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 ٍ هقبلِ ًَضتي پشٍپَصال، ًَضتي ػلوی، صهیٌِ دس. داسد سا خَد خبظ قبًَى ٍ قبػذُ ّشچیض ًَضتي اغَالً

 .داسًذ تفبٍت ّن ثب... ٍ ًَیس پیص ًَضتي

 :سبسین سٍضي خَد ثشای سا هَسد دٍ ثبیذ ّوِ اص اٍل

 دس پژٍّص هَضَع ػجبست. ضَد هی ثیبى سٍضي ٍ ٍاضح جولِ یک ثػَست پژٍّص، هَضَع ػٌَاى -الف

 .ضَد هی گشفتِ ثکبس هَضَع ػٌَاى جولِ دس پژٍّص اغلی هتغیشّبی الجتِ کِ ضَد هی گفتِ اثتذا

 تحقیق طشح اثتذای دس سٍش ٍ هبّیت ًظش اص ٍ( ثٌیبدی یب کبسثشدی) ّذف ًظش اص کِ پژٍّص، ًَع -ة

 .ضَد هی آٍسدُ

 

 تحقیق موضوع و مسئله بیبن -1

. گیشد هی اًجبم آى ثِ پبسخگَیی ثشای تحقیق کِ ضَد هی آغبص ای هسبلِ یب سَال طشح ثب ػلوی تحقیق ّش

 هثجت، کبهل جولِ یک غَست ثِ ثلکِ ضَد، ًوی ثیبى سئَالی غَست ثِ تحقیق هَضَع ٍ هسئلِ هؼوَالً

 .گشدد هی هطشح غشیح ٍ دقیق

 ّبی جٌجِ هؼشفی هسبلِ، دقیق هؼشفی: ثپشداصد هَاسد ایي تطشیح ثِ هسبلِ تؼشیف یب ثیبى دس ثبیذ هحقق

 ػولیبتی، تؼبسیف هتغیشّب، ثیي سٍاثط هؼشف ًظشی هذل ثب ّوشاُ هشثَط هتغیشّبی هؼشفی هجْن، ٍ هجَْل

 هسبئل ثِ ًسجت آى تویض ٍ تحقیق هسبلِ حذٍد ٍ اثؼبد دقیق تطشیح سشاًجبم ٍ تحقیق هقػَد ٍ هٌظَس

 ٍسؼت ٍ داهٌِ ٍ هکبى هتغیشّب، یب هتغیش ثشسسی چگًَگی کِ ثبضذ ًحَی ثِ ثبیستی هسئلِ ثیبى. دیگش

 .کٌذ سٍضي سا پژٍّص
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ای هستذل تؼشیف ًوَدُ، دالیل اًتخبة  دس ایي قسوت هَضَع هَسد هطبلؼِ سا ّوشاُ ثب اطالػبت صهیٌِ

 ًبضی اص اجشای تحقیق ٍ کبسثشد آى سا ثِ سٍضٌی تَضیح دّیذ.هَضَع ٍ فَایذ 

ٍظیفِ هحقق دس ایي قسوت اسائِ هطبلجی است تب ثذاى ٍسیلِ گشٍُ آهَصضی ٍیب پژٍّطی تػوین گیشًذُ 

جْت پزیشش هَضَع تحقیق سا هتقبػذ سبصد کِ هَضَع اًتخبة ضذُ اص اّویت ٍ کفبیت الصم ثشای اًجبم 

 تحقیق ثشخَسداساست.

هتي دس صیش هَاسد ثشای ثیبى هسبلِ تحقیق ثبیذ ثِ ًکبت صیش تَجِ ًوَد ٍ سؼی کشد تب ثِ ضیَُ ای هٌبست 

 :                          ضَد آٍسدُ

   ِاطالػبت صهیٌِ ای دس هَسد هَضَع هَسد هطبلؼ 

  ِتَغیف دقیق هسأل  

   ًحَُ ثشٍص یب ٍقَع 

   اص آى دس جبهؼِ ٍسؼت ٍ ضذت هسبلِ ٍ ػَاسؼ ًبضی 

   ِػَاهل دخیل دس ثشٍص هسأل 

   ًِحَُ ثشخَسد فؼلی ثب هسبل 

  ِاًذیطیذ هی هسبلِ حل ساُ دسهَسد آًچ  

  سٍد هی اًتظبس هطکل حل اص کِ  فَایذ پژٍّص ٍ ًتبیجی  

 ثذًجبل پیذا کشدى هسبلِ ٍ تذٍیي پشسص تحقیق الصم است تب ثِ ضکلی جضیی تش دس هَسد هسبلِ    

