
و گزارش پژوهشي راهنماي تدوين طرح پژوهشي
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 انتخاب موضوع
:هاي موضوع پژوهش ويژگي

.شناختي باشد بايد روان-1
.كلي نباشد-2
و مفيد باشد-3 .مختصر
بي-4 و و از كلمات تكراري و روشن باشد .فايده پرهيز گردد عنوان بايد ساده
ب-5 .سنگين نباشدهزينه اجراي آن
.موضوع مشكالت فرهنگي ايجاد نكند-6
و بايد قبل از سفر براي هر پژوهش علمي، طرح پژوهشي الزم است كه شبيه به برنامه يك سفر است-7

بندي طرح پژوهشي بايد از افعال آينده استفاده شود، چون طرحي اسـت كـه بنابر اين در جمله. تنظيم شود
و هنوز اجرا نشده است .قرار است در آينده آن را اجرا كرد

ناسي انتخابش باشد، كه بايد براساس مطالعات مختلف در حيطه روانمي فردانتخاب موضوع بر عهده-8
. گردد، در نهايت موضوع شما بايد به تاييد برسد تا بعدا براي آن طرح پژوهشي تهيه نمايند

 نوشتن طرح پژوهشي
و ضروري مي باشد و تاييد موضوع پژوهش، تهيه طرح مناسب براي آن الزم بايد توجه داشته. بعد از انتخاب

و گـردد كه تا زمان تاييد طرح پژوهشي اجازه اجراباشي و بـراي. آوري اطالعـات را ندارنـدي طرح پژوهشـي
چهارچوب طـرح پژوهشـي بـه. آيد نوشتن طرح پژوهشي نيازمند چهارچوب استاندارد هستيم كه در زير مي

: باشد شرح ذيل مي
 عنوان پژوهش-1

و اقدام به مطالعه روابط بين دو يا چند متغيير نمايد .موضوع بايد، يك موضوع پژوهشي بوده



 بيان مسئله-2
و بيان مسئله پژوهشي خود اقدام نماييد كه نياز اسـت بـا ارايـه مطالعـات. در اين بخش شما بايد به توضيح

و بايد حاوي خالصه هاي پژوهشـگران اي از يافته مختلف دانشمندان در اين زمينه اين مسئله مستدل گردد،
را به مسئله پژوهشي كه در ذهن پژوهشگر وجود دارد در نهايت به ترتيبي بايد مطرح شود كه خواننده. باشد

.هدايت كند
و ضرورت پژوهش-3  اهميت

و با اهميت مي و با ارايه داليل در اين بخش شما بايد نشان دهيد كه موضوع شما يك مسئله مهم باشد
.گوناگون بايد اهميت اين مسئله را دقيقاً مشخص نماييد

و پيشينه پژوهشي-4  مفاهيم نظري
و نظريات مربوطـه اسـت پيشـينه پژوهشـي شـامل تحقيقـات. اين بخش شامل دو قسمت پيشينه پژوهشي

هـاي اسـت نظريات نيز شامل مجموعه نظريه. مختلفي است كه در اين زمينه در گذشته صورت گرفته است
.شناسي ارايه شده است كه در ارتباط با موضوع شما به وسيله دانشمندان روان

 هشي اهداف پژو-5
و جزئي به صورت جمالت كنشي بايد بيان نماييد .در اين قسمت اهداف خود را به صورت كلي

و فرضيه-6  هاي پژوهشي سواالت
ممكـن اسـت شـما سـوال. گـردد سوال پژوهشي يك جمله سوالي است كه به عالمت سوالي مشـخص مـي

و يا برعكس و يا فرضيه. پژوهشي نداشته باشيد . هايي را براي مسئله خـود بيـان نماييـد در كل بايد سواالت
فرضيه پژوهشي يك جمله مثبت خبري است كه به طور موقت از سـوي پژوهشـگر بـراي پاسـخ بـه سـوال

هاي مختلـف اريـه شـده در بخـش مفـاهيم هاي شما بايد به وسيله نظريه فرضيه. شود پژوهشي پذيرفته مي
و پيشينه پژوهشي آورده شود اين نظريات بايد در بخش مفاهيم. نظري حمايت گردد .نظري

آن-7 و عملياتي و تعريف مفهومي ها مشخص كردن متغيرها
و متغيرها معموالً به دسته و تعديل كننده مي... هاي مستقل، وابسته، كنترل و. شوند تقسيم در هـر فرضـيه

