها بر 
ه اساس الگوی رابط
آنها در تحقیق

قلمتغیر مست

تهمتغیر وابس

متغیرهای 
مداخله گر

هتعدیل کنند

کنترل

مزاحم



متغیروابسته ( الف

یرپذیری متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغی•
درآن است 

رای تحقیق یك متغیراصلی  است که به صورت یك مساله حیاتی ب•
.مورد بررسی قرار می گیرد

.قل قرارمی گیردمتغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مست•
:د متغیر وابسته درسه دسته کلی زیر طبقه بندی شده ان

محیطی-1
دستور العملی -2
تاکیدی-3

متغیر وابسته



متغير مستقل

منفی تاثیر می متغیری است که روی متغیر وابسته بصورت مثبت یا•
.گذارد

ازانتخاب یك ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد•
ردتا ،دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق،مقادیری را می پذی

.تاثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود
بات شرایط یا خصایصی هستند که محقق در عمل آنهارا برای اث•

.ارتباطشان باپدیده موردمشاهده دستکاری می کند

متغیر مستقل







ومتغیرتقلمسمتغیربینبررابطهقویتاثیریدارایکهمتغیری•
.استوابسته

متغیرهایبینرابطهمیزانیاجهتکهاستوکمیکیفیمتغیری•
.دهدمیقرارتاثیرتحتراوابستهومستقل

بیهشآنتحلیلیومدلعلمیدرپژوهشگرتعدیلمتغیرنقش•
دخالتواکنشدرآنکهبدونکهاستشیمیکاتالیزوردرنقش
.هدرفتخواپیشچگونهنظرموردواکنشکهکندمیمعینکند

متغیر تعدیل کننده





طوربهانتونمیرابریکدیگرمتغیرهاتماماثرتحقیقدریك•
برخیاثرمحققبنابراینقراردادمطالعهموردهمزمان

.کندمیراخنثیویاآنهانمودهازمتغیرهاراکنترل
متغیرهایاثراتکهاستآنگرتعدیلباکنترلمتغیرتفاوت•

گرلتعدیمتغیرهایاثراتکهدرحالیرودمیازمیانکنترل
.گیردمیقرارمطالعهمورد

متغیر کنترل 



متغير مداخله گر

مستقلیرمتغتاثیرنحوهازاستنتاجبرایمحققکهاستمتغیری•
مینهراگرهمداخلمتغیردهد،تاثیرمیقرارنظرموردوابستهبرمتغیر

یرهامشاهدهمتغازسایرومستقلمستقیمبطورونهکردکنترلتوان
.کرد

ی است که اصطالحی به منظور توجیه وتبیین فرآیندهای ذهنی ودرون•
.مستقیما مشاهده پذیر نیست

متغیر مداخله گر



وصیت اثر همزمان بر متغیرهای مستقل ووابسته، دارای سه خص
است

تضعیف یا تقویت رابطه
تغییر جهت رابطه
نشان دادن رابطه ای که واقعاًوجود ندارد
پنهان کردن یك رابطه

ان ریهدر رابطه سیگار کشیدن با سرطمصرف الکل: مثال



ط متغیر در برخی پژوهش ها مخصوصا تحقیقات توصیفی فق

.وابسته داریم که به آن متغیر مالک گفته میشود

تغیر وابسته تعریف متغیر کافی میباشد و نیازی به جدا کردن م

.مستقل نیست
هوش دانشجویانبررسی میزان: مثال 

متغیر مالك 

متغیر مالکی







:فعالمتغیر(الف
ودستکاریوتصرفدخلدرآنپژوهشگرکهمتغیری

.دهدمیتغییراستمتمایلمقدارکههربهراوآنکندمی

:ایخصیصهمتغیر(ب
.نباشدآندلخواهتغییرقادربهپژوهشگرکهراگویندمتغیری

طبقه بندی نوع دوم



:کیفیمتغیر(الف
مختلفمیزانهایبینوتغییراتاختالفکهشودمیاطالقمتغیریبه

ازرغیدیگریروشهایازاستممکنآنثبتوبرایاستکیفیآن
.شودعدداستفادهبکاربردن

:کمیمتغیر(ب
بهرااداعدتوانمیآنهاگیریاندازهبرایکهشودمیاطالقمتغیریبه

متغیرهابههگونکرد،اینمنتسبمعینایقاعدهوبرطبقنیآزمودوضعیت
:شودمیتقسیمدستهدو

پیوستهمتغیرکمی
گسستهمتغیرکمی

طبقه بندی نوع سوم



فاصله ای

رتبه ای

اسمی

نسبتی



:پیوستهمتغیر(الف
ظممنارزشهایازایمجموعهقبولبهقادرکهاستمتغیری

.باشدمعینفاصلهیادامنهدریكزیادتاکم
نمرهوزن،هوا،دمای:مثال

:گسستهمتغیر(ب
بهگیویژیاصفتیكازلحاظآندرافرادکهاستمتغیری

.شوندمیتقسیمتاییچندیادوهایرده
دستانانگشتتعداد،خانوادهافرادتعداد،فرزندانتعداد:مثال