ایي ثیبًبت ثبیذ ثشاسبس داًستٌی  .ٍخػَغیبت آى ٍ هطکالت ًبضی اص ٍجَد آى دس جبهؼِ اظْبس ًظش کشد
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ّشچِ استٌبد ّب ثِ هٌبثغ دس ایي قسوت ثیطتش .ّبی هَجَد دس هٌبثغ ػلوی ًسجت ثِ هسبلِ ضکل دادُ ضَد

  .َاّذ داضتپزیشش سْل تش ثشای تحقیق سا ًضد تػوین گیشًذگبى ثِ دًجبل خ  غَست پزیشد ،

ثب ایي کبس ًسجت  .تَغیِ هی ضَد تب قجل اص ًَضتي ایي قسوت ،اقذام ثِ تجضیِ ٍ تحلیۀ هسبلِ کشد 

ثشای ایي  .ثِ هتغیشّبی تبثیش گزاس ثش آى ثِ خَثی آضٌب ضذُ ٍ اص آًْب ثِ ٌّگبم ًَضتي هی تَاى استفبدُ ًوَد

شیي سٍش ّب ثشای تجضیِ ٍ تحلیل هسبلِ هتذاٍلت .کبس هی تَاى یکی اص سٍش ّبی هَجَد سا ثکبسثست

  :ػجبستٌذ اص

   ًوَداس استخَاى هبّی    هثبل  ضجکِ ػلیت   

  چشا؟ ، چی؟ چگًَِ؟ ،  کجب؟ ، کی؟ ، ، کِ؟    ًوَداسضص کلوِ ای 

 ُ است(ذآهَصش تفػیلی ثیبى هسبلِ سا دس فبیل اختػبغی آى هطبلؼِ فشهبییذ کِ قجال دس کبًبل هٌتطش ض)

 

 پژوهص موضوع ضرورت و اهمیت -2

 ایي ًتبیج کٌذ هی هطخع کِ اطالػبتی هجوَع اص است ػجبست پژٍّص هَضَع ضشٍست ٍ اّویت

 اّویت ًَضتي ٌّگبم ثِ. ثبضذ هی هثوش ٍ هفیذ دیگشاى ثشای حذ چِ تب ًیض ٍ هحقق ثشای حذ چِ تب تحقیق،

 ثشای سا هَسدی چِ پژٍّص ایي کِ کٌیذ هطخع اٍالً، کِ ثبضیذ داضتِ تَجِ پژٍّص هَضَع ضشٍست ٍ

 ثبًیبً،. گزاضت خَاّذ دیگشاى اختیبس دس جذیذی اطالػبت هَسدی چِ دس یب ٍ کشد خَاّذ سٍضي دیگشاى

 .گشفت خَاّذ قشاس استفبدُ هَسد چگًَِ ٍ قسوت کذام ٍ کجب دس پژٍّص ایي اص حبغل ًتبیج
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 تحقیق اهذاف -3

 .ضَد هی هطشح ٍیژُ ٍ کلی غَست دٍ ثِ اّذاف تحقیق دس

 

 و خبص کلی اهذاف

 پژٍّص هسئلِ اص هستقیوبً کلی ّذف. است پژٍّص اًجبم اص ًْبیی هقػَد ٍ هٌظَس اص ػجبست کلی ّذف

 چیض چِ پژٍّص داسد هی هؼلَم کِ است تحقیق هَضَع خَد کلی، اّذاف اص یکی ٍاقغ دس ضَد؛ هی هطتق

 کِ است ّبیی پیطٌْبد هؼوَالً دیگش، کلی ّذف ّوچٌیي. داسد سا آى تؼییي قػذ یب ٍ کٌذ هی دًجبل سا

 .ضًَذ هی اسایِ ّب یبفتِ ثشاسبس

رکش ضذُ تذٍیي ًوبییذ ٍ دس هطبلؼبت تحلیلی، اّذاف اغلی ٍ جضیی سا ثِ ّوبى تشتیجی کِ دس پشٍپَصال 

