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 یان مسئله   ب
 

تعریف و حدود آن را روشن ها، الزم است مسأله مورد پژوهش را به درستی مشخص، وع به گردآوری دادهاز شرقبل 

 روشنی مشخص نمایید. های مربوط مسأله خود را بهتوانید با طرح سؤاالت زیر و نگارش پاسخمی کرد.

هایی دارد؟/ مسأله تا چه حد و برای چه کسانی چه چیز موجب بروز این مسأله شده است؟/مسأله موردنظر چه ویژگی

 راه خواهد داشت؟مؤثر است؟/تداوم مشکل چه مسائلی را به هم

 شودبخش اصلی تشکیل می 3مسأله از به طور کلی بیان

 بخش اول: -1

بینی شده است. در این بخش باید کلیه متغیرهای اصلی مشکل را مطرح این بخش برای تعریف مشکل پژوهش پیش

ر مسأله پرداخت و سیتوان به تاریخچه بروز . در این بخش در صورت لزوم میها را تشریح کردساخت  و روابط آن

مسأله، اهمیت مسأله است. در این قسمت باید مشخص تحوالت را مطرح ساخت. یکی دیگر از اجزای بخش اول بیان

نمایید که چرا انجام این پژوهش مهم است، برای چه کسی و کدام سازمان اهمیت دارد و اهمیت پژوهش در کدام 

اندیشمندان و صاحبنظران و دیگر پزوهشگران در حمایت از ادعای خود هاست. در اینجا باید مطالبی از آثار زمینه

 ارائه دهید. دمبنی بر اهمیت پژوهش همراه با استنا

ها و خدمات موجود اشاره نمود. اقداماتی که در حلتوان به نحوه برخورد با مشکل، راهاز دیگر اجزای این بخش می

 توان در این بخش مطرح ساخت.پذیرد را میمیحال حاضر برای رویایی و مهار مشکل صورت 

در  .، بحث عوارض ناشی از تداوم مشکل استباالخره آخرین محوری که در بخش اول بیان مسأله باید مطرح شود

اینجا باید تشریح شود اگر اقدامی صورت نپذیرد، بر اساس شواهد موجو و روند پیشرفت، با ثابت بودن متغیرها، مشکل 

 خواهد یافت. چگونه تداوم

 بخش دوم -2

ط های مربوهای پژوهشحل یا عوامل مؤثر بر حل مشکل مطرح شوند. برای این منظور یافتهدر این بخش باید راه

 بسیار مفید خواهند بود.

 بخش سوم -3

ید برسان ه کاری را به انجامخواهید در این پژوهش چتری از این که میدر بخش پایانی بیان مسأله، باید توضیح دقیق

 یات بیشتری از کار را مطرح سازید.و جزئ
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بخش نخست بیان مسأله بسیار حائز اهمیت  است، موضوع استناد است. تمامی مطالبی که در بخش اول و  2آنچه در 

علمی درستی برخوردار باشند. ارائه هرگونه مطلبی در بیان مسأله که فاقد  دشوند، باید از استنامساله مطرح میدوم بیان

 نادعلمی معتبر باشد، هر قدر هم مبتنی بر واقعیات باشد، مورد قبول نخواهد بود.است

 اهمیت پژوهش

ی اای، چه بخشی از آن برای چه کسانی و تا چه درجهدر اهمیت پژوهش الزم است مشخص نمایید که در چه زمینه

ها و شواهدی که حامی اهمیت پژوهش شما اهمیت دارد. برای تدوین اهمیت پژوهش باید به منابع مختلف، نکته

های کیفی، آمار و ارقام مربوط با موضوع های کمی و در برخی از پژوهشپژوهش شماست، استنادنمایید. در پژوهش

ه قضاوت خواننده را فراهم آمارها به سهولت درک شده و زمین پژوهش، نقش بسزایی در تدوین اهمیت پژوهش دارد.