طبقه بندی نوع چهارم



:متغیردوارزشی (الف
سبت به متغیری اطالق می شود که به آن دو ارزش یا دو عدد ن

.داده می شود مانند زن یا مرد

:متغیرچند ارزشی ( ب
به به متغیری اطالق می شود که بیش از دو ارزش یا دو عدد

.آن اختصاص داده می شود مانند سطح تحصیلی

طبقه بندی نوع پنجم



تحقیقسؤال های 

ندیبردهدستهسهدرتوانمیراتحقیقسؤاالت
:کرد

توصیفی،.1

ای،رابطه.2

تفاوتی.3



یسؤاالت توصیف-1

وچیستوچگونهكلماتازمعموالهاسؤالگونهايندر
.شودمياستفادهباشدمیچه

نداردبردرراعباراتاينمسألههايگزارهاوقاتازبعضي،
.شودمياستنباطهاآنازعباراتاينضمنيطوربهولي

است؟چگونهموالنااشعاردرکودکنقش



ر،موردمتغیچندیادویرابطهچگونگیها،سؤالگونهایندر
:مثالبرای.میگیردقرارنظر

یلیتحصپیشرفتوخودمفهومبینایرابطهچه
دارد؟وجود

سؤاالت رابطه ای-2



سؤاالت تفاوتی-3

ددارسروکارمتغیرهاسطوحتفاوتباهاسؤالاین
.شودمیزیربیانشکلبهومعموال

وانزنعلمیهایگروهمدیریتشیوهبینآیا
دارد؟وجودتفاوتیمردان



فرضیات
یانببهیامسالهیكحلدربارهاستایعالمانهحدسفرضیه
پژوهشوالسبهموقتواحتمالیبخردانه،پاسخیفرضیه،دیگر
وردمآننادرستییادرستیپژوهشبعدیمراحلدرکهاست

.گیردمیقرارآزمایش
.شودمیبیانخبریایجملهصورتبهسوالخالفبرفرضیه





انواع طبقه بندی فرضیه ها

فرضیه های توصیفی -1

فرضیه های رابطه ای -2

فرضیه های تفاوتی-3



واشیاءهایویژگیصفات،شرایط،حاالت،وجودمبینتوصیفیهایفرضیه
داد،رویوقوعنسبتکههستندرخدادهاییوهاپدیدهها،موقعیتاشخاص،

رضیاتفگونهایندر.دهدمیتوضیحراهاپدیدهواشیاءهایویژگیصفات،
.شودمیاستفاده«استچگونه»و«چیست»،«باشدمیچه»کلماتازمعموالً
ضمنیطوربهولیدربرندارندراعباراتاینمسئلههایگزارهاوقاتبعضی

.شودمیاستنباطآنهاازعباراتاین

موالنااشعاردررنگنقشبررسی:مثال
فرانسهانقالبتاریخیبررسی:مثال

فرضیه های توصیفی-1



ا چند متغیر محقق به دنبال کشف و تعیین رابطۀ علت و معلولی بین دو ی
یر مورد است؛ در این گونه فرضیات، چگونگی رابطۀ دو یا چند متغ

.نظر قرار می گیرد
اری بین سطح سواد والدین و خود پنداره فرزندان رابطه معناد: مثال

.وجود دارد
.تاثیر چای ترش بر فشار خون تاثیر دارد: مثال

یفرضیه های رابطه ا-2



غیر بر یك یا محقق به دنبال بررسی و مقایسۀ تفاوت تأثیر دو یا چند مت
روکار دارند ها با تفاوت سطوح متغیرها ساین فرضیه. چند متغیر است

:  شودو معموالً به شکل زیر بیان می

.بین یادگیری خانم های خاندار و شاغل تفاوت وجود دارد: مثال
.روش کارگاهی در تدریس بهتر از روش سخنرانی است: مثال