فشضیبت هَسد آصهَى سا اسایِ  دّیذ. ثذًجبل ًَضتي قسوت ثیبى هسئلِ تحقیق الصم است تب اّذاف تحقیق سا 

چیست؟ ثِ تؼجیش دیگش ثبیذ هطخع ًوبئین کِ اًتظبس  ثشضوبسین. اثتذا ثبیذ ثِ ایي سَال پبسخ دّین کِ ّذف

ّذف ًقطِ ای است کِ  "ِ چِ ًتبیجی دست پیذا کٌین. دستؼشیف ّذف گفتِ اًذ: داسین اص ایي هطبلؼِ ث

 هقػَد ٍ هٌظَس ًْبیی اص  ". اص سَی دیگش "هحقق قػذ سسیذى ثذاى سا داسد تب دس آًجب ثِ داٍسی ثپشداصد

 ثِ ًیبص کِ یبثذ هی دس هحقق ضَد ًَضتِ ثخَثی  چٌبًچِ اّذاف یک تحقیق"حقیق سا ًیض ّذف داًستِ اًذ.

 اًجبم ًحَُ گطبی ساُ خَد ایي ٍ ثپشداصد آًْب جستجَی ثِ ثبیذ ساّْبیی چِ اص ٍ داسد اطالػبتی ًَع چِ

 .ثَد خَاّذ ًیض تحقیق

 :ثذیي گًَِ ػول هی ضَد "اّذاف تحقیق هؼوَال  دس تقسین ثٌذی
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جبستی کِ هٌظَس ّوبى هَضَع تحقیق است کِ قػذ هطخع ًوَدى آًشا داسین ٍ ثِ ػ "ّذف کلی "اٍل

هؼوَال دس یک جولِ قبثل فْن غشیح ٍ  "ّذف کلی " آًچِ دس پبیبى هطبلؼِ قػذ سسیذى ثذاى سا داسین 

 سسب ٍ هختػش ثیبى هی ضَد کِ ثشای خَاًٌذُ گَیب ٍ قبثل فْن است.  

ّذف  "ایي اّذاف اص تفسین یب ضکستي  .تحقیق ثیبى هی ضَد "اّذاف جضئی یب اختػبغی "دس گًَِ دٍم 

سا قذم ثِ قذم  "ّذف کلی " اّذاف جضئی ساُ سسیذى ثِ  .ِ اجضای کَچکتش ثذست هی آیٌذث "کلی

 هی ًوبیذ   هطخع

تٌظین اّذاف چٌبًچِ ثِ خَثی غَست ثپزیشد ثش هتوشکض سبختي هطبلؼِ ثِ جٌجِ ّبی اسبسی آى  

  .ٍجلَگیشی کشدى اص جوغ آٍسی اطالػبتی کِ ثِ آًْب ًیبص ٍجَد ًذاسد، تبکیذ هی کٌذ

تٌظین اّذاف ثشای یک هطبلؼِ تحقیقی  :چشا ًَضتي اّذاف هْن است ٍ چِ خػَغیبتی ثبیذ داضتِ ثبضٌذ

 :ثبیذ ثش اسبس هالکْبی هطخع غَست پزیشد کِ هْوتشیي آًْب ػجبستٌذ اص

 ثذیي ضکل کِ هقػَد ٍ هٌظَس هحقق سا ثطَس کبهل ثشسبًذ ٍ تَاًبیی  .اّذاف قبثل حػَل ثبضٌذ

  .داضتِ ثبضذسٌجص هَضَع سا 

 ّیچگًَِ اثْبهی دس ّذف قبثل قجَل ًیست ثبیذ هطخع ضَد  .اّذاف غشیح ٍ سٍضي ثیبى ضًَذ

  .کِ دقیقب چِ چیضی ثبیذ اًذاصُ گیشی ضَد

 تحقیق ثِ سٍش ػلوی ثش پبیِ اًذاصُ گیشی استَاساست ٍ ثیبى  .اّذاف ثبیذ قبثل اًذاصُ گیشی ثبضٌذ

  .گیشی کبس هطبلِ سا سبدُ تش هی سبصداّذاف دسقبلت ّبی قبثل اًذاصُ 

  تَغیِ هی ضَدثِ ٌّگبم تٌظین اّذاف اختػبغی اصالگَی ٍیژُ ای استفبدُ ًوبئیذ 
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  ّذف یب ّذف ّبیی ساثشای تؼییي ًوَدى اسصش کوی هَضَع اًتخبة کشدُ ٍ ثٌَیسیذ.  