و نوع آن نيز نوشته شود غيـر، اول تعريـف مفهـوميمت. سوال ارايه شده بايد متغيرها دقيقاً مشخص گرديده
مي. شود مي معموالً اگر متغيري را اگر نتوان به صورت. گردد اين تعريف با استفاده از تعاريف دانشمندان ارايه

و قابل مشاهده متغير. باشد عملياتي تعريف كرد قابل اجرا نمي .تعريف عملياتي يعني تعريف قابل اندازه
وي-8 و آن هاي روان ژگيابزارهاي گرد آوري اطالعات ها سنجي

و روايي آن و اعتبار بر ابزارهاي گردآوري اطالعات بايد دقيقاً مرتبط با متغيرهاي مورد اندازه گيري باشد ها
و منابع مربوطه نيز مشخص شود .اساس مطالعات قبلي ارايه شده

و حجم نمونه هاي نمونه جامعه، نمونه، روش-9  گيري
و مشخص نماييدجامعه پژوهش شما شامل چه از. كساني است، بايد دقيقا تعريف نموده براي انتخاب نمونه

و چرا اين مقـدار. هايي استفاده خواهيد نمود، كه بايد مشخص شود چه روش از جامعه تعريف شده چند نفر
.انتخاب خواهد شد



 روش تحقيق-10
روش تحقيق شما. يق مشخص نماييدهاي مورد مطالعه در درس روش تحق نوع روش خود را با توجه به روش

و روش مي را شيوه اجرا، مسئله پژوهشي مشخص كنيد كه از كـدام. نماييد هاي گرد آوري اطالعات مشخص
و  .استفاده خواهيد كرد... روش توصيفي، زمينه يابي، همبستگي

 شيوه اجراي پژوهش-11
و مراحل .اجراي تحقيق خود را توضيح دهيددر اين بخش بايد شما نحوه اجرا، گردآوري اطالعات

ها شيوه تحليل داده-12
و استنباطي ها شما بايد مشخص كنيد كه از كدام روش در تحليل داده هاي آماري ارايه شده در آمار توصيفي

مي نوشتن نام روش. استفاده خواهيد نمود و نيازي به ارايـه فرمـول ها كفايت . باشـد هـاي آمـاري نمـي نمايد
آ روش و نسـبتي اي، فاصـله اسـمي، رتبـه(گيـري هاي اندازه ماري شما را مقياسهاي متغيرهـا مشـخص) اي

و براي راحت مي .هاي متغيرها را نيز مشخص نماييد تر شدن مقياس نمايد
 منابع-13

براي نوشتن صحيح منـابع. باشد) APA(شناسي امريكا فهرست منابع شما بايد بر اساس روش انجمن روان
شـناختي، هـاي روان پژوهشي، مثل فصل نامه پژوهش–مي توانيد به مقاالت درج شده در يك مجله علمي 

.مراجعه فرماييد
ها پيوست-14

و در اين قسمت در صورتي كه براي اندازه گيري از پرسشنامه استفاده خواهيد نمـود بايـد نمونـه آن را .. ها
.ارايه نماييد

و تاييد آن شما بايد سه فصل اول خود را تدوين نماييدبع قبـل از تـدوين.د از تهيه دقيق طرح، رفع اشكال
.سه فصل اول نبايد اقدام به اجراي طرح مذكور نماييد

 نحوه اجراي طرح پژوهشي
هاهگيرد بلكه در جهت آزمون فرضيه يا فرضي اجراي پژوهش در جهت تاييد يا رد فرضيه پژوهش صورت نمي

و ها صـورت مـي ها يا آزمايشات الزم جهت گردآوري داده نامه در اين مرحله پرسش. گيرد صورت مي پذيرنـد
مي ها داده پژوهش .آورند هاي خام الزم را به دست

 چهارچوب الزم براي گزارش پژوهشي
 عنوان

و تشكر  تقدير
 صفحه تقديم

 چكيده
 فهرست مطالب
 فهرست جداول

 فهرست نمودارها



 طرح مساله:ل اولفص
 مقدمه

 بيان مسئله
و ضرورت  اهميت

 اهداف
و فرضيه ها سواالت

و عملياتي متغيرها  تعريف مفهومي

 تحقيق يا پژوهش پيشينه: فصل دوم
و چهار چوب خاصي براي اين فصل وجود ندارد تنها بايد شما در اين فصل بـه طـور منطقـي از نظريـه و هـا

