


 اهداف، سئواالت و فرضیات پژوهشی



 اهداف 

 پژوهشی
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اهداف تحقيق خالصه آنچه که بايستی با 

انجام پژوهش به آن دست يافت را بازگو 

. می کند  
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 چرا بايد هدف داشته باشيم؟

 .داشتن هدف مشخص مسير را روشن مي کند•

 .بدون داشتن اهداف مشخص و معين روش کار نيز نامشخص خواهد بود•

روشن مي سازد که محقق چه کاري مي خواهد انجام دهد، کجاا و روي چاه   •

 .گروهي از افراد

 .براي ارزشيابي پروژه تحقيق نتايج با اهداف مقايسه مي شوند•

 .باعث محدود ساختن مطالعه به جنبه هاي اساسي آن مي شوند•

 .مانع از گردآوري اطالعات غير ضروري مي گردد•

 .دقيقاً آنچه را که مي خواهيم به آن برسيم مشخص مي کنند•

 .پيش نياز براي تهيه ابزار پژوهش مي باشند•
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 گرمسار تهران

 سمنان

 دامغان

 شاهرود

 سبزوار

 نيشابور

 مشهد

 پاکدشت
 ايوانکي

 سرخه

 ميامي



 انواع اهداف

 هدف کلي•

 (اختصاصي يا جزيي)اهداف ويژه •

 اهداف فرعي•

 هدف کاربردي•
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 هدف کلی

 .چيزي است که در انتهاي پروژه به آن خواهيم رسيد•

آنچه را که مطالعه بطور کلي بدان دست خواهد يافت را هادف کلاي ماي گويناد کاه      •

 .ارتباط نزديک با موضوع و مسئله پژوهش دارد

 .شوند مي  تعيين کلي  هدف  اساس بر  پاياني  گزارش و ، اجرا طراحي•

 .کند مي  را مشخص   بودجهميزان  نيازها و•

 .دکن مي  را مشخص  و مكان  زمان•

 در يک جمله به صورت رسا و قابل فهم بيان مي شود•

 ،« تعياين »  افعاا  سنجشاي نريار   باا  کاه    اسات   تحقياق   عناوان  تكرار: نحوه نگارش •

 .شود مي  شروع« اندازه گيري»و «  مقايسه»
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بررسي علل تأخير رشد کودکان زيار دو  : عنوان پژوهش•

 سا 

 تعيين علل تأخير رشد کودکان زير دو سا : هدف کلي•
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 اهداف ويژه

براي يافتن راه رسيدن به هدف کلي طرح، منطقي اسات کاه آن را   •

 .به اجزاي کوچكتر تبديل کنيم

 .نقشه اي است براي رسيدن به هدف کلي به صورت گام به گام•

اهداف جزئي از هدف کلي مشتق شده که اين اجزاء از نرر منطقي •

به هم پيوسته اند و دقيقاً تصريح مي کنند که تحقيق چاه عاواملي   

 .را مورد بررسي قرار خواهد داد
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 اهداف اختصاصی

                    Specific .دناز بطن بيان مساله خارج شده باش بايد•

            Measurable .دنگيري باش اندازهو  سنجش قابل بايد•

 Achievable .                             دنباش دسترس قابل بايد •

 Realistic.                                    دنباش بينانه واقع بايد•

•Time Bound 
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 بررسي علل تأخير رشد کودکان زير دو سا : عنوان پژوهش•

 تعيين علل تأخير رشد کودکان زير دو سا : هدف کلي•

 

 :اهداف جزئي: مثا 

 سا  2بر تأخير رشد کودکان زير  نوع تغذيهتعيين رابطه  -1•

 سا  2بر تأخير رشد کودکان زير  رتبه تولد کودکتعيين رابطه  -2•

 سا  2بر تأخير رشد کودکان زير  سطح سواد مادرتعيين رابطه  -3•

 سا  2بر تأخير رشد کودکان زير  شاغل بودن مادرتعيين رابطه  -4•
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بررسی رابطه رژيم غذايی و رشد قد در دانش آموزان 

سال شهر کرمان 15-7  

 :هدف کلي •

ساا    7-15تعيين رابطه رژيم غذايي و رشد قد در دانش آموزان  •

 شهر کرمان

 

 :اهداف ويژه•

 سا  7-15تعيين قد هر يک از دانش آموزان •

 سا  7-15تعيين رژيم غذايي در هر يک از دانش آموزان •



...بررسی علل نابينايی در دانش آموزان مدارس نابينايان   

 ...تعيين علل نابينايي در دانش آموزان مدارس نابينايان : هدف کلي•

 