 سازد.می

ه های پژوهش چه موضوع یا یافتهکشود. از جمله اینموجب افزایش اهمیت موضوع پژوهش میگاهی ابعاد دیگری 

مربوط به بیماران یک اقلیم خاص بوده و یا در سایر  صرفاًدهد. آیا این موضوع می تحت تاثیر قرار رابخشی از جامعه 

جغرافیایی و پراکندگی واحدها در  تواند مطرح شود. هرچه گستره کار از نظر تحت پوشش، حوزهها نیز میاقلیم

 یابد.کشور بیشتر باشد، اهمیت کار نیز افزایش می

 وجوه تمایز پژوهش

های انجام شده در این زمینه دارای چه تفاوت در این بخش باید مشخص نمایید که پژوهش شما با دیگر پژوهش

می، اند. امکان دارد که زمینه علبدان نپرداختهاید که دیگران در پژوهش خود ها پرداختهاساسی است و به کدام جنبه

های انجام شده قبلی باشد سر و سامان دادن پروژه پژوهشی شما در راستای برخی از پژوهش روش پژوهش، یا روند

عی سو حتی از آنها الهام گرفته باشید و در مواردی دقیقاً از ابزار پژوهشی آنها استفاده نموده باشید. با این وجود، باید 

نمایید که با تغییر متغیرها، دامنه پژوهش، محیط پژوهش و دیگر ابعاد پژوهش خویش ترتیبی اتخاذ نمایید که کار 

 پژوهشی شما به صورت یک کار نو جلوه کند.

یه نماید. از توج را های مشابه دارد، باید به میزانی باشد که لزوم بررسیتمایزی که طرح پژوهش شما با سایر پژوهش

علمی بیشتر اوقات دلیلی برای تکرار یک پژوهش وجود ندارد، بنابراین، با پرداختن به وجوه تمایز و ابعاد تفاوت  نظر

 سازد.، امکان قضاوت  را برای انجام طرح فراهم میهای مشابهموجود بین یک طرح پژوهشی با زمینه
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 اهداف پژوهش

 هدف اصلی

پژوهشگران عنوان پژوهش خود را دقیقاً و در این قسمت و به عنوان هدف اغلب دیده شده است که دانشجویان و 

تردید از انجام این کار خودداری کنید. برای دستیابی به هدف اصلی در مرحله نهایی طرح نگارند!!! بیاصلی می

رند، اپژوهشی، ضرورت دارد که آن هدف به چند هدف کوچکتر به نام اهداف ویژه، که قابلیت سنجش بیشتری د

 دارد.یمای محقق شدن هدف اصلی خود گام برشکسته شود. در حقیقت پژوهشگر، با نیل به اهداف ویژه، در راست

 د.توانید به شیوه زیر عمل کنی، میبرای اینکه بتوانید به درستی هدف اصلی پژوهش خویش را تدوین نمایید

لید نمایید که با این وسیله به چیزی قرار است و مای عنوان پژوهش خود را به عنوان یک وسیله بنگرید، سپس اندیشه

 دست یابید. پاسخ به این سؤال، هدف اصلی شما را تشکیل خواهد داد.

 .با اجرای تحقیق به آن خواهد رسیدپژوهش نشان دهنده مواردی است که پژوهشگر  اصلی یا هدف کلیهدف 

 گیری نوشته شوند.ری و قابل اندازهو با افعال رفتااهداف پژوهش باید به صورت واضح و روشن 

 اهداف ویژه

به طور کلی در هر پژوهش شاهد یک هدف اصلی هستیم ولی تعداد اهداف ویژه بیش از یک مورد است. برای 

 نگارش اهداف ویژه به صورت زیر اقدام نمایید:

 به ازای هر متغیر یا پارامتر موجود در عنوان یک هدف ویژه تدوین نمایید 

 ای بنگاریدد در مورد رابطه دو یا چند متغیر موجود در عنوان هدف ویژهتوانیمی 

 توجه داشته باشید که تحقق اهداف ویژه باید به تحقق هدف اصلی بیانجامد 

در مورد هر متغیر یا پارامتر موجود در عنوان که قصد دارید هدف ویژه تدوین نمایید توجه کنید که اگر پدیده مورد 

شود. چنانچه آن ی هدف ویژه واژه شناخت به کار برده میحاضر وجود داشته باشد در ابتدای جملهمطالعه در حال 

ورد را به کار برید. در م« تعیین» خواهید آن را مشخص کنید واژه پدیده وجود نداشته باشد و شما در این پژوهش می

ابتدای  نیز در« سنجش»و از واژه « تعیین اندازه»، «تعیین میزان»توانی از عبارات های کمی به جای تعیین میپژوهش

 هدف ویژه استفاده نمایید.

های مشابه در آغاز هایی مثل بررسی، مطالعه، تحلیل، تفسیر، مقایسه، و واژهگاه از واژههیچ توجه داشته باشید کهنکته: 

توان آنها را در عنوان پژوهش مطرح ها کلی و غیرقابل سنجش بوده و تنها میاهداف ویژه استفاده ننمایید. این واژه

 ساخت.
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نکته: هیچگاه در تدوین اهداف ویژه از متغیر یا پارامتری که در عنوان ذکر نشده است و زیرمجموعه آن نیست، 

های پژوهشی جدیدی که در زیر مجموعه توانید زمینهاستفاده ننمایید. به عبارت دیگر در اهداف اختصاصی نمی

 رار ندارند را مطرح سازید.موضوع پژوهش شما ق

 هدف کاربردی

هدف یا اهداف  ،شود برای نشان دادن جنبه کاربردی بودن پژوهش خود، عالوه بر اهداف اصلی و ویژهگاه الزم می

کاربردی را نیز تدوین کنید. در این قسمت باید مشخص نمایید که نتایج حاصل از این پژوهش برای کدام سازمان یا 

ر از سایر ت. به طور کلی، هدف کاربردی ملموستواند کاربرد داشته باشدهایی میارد و در چه زمینهارگان کاربرد د

نمایند، جذابیت بیشتری دارد. نحوه نگارش این های پژوهشی حمایت میهایی که از طرحاهداف بوده و برای سازمان

د و افعال به شوای کاربردی نتایج طرح تأکید میهجا به زمینههدف مشابه هدف اصلی بوده، با این تفاوت که در این

 تر است.کار رفته در آن عینی

 سؤاالت پژوهش

ارتباط تنگاتنگی بین عنوان، اهداف، سؤاالت و فرضیات پژوهش وجود دارد. سؤاالت پژوهش دقیقاً برگرفته از اهداف 

هدف ویژه یک سؤال پژوهشی و دقیقاً با  ویژه خواهند بود. سؤاالت پژوهش باید با نظمی سیستماتیک و به ازاءِ هر

 همان متغیر یا متغیرهای موجود در آن هدف ویژه طرح گردد.

شایان ذکر است که همیشه نیازی به نگارش سؤاالت و فرضیات پژوهش به طور همزمان نیست. اگر پژوهش شما از 

ر آن صورت نوع تحلیلی یا تجربی باشد دنماید ولی اگر پژوهش از نوع توصیفی باشد، معموالً تنظیم سؤال کفایت می

 باید در پیشنهاد طرح پژوهش فرضیات مناسبی را هم بنویسید.

ژوهش گیرد، سؤاالت پهایی که مورد بررسی قرار میترین بخشبه طورکلی در ارزیابی طرح پژوهشی، یکی از مهم

 ر شفاف شدن اهدافوند، نقش مهمی دشاست. با وجود آنکه سؤاالت پژوهش، از اهداف اختصاصی یا ویژه منتج می

 دهد.نمایند. مطرح ساختن سؤال پژوهش امکان نیل به نتایج مطلوب را افزایش میهش ایفا میو زمینه کار پژو



 
5 

 فرضیه پژوهش

یه همواره ها فرضهای ترکیبی، شاهد تدوین فرضیه هستیم. در این پژوهشهای کمی و تجربی و در پژوهشدر پژوهش

باشید  هنکرد سؤال پژوهش است، لذا تا زمانی که سؤاالت پژوهش خود را به درستی مشخص و تعریفبرگرفته از 

 ارائه فرضیه بی معنی است.