یتفاوتفرضیه های -3



سوال یا فرضیه؟



تفاوت سوال و فرضیه

موضوع پژوهش

موضوع پژوهش

موضوع پژوهش

نتیجه قابل حدس است نتیجه قابل حدس نیست

فرضیهسوال



انواع فرضیه ها
Hypothesis



جهت دار بودن یا جهت دار نبودن فرضیات

باطارتجهتآندرکهاستایفرضیه:دارجهتهایفرضیه-1
.استعینمومشخصوابستهمتغیربرمستقلمتغیرتاثیرجهتیا

.داردوجودمنفی/مثبتهمبستگیYوXمتغیربین
.استBاستادتدریسروشازبهترAاستادتدریسروش

رابطهجهتآندرکهاستفرضیه:جهتبدونفرضیه-2
.نیستمشخص

.داردوجودرابطهYوXمتغیربین
.داردوجوددارمعنیتفاوتBاستادوAاستادتدریسروشمیان



منطق فرضیه

غیرمتدوبینمعناداررابطهنبودعنوانبهصفرفرض:(H0)یاصفرفرضیه
.شودمیتعریف
میانرابطهوجودکهاستجمله:(H1)یاخالفجانشین،محقق،فرضیه

.تاسپژوهشیفرضیهبامنطبقفرضاینوکندمیبیانرامتغیردو
.باشندهنداشتهمباتداخلیهیچوباشندناسازگاربایدخالفوصفرفرض

مثال

.دنداروجودداریمعنارابطهآنانشغلیرضایتوکارکنانهیجانیهوشبین

.داردوجودداریمعنارابطهآنانشغلیرضایتوکارکنانهیجانیهوشبین



ه هایک نکته مهم در مورد فرضی

بههایدادهاسبراسبلکهشود،نمیابطالیااثباتهیچگاهفرضیهیك
.شودردمییاتأییدفقطآمدهدست

میادرقرامحققتجربی،شواهدواندمحتملمنطقیطوربههافرضیه
بهواستحصحیاحتمالینظرازتبیینکهبگیردنتیجهتاسازد
.برعکسیاکردقبولراآنتوانمیمنطقیطور



وجه تمایز شما چیست؟ 
نوآوری
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مبانی فلسفی 
پژوهش

جهت گیری 
پژوهش

رویکرد 
پژوهش

نوع 
پژوهش

محیط 
پژوهش

استراتژی 
پژوهش

اهداف 
پژوهش

شیوه 
گردآوری 

داده ها





مشخصات تحقیق کیفی و کمی



(ترکیبی)تحقیق آمیخته 



BAGHBAN



ابزار جمع آوری دادها









تعریف واژه ها و اصطالحات

نظریتعریف:
دیگرمفاهیمبوسیلهواژهیامفهومیكتعریف-
علمیمنبعذکرلزوم-

دارانظرازادافرژنوتیپیعنیجنسمثالًدارد،تعریفیچهمتغیرعلمیزاویهزا
جداربردوارفشارحداکثریعنیسیستولیكخونفشاریاو،yکروموزمبودن

چپبطنانقباضزماندرشریانها



:  تعریف عملی
مشخص ساختن حدود یك متغیر و تعیین حوزه عملیاتی آن-
ه اندازه گیری و سنجش متغیر به طریقی کتعیین معیارها و مالک تجربی و عملی جهت-

درپژوهش مورد نظر مد نظر محقق باشد 

شودتهنوشاستممکنجنسبرایمثالًشودمیسنجیدهچگونهنظرموردمتغیریعنی
اینارایهرتصودرکهشناسنامهدرشدهنوشتهجنسیافرد،گفتهیاگر،مشاهدهبرداشت
.شوددیدهتحقیقدرافرادهمهشناسنامهبایدعملیتعریف

.وندشدادهشرحدقتبهبایدواستالزامیمتغیرهاهمهبرایعملیاتیتعریفارایه

تعریف واژه ها و اصطالحات



منابع و مراجع



فهرست منابع
بیان تمامی منابعی که از آنها استفاده شده◦
موجود و استاندارد بودن فهرست منابع مبتنی بر استانداردهای◦

ند استفاده از نرم افزارهای موجود مان/ مورد استفاده نشریات
اندنوت، زوترو و غیره

کامل بودن اطالعات منابع◦
دقیق و صحیح بودن محتواهای منابع◦
ذکر تاریخ دستیابی به منابع آنالین◦
ترتیب الفبایی منابع و در درون آن به ترتیب تاریخ◦
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حالعیندرومهمترینازآوردنسندیاکردناستناد

ویژهبهعلمینوشتةگونههرتهیةمواردترینپیچیده

سندهنویکهاستایناستنادازمنظور.استپژوهشنامه

دهخواننبهرادیگرانهایاندیشهازاستفادهچگونگی

یدبابارهایندرکهمطلبینخستین.نمایدمعرفی

.شودمستندبایدچیزیکهاستاینشودمشخص
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تاسداشتهبیانزیرشرحبهرااستنادموارد(199۰)برنیمک:
ونیدکمشخصدارندتعلقدیگرانبهکهراهاییاندیشه