 :اهداف جزيي•

 ...تعيين درصد هر يک از علل نابينايي در دانش آموزان نابيناي •

 ...تعيين درصد علل درمان پذير در دانش آموزان نابيناي •

 ...تعيين توزيع علل نابينايي بر حسب جنس دانش آموزان نابيناي •

 ...تعيين توزيع علل نابينايي بر حسب سن دانش آموزان نابيناي •
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بررسی شيوع حاملگيهای ناخواسته و عوامل مرتبط با آن 

...در مراجعين به مراکز بهداشتی درمانی   

 :هدف کلي•

 

 :اهداف جزيي•

 ...تعيين شيوع حاملگي ناخواسته •

 ...تعيين توزيع فراواني عوامل مرتبط با حاملگي هاي ناخواسته •

 ...تعيين ارتباط حاملگي ناخواسته با سن زنان •

 ...تعيين ارتباط حاملگي ناخواسته با سطح تحصيالت زنان •

 ...تعيين ارتباط حاملگي ناخواسته با محل سكونت زنان •

 ...  تعيين ارتباط حاملگي ناخواسته با تعداد فرزند زنان •



بررسی ويژگيهای جمعيتی مادران دارای بارداريهای  

...ناخواسته مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی   

 :هدف کلي•

 

 :اهداف جزيي•

 توزيع فراواني گروههاي سني زنان با حاملگي ناخواسته در گروه مورد مطالعه•

 توزيع فراواني تحصيالت زنان با حاملگي ناخواسته در گروه مورد مطالعه•

 توزيع فراواني محل سكونت زنان با حاملگي ناخواسته در گروه مورد مطالعه•

 توزيع فراواني تعداد فرزندان زنان با حاملگي ناخواسته در گروه مورد مطالعه•
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 اهداف فرعی

در هر تحقيقي محقق عالوه بر هدف کلي طرح مي تواند باه دنباا    •

اهداف ديگري که حتي در راستاي هدف کلي طرح نمي باشاد نياز   
 .باشد
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بررسی ارتباط بين طول بند ناف جنين و آپگار  : عنوان

...هنگام تولد   

 ...تعيين ارتباط بين طو  بند ناف جنين و آپگار هنگام تولد جنين : هدف کلي•

 :اهداف ويژه•

 تعيين طو  بند ناف جنين به سانتي متر•

 تعيين آپگار هنگام تولد•

 تعيين ارتباط بين طو  بند ناف جنين و آپگار هنگام تولد•

 :اهداف فرعي•

 تعيين ارتباط بين طو  بند ناف جنين و آپگار هنگام تولد به تفكيک جنس•

 تعيين ارتباط بين سن جنين و طو  بند ناف•
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(از ديدگاه ديگر)انواع اهداف   

 :اهداف توصيفي•

 .فقط قصد توصيف وضعيت را بسته به موضوع تحقيق به عهده دارد–

 .در پي يافتن شاخص هاي توصيفي براي متغيرهاي مورد مطالعه هستند–

 

 :اهداف تحليلي•

 .براي بيان صحت فرضيه اي بيان مي شوند–

 .به تفسير، مقايسه و تحليل روابط بين متغيرها مي پردازد–
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 اهداف توصيفي              سئوال
 اهداف تحليلي                فرضيه
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 بررسی ارتباط بروز سکته قلبی و مصرف ترياک

 :  هدف اصلي

 تعيين ارتباط بروز سكته قلبي و مصرف ترياک   •

 

 :اهداف ويژه•

 (توصيفي)تعيين فراواني بروز سكته قلبي در مصرف کنندگان ترياک   •

 (توصيفي)تعيين فراواني بروز سكته قلبي در گروهي که ترياک مصرف نمي کنند   •

مقايسه فراواني بروز سكته قلبي در مصرف کنندگان ترياک با گروهي که ترياک مصارف    •

 (تحليلي)نمي کنند 
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:اهداف بايد  

 .به صورت منطقي بيان شوند•

 .به صورت علمي و قابل اندازه گيري بيان شود•

 .واقع بينانه باشند•

 .روشن و واضح بيان شوند•

تعياين کاردن، مشاخص    : افعاا  مناساب  )با افعا  قابل سنجش بياان گردناد   •

درک کااردن، : افعااا  نامناسااب( )نمااودن، مقايسااه نمااودن، محاساابه کااردن 

 (فهميدن، اعتقاد داشتن

 .اهداف به صورت عبارت نوشته شود•
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 هدف کاربردی