تغیر ای منطقی بین دو یا چند متوان به منزله رابطهای است درباره حل یک مسأله. فرضیه را میفرضیه، حدس عالمانه

 شود. به بیان دیگر فرضیه، پاسخی بخردانه، احتمالی و موقتر بیان میپذیای آزمونتعریف کرد که به صورت جمله

 گیرد.به سؤال پژوهشی است که در مراحل بعدی پژوهش، درستی یا نادرستی آن مورد آزمایش قرار می

 تعریف واژه ها

 ف عملی نوشته شود.یبرای هر واژه تعریف نظری و تعر

  تعریف نظری _

یله را به وس متغیربراساس تعاریفی است که توسط صاحبنظران ارائه شده است. در این تعریف، پژوهشگر یک 

 کند.مفاهیم دیگر تعریف می

 تعریف عملی _

دهد. در تعریف عملی، پژوهشگر نحوه مشاهده و اندازه گیری متغیر را در شرایط واقعی پژوهش توضیح می 

 .و با کلمات ساده و واضح بیان شود تعریف عملی باید به صورت دقیق

 

 ادبیات پژوهش )پیشینه پژوهش(  

 چارچوب نظری یا چارچوب پنداشتی

های وشتهگیری از آثار و نو با بهرهخود را تعیین کرده  اصلی و بنیادی پژوهش پژوهشگر باید مفاهیمدر این قسمت 

و با رعایت نظمی معقول به توصیف و تشریح این مفاهیم در  استناد اندیشمندان و نویسندگان مختلف و حتماً با

 . چارچوبی علمی بپردازد
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 در داخل و خارج از کشور مروری بر پژوهش های مرتبط با موضوع

یابد. در این فصل ابتدا های مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور خاتمه میفصل دوم با مرور پژوهش

های خارج از کشور را مطرح نمایید. دقت نمایید که مطالب بر اساس ادامه پژوهشهای داخل کشور و در پژوهش

تاریخ انتشار و از جدید به قدیم تنظیم شوند. به عبارت دیگر اولین پژوهش مطرح شده در هر دو قسمت داخل و خارج 

 از کشور، جدیدترین پژوهش خواهد بود.

چارچوب تاریخی و چارچوب نظری را به صورت جداگانه داشته تواند ، فصل دوم میهادر برخی از پژوهش نکته:

. اما بخش ها را حذف نماییدباشد. گاه ممکن است بنا به ضرورت و یا عدم دسترسی به منابع مربوط یکی از این بخش

 های پژوهشی الزامی است.ها و پروژهها، رسالهنامهها در تمام پایانمربوط به مرور پژوهش

ده رابطه مستقیمی با موضوع و یا عنوان پژوهش داشته باشد/مطالب بر اساس تاریخ انتشار و از جدید مقاالت مطرح ش

یا خارج از کشور تفکیک شده باشند/  به قدیم مرتب شده باشند/ مقاالت بر اساس محل انجام پژوهش در داخل

ارای رتبه های مورد استفاده دد/ ژورنالمقاالت مربوط با موضوع پژوهش، به تعداد کافی مورد بررسی قرار گرفته باشن

شناختی مقاالت سال سپری شده باشد/ آدرس کامل کتاب 5علمی باشند/ ترجیحاً از تاریخ انتشار مقاالت حداکثر 

 استناد شده در بخش منابع ذکر شده باشد/ اطالعات مورد نیاز به قدر کفایت از مقاالت استخراج و درج شده باشد.
 