  یذّذف یب ّذف ّبیی سا ثشای سٍضٌگشی دس هَسد هَضَع اًتخبة کشدُ ٍ ثٌَیس.  

  ّذف یب ّذف ّبیی سا ثشای تؼییي ػلل احتوبلی هَضَع ثٌَیسیذ.  

   دس هطبلؼبت کبسثشدی پیطٌْبد هی ضَد کِ یک ّذف کبسثشدی دس صهیٌِ ًحَُ ثکبسگیشی ًتبیج

  .ثٌَیسیذ

 اغَل صیش هی تَاًذ ثؼٌَاى ساٌّوب .ًحَُ ثیبى اّذاف هَضَػی هْن دس ًَضتي طشح تحقیق است

  :قشاس گیشًذ هَسد استفبدُ

 افؼبل ) .اّذاف ساثب استفبدُ اص افؼبل ػولی کِ ثشای اًذاصُ گیشی ٍ سٌجص هٌبست ّستٌذ ثیبى ًوبئیذ

دسک کشدى ،فْویذى  :هقبیسِ کشدى ٍ افؼبل ًبهٌبست هبًٌذ  تؼییي کشدى،هطخع ًوَدى ، :هٌبست هبًٌذ

 ،اػتقبد داضتي 

  کبسی ثتَاى ثِ آًْب دست یبفت اّذاف ٍاقغ ثیٌبًِ ثیبى ضًَذ کِ تحت ضشایط.  

  اّذاف دقیقب اص آًچِ هطبلؼِ ثشای آى اًجبم هی ضَد ثِ غَست هٌطقی پیشٍی هی کٌذ.  

  اّذاف ثِ صثبًی ػلوی،سٍضي ،غشیح ٍدقیقب آًچِ تػوین ثِ اًجبم آى داسین هطخع ضَد.  
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 ویژه اهذاف

 هسئلِ خشدُ» تَاى هی سا گیشًذ هی ًطأت یکل اّذاف ٍ پژٍّص هسئلِ اص اغَالً کِ تحقیق ٍیژُ اّذاف

 ٍ ضَد هی اًجبم چِ تحقیق ایي دس کِ کٌذ هی تػشیح دقیقبً اّذاف ایي ثیبى ثب هحقق. ًبهیذ ًیض «پژٍّص

 .ضَد ًوی اًجبم چِ

 تحقیق کبسیْبی سیضُ ٍ هشاحل توبهی کِ آًجب اص ٍ ثبضذ داضتِ ٍیژُ ّذف چٌذیي تَاًذ هی پژٍّص ّش

 است، ثشسسی ٍ آصهَدى قبثل هطخػبً کِ دقیق، کلوبت ثب ٍ هطخع ٍ هجضا ّبی ثیبًیِ غَست ثِ ثبیستی

 چگًَگی هطبلؼِ، هَسد ػبهل یب هتغیش آى دس کِ ضَد ثیبى غَستی ثِ ثبیذ ًیض ٍیژُ اّذاف لزا ضَد؛ ًَضتِ

 ثتَاًذ هحقق کِ طَسی ثِ ثبضذ؛ هطخع کبهالً پژٍّص هَسد ًوًَِ ٍ ٍاحذ هکبى، صهبى، پژٍّص، اًجبم

 .ثگزاسد آصهَى ٍ آصهبیص هؼشؼ دس سا آًْب

. است اطالػبت گشدآٍسی اثضاس تذٍیي ٍ تْیِ ثشای ساٌّوبیی پژٍّص، ٍیژُ اّذاف کِ کشد ادػب تَاى هی

 ثبضٌذ داضتِ تأکیذ پژٍّص ًتبیج ثَدى ػلوی ثش کِ ضًَذ ثیبى ًحَی ثِ ٍیژُ اّذاف است ضشٍسی ثٌبثشایي

 .دٌّذ اسایِ آهبسی تحلیل ٍ تجضیِ ثشای هٌبست، چبسچَثی ٍ

 