هدفي که در رابطه با بكاارگيري نتاايج طارح تنرايم ماي      •

 شود

 .کاربرد عملي پژوهش در جامعه است  •
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سئوال 

 پژوهشی
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 سئوال پژوهش

عبارت دقيق و روشني است که به صورت پرسشاي مطارح شاده و معماو ً     •

 .يک يا دو متغير را در بر مي گيرد

 

معمو ً در مورد چگونگي وضعيت يک متغير و يا مقايساه دو متغيار مطارح    •

 .مي شود

 

 .مسير را مشخص کرده و مبنايي براي تجزيه و تحليل داده ها فراهم مي کند•
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سؤا  پژوهش يک بيان مختصر اما پرسشي است که به صاورت  •

زمان حا  نوشته مي شود و در مورد يک يا چند متغير يا مفهاوم  

 .سئوالي را بيان مي کند

به بيان آنچه در جامعه مي گاذرد   اًدر تحقيقات توصيفي که صرف•

ا ت ئوت و از سا يسا پرداخته مي شود نيازي به ارائه فرضايات ن 
    . براي رسيدن به اهداف استفاده مي شود
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 ...تعيين ارتباط بين طو  بند ناف جنين و آپگار هنگام تولد در•

 

 (براي اهداف توصيفي: )سئوا ت•

 

 طو  بند ناف جنين چند سانتيمتر است؟•

 آپگار هنگام تولد چند است؟•
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ساا  شاهر    7-15بررسي رابطه رژيم غذايي و رشد قد دردانش آماوزان  : عنوان•

 کرمان

 

     سا  7-15تعيين  قد هر يک از دانش آموزان : هدف ويژه•

 سا  چقدر است؟ 7-15قد هر يک از دانش آموزان : سئوا  پژوهشي•

 

 سا  7-15تعيين رژيم غذايي در هر يک از دانش آموزان : هدف ويژه  •

 سا  چگونه است؟ 7-15رژيم غذايي هر يک از دانش آموزان : سئوا  پژوهشي  •
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فرضيه 

 پژوهشی
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 فرضيه

يک حدس منطقي است که به صورت رابطه ميان دو يا چند متغير بياان ماي شاود و    •

 .صحت و يا رد آن قابل آزمايش است

فرضايه نشاان   . فرضيه حدسي است علمي که محقق براي نتيجه تحقيق خود مي زند•

 .مي دهد که چرا يک يا چند عامل، عوامل ديگر را تحت تأثير قرار مي دهند

در مواردي که رابطه و همبستگي بين پديده ها مورد توجه باشاد فرضايه ارائاه ماي     •

 .شود

 .بيان مي کند يا چند متغير را ميان دو رابطه که اي عالمانه پيش بيني و پيش داوري•

 .رابطه مورد انترار بين متغيرها را بيان کند•

 .محقق صرفاً قصد آزمايش فرضيه را دارد نه اثبات آن•
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 بيان فرضيه

در هنگام بيان فرضيه محقق به بررسي روابط باين متغيرهاا ماي    •

 :  به طور متداو  اين بيان به صورتهاي زير خواهد بود. پردازد

  بررسي رابطه علت و معلولي بين دو يا چند متغير  •

  بررسي همبستگي و شدت آن بين دو يا چند متغير   •

بررسي و مقايسه ميزان تفاوت تأثير دو يا چند متغير بر ياک ياا    •

 چند متغير
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:انواع فرضيات  

 :مي شود رد بين متغيرها هر گونه ارتباط(: (H0فرضيه صفر•

 .بين طو  بند ناف جنين و آپگار تولد ارتباطي وجود ندارد•

 

 .نشان مي دهد را جهت گيري محقق و پيش بيني(: (H1فرضيه تحقيق •

 :بدون درنرر گرفتن جهت بيان مي کند را اختالف :(بدون جهت) دو دامنه•

 .بين طو  بند ناف جنين و آپگار هنگام تولد ارتباط وجود دارد•

 

 :نوع تفاوت بيان مي کند را در جهت گيري محقق: (جهت دار) يک دامنه•

 .افزايش طو  بند ناف جنين منجر به با  رفتن آپگار هنگام تولد مي شود•
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