.هستندکسانیچهآنازکهدهیدنشانمأخذذکربا
فکریچارچوبباشماهایاندیشهافکارکهزمانهر

رامواردمنبعذکربادارندهمخوانیدیگریکسان
.کنیدمشخص

قراربحثموردراایدادهیا،روش،نظریهکهزمانهر
خواستخوانندهاگرتاکنیدذکرراآنمنبعدهیدمی

کجابههکبدانیدنمایدکسبآندربارةبیشتریاطالعات
.کندمراجعه
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آنهابهکهکنیداستنادآثارییااثربهبایدصورتیدرتنها

دیدشناچاراگراما.باشیدداشتهمستقیمدسترسی

کههیددقراراستنادموردیاکنیدنقلکسیازرامطلبی

بهقیممستدسترسیخودتانوآمدهدیگریکسمنبعدر

مطلبآنکهکنیدمشخصصراحتاًباید،نداریداثراصل

.ایدگرفتهدومدستمنبعیکازرا
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دانشخوانندگانبرایکهرامطالبینیستالزماما

،ونهنمبرای.سازیدمستندآیندمیحساببهعمومی

منبعذکرفرویدنظریةیاپاولفیسازیشرطیبهاشاره

یااولفپمنابعازیکیازاگر،حالاینبا.نیستضروری

منبعرذکصورتآندرکنیدمینقلعیناًرامطلبیفروید

استالزامی
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1-دارایاثریکبهکهوقتی:مؤلفیکدارایاثریک

احبصخانوادگینامونامکنیدمیاستنادمؤلفیکتنها

گیخانوادنامونام.نماییدذکررااثرانتشارسالواثر

،ورپرفس،مهندس،خانم،آقاالقاببدونبایداثرصاحب

قراراداستنمورداواثرکهمؤلفیناموقتی.بیایدغیرهو

نبالدبهاواثرتاریخ،استمتنجملةازبخشیگیردمی

.شودمیذکرپرانتزداخلدرنامش
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دنیامدستبهنتایجیچنین(1388)خجستهپژوهشدر.

داخلردآنذکریعنی،نیستجملهازبخشیمؤلفناماگر

هرراثانتشارتاریخومؤلفنام،نداردضرورتمتنجملة

گولویر)مکثعالمتباوگیردمیقرارپرانتزداخلدردو

.شوندمیجداهماز(

محمدی)استشدهمنتشرتازگیبهکهپژوهشیدر،

آمدهدستبهشواهدی(1384
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2-دودارایکهاثریبهوقتی:مؤلفدودارایاثریک

نتشاراتاریخومؤلفدوهرنامکنیدمیاستناداستمؤلف

.نماییدذکررااثر

نماییدتوجهزیرنمونةبه:

اینازحاکی(1392)حسینیوداناهاییافته
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3-دارایکهاثریبهوقتی:مؤلفپنجتاسهدارایاثریک
کهبارینخستین،کنیدمیاستناداستمؤلفپنجتاسه
دراما،دبیاوریرامؤلفانتمامینامنماییدمیاشارهاثربه

رالفمؤاولینخانوادگینامتنهااثراینبهبعدیاشارات
.بنویسیدهمراهمکارانوآندنبالبهونماییدذکر

باراولینبرایاستناد:
(139۰)صادقیواسالمی،شکیبا،ارجمندی،محمدی

انددادهانجامبارهایندرکهپژوهشیدر
بعدیبارهابرایاستناد:
خودپژوهشدر(139۰)همکارانومحمدی
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4-درسنمیچاپبهنهادهایاسازمانهانامبهکهآثاری:
،اتمؤسس،هاانجمن،شرکتهانامباعلمیآثاربعضی
اینهباستناددر.یابندمیانتشاراینهامانندو،ادارات

میاشارهنهادیاسازماننامبه،مؤلفجایبه،آثارگونه
:شود

اصطالحبرای(1392)علمیمدارکواسنادمرکز
اسیروانشنانجمن)ویراستارانونویسندگانراهنمایدر

(2۰13،آمریکا
هوایینیروی)استیافتهانتشارتازگیبهکهگزارشیدر

(1394،ایراناسالمیجمهوریارتش
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6-یکسانمولفانخانوادگینامونام:

شوداشارههمکوچکنامبهخانوادگینامبرعالوه:

در(1366)خواهنیکجمشیدو(1366)خواهنیکاحمد

خودهایبررسی
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7-پرانتزیکدرمولفیکاثرچندیادو:

(1998و198۰)حسینیتحقیقات

فباالحروفازاستفاده:سالیکدرمولفیکاثرچندیادو

:کردنمتمایزبرای

BAGHBAN



ازدیگریاثرازیادیگرمؤلفانآثارازخواستیداگر
الزمکنیدنقلعیناً رامطلبیایددادهانتشارقبالًکهخودتان

تصرفیودخلگونههیچبدونشدهنقلمطلباست
انتشارتاریخهمراهنیزرااصلیاثرصفحهشمارةوبیاورید

ازمترک،یعنیمختصرشدهنقلمطلباگر.نماییدذکراثر
ازعدبوقبلوبنویسیدمتنداخلدررا،آناستکلمه4۰
ریاثصفحةشمارة.بگذارید(گیومه)قولنقلعالمتآن
هاینمونه،مانندصورتدوبهایدگرفتهآنازرامطلبکه

:شودنوشتهتواندمیزیر
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بهاناستادارزشیابیدربارةشدهانجامپژوهشهاینتایج
هککردخالصهگونهاینتوانمیرادانشجویانتوسط

«ةدهندنشانآنکهازبیشدانشجوییارزشیابیهای
شروتغییراتدهندةنشانباشندمحتواییتغییرات
«هستنداووسیلةبهدرسارائةطرزیامعلمآموزشی

.(1996،77،دونکن)
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دربارةشدهانجامپژوهشهاینتایج(1986)دونکن
هگوناینرادانشجویانتوسطبهاستادانارزشیابی

ازبیشدانشجوییارزشیابیهای»کهاستکردهخالصه
ارائةطرزیامعلمآموزشیروشتغییراتدهندةنشانآنکه

.(77ص)«هستنداووسیلةبهدرس
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کلمه4۰زابیشتریعنیطوالنیمستقیمقولنقلچنانچه
یکصورتبهومتنازبیشترحاشیةباراآنباشد

قلنعالمت،قراردادنصورتدراین.بنویسیدجداپاراگراف
ضروریشدهنقلمطلبانجامودرآغاز(گیومه)قول

لنقآنازمطلبکهاثریصفحه،شمارةدرضمن.نیست
.آیدمیقولنقلآخردرتنهانیزشده
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 به نمونة زیر توجه کنید:
استعدادآزمونهایبینرابطةدربارة(1979)هیگنوثرندایک

:انددادهنظرچنینتحصیلیپیشرفتو
“هکنامیازنظر،صرفتواناییآزمونهایهمةکهداشتیادبهباید

»تواناییاًمستقیمتوانیمنمیما.گیرندمیاندازهراموجود،تواناییهایدارند
فرددرمتوانیمیماکهراآنچه.کنیمگیریاندازهراکسی«ارثی»یا«ذاتی

…استحاضردرحالاعمالدادنانجامبرایاوتواناییبگیریماندازه
وقصدبهتحصیلیپیشرفتواستعدادآزمونهایبین،تمایزبنابراین
تفادهاسموردمنظوروقصدانبرایآزموننتایجکهشودمیمربوطمنظوری

(24ص).”آزمونمحتوییاماهیتبهنهگیرد،میقرار
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دارهوجودکلیراهدوهارفرنسنوشتنبرای.
1)numbered:ازقسمتهرشدننوشتهازبعدروشایندر

سرفرنقسمتتو.شودمیآوردهمنبعیشمارهخاصمتنیه
.گیرندمیقرارآنهاشمارهبامنابعمتنهای

2)annotated:ازقسمتهرشدننوشتهازبعدروشایندر
هآوردانتشارسالهمراهمنبعینویسندهاسمخاصمتنیه

.شودرذکمجلهبامتناسبکاملتریاطالعاتاستممکن.میشود
.دمیشونمرتباولینویسندهاسمالفبایطبقبرمنابع
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تشار، ، عنوان مقاله، مجله، سال ان(ها)اسم نویسنده : مقاله
volume ،issueصفحات ،

عنوان کتاب، چاپ چندم، (ها)اسم نویسنده : کتاب ،
اتشاراتی، محل انتشار، سال انتشار، صفحات
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مجله، ، سال انتشار، عنوان مقاله(ها)اسم نویسنده : مقاله ،

volume ،issueصفحات ،

چاپ ، سال انتشار، عنوان کتاب(ها)اسم نویسنده : کتاب ،

چندم، اتشاراتی، محل انتشار، صفحات
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گانت چارت





mehdibaghbaan@yahoo.comدكتر مهدي باغبان 
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