ك به. امل مطالبي را ارايه نماييدمطلعات انجام شده به صورت مطالب فصل دوم معموال از مطالب كلي مربوط
و موضوع اصلي پژوهش مربوط مي شود و در نهايت به متغييرها . موضوع پژوهش شروع شده

 يا مواد روشها روش شناسي: فصل سوم
 مقدمه

 روش تحقيق
و روش نمونه گيري  جامعه، نمونه،

 حجم نمونه
 روش اجراي پژوهش

و استنباطي روش  هاي آمار توصيفي
.نكته در اين فصل بايستي كارهايي كه شخص خودش انجام داده آورده شود

 نتايج: فصل چهارم
و بخـش دوم شـامل توانيد در دو بخش آماده نماييد، بخـش اول شـامل توصـيف داده فصل چهارم را مي هـا

بر هاي آماري است كه براي آزمون فرضيه آزمون ميها به كار و نمودارهـا در فصـل. شود ده معمـوال جـداول
بايد توجه داشت كه اين فصل بايد حاوي توضيحات كافي در مـورد محتـواي آمـاري. شوند چهارم آورده مي

.فصل باشد



و بحث در نتايج: فصل پنجم  خالصه
آمـده در فصـل در اين فصل نتايج به دسـت. اين فصل مهمترين فصلي است كه شما بايد آن را تهيه نماييد

مي هاي ارايه شده، بدون توجه به داده چهارم با توجه به آزمون و عالوه بر اين كدام نظريه ها ارايه و گردد هـا
مي پژوهش و در راستاي نتـايج بـه دسـت آمـده بـه وسـيله شـما ها از كارهاي پژوهشي شما حمايت نماييد

و يا بر عكس مغاير با نتايج شما است، بايد مي و مقايسه گردندباشد . بيان شده
ها محدوديت
 پيشنهادها

 منابع
ها پيوست

 شيوه تهيه مقاله پژوهشي
و مناسب مي بايد با چهارچوب تهيه مقالـه پژوهشگر. باشد يك مقاله پژوهشي نتيجه يك كار پژوهشي خوب

و براي اين منظور از شما خواشته مي ك پژوهشي آشنا گردد امـل يـك مقالـه شود كه بعـد از تهيـه گـزارش
مي. پژوهشي براي كار علمي خود تهيه نماييد . توانيد راعايت نمايد براي تهيه مقاله خود چهار چوب زير را

 عنوان
و عنوان  آن به صورت زير نويس نام پژوهشگر

 كلمه 200تا 150شامل تمام مراحل پژوهشي بين: چكيده
 كلمه اصلي پژوهش5شامل حداكثر:ها كليد واژه

و پيشينه پژوهشي:مهمقد  شامل مفاهيم نظري
و ويژگي: روش و ابزارهاي پژوهشي و سنجي ابزارها، جامعه، نمونـه، روش نمونـه هاي روان شامل طرح گيـري

.شيوه اجرا است
و نتايج آزمون:ها يافته در ايـن بخـش. هاي آماري اسـت شامل اطالعات توصيفي، استنباطي به صورت دقيق

و شاخص باشد آوردن جدولو محاسبات فرعي نميها نيازي به فرمول مي هاي آماري .نمايد ها آماري كفايت
و نتيجه گيري در اين قسمت نتايج به دسـت آمـده. اين بخش از مهمترين قسمت مقاله شما است: بحث

مي هاي ارايه شده، بدون توجه به داده ها با توجه به آزمون در قسمت يافه و عالوه ها ارايه بر ايـن كـدام گردد
و پژوهش نظريه مي ها و در راستاي نتايج به دست آمده به وسـيله ها از كارهاي پژوهشي شما حمايت نماييد

و مقايسه گردند شما مي و يا بر عكس مغاير با نتايج شما است، بايد بيان شده . باشد
براي نوشتن صـحيح. باشد) APA(شناسي امريكا فهرست منابع شما بايد بر اساس روش انجمن روان: منابع

هـاي پژوهشـي مثـل فصـل نامـه پـژوهش–منابع مي توانيد به مقـاالت درج شـده در يـك مجلـه علمـي 
مي. شناختي مراجعه فرماييد روان آن در مقاله شما منابعي و قـول آيند كه از هـا در خـود مقالـه هـا در نقـل

.استفاده شده است، نه در گزارش پژوهشي



:تذكرات
و بعد از تهيه پنج فصل به طور كامل، دسـت نوشـته-1 و صحافي، هـاي خـود را جهـت رفـع قبل از تايپ

و پنج به ويژه فصل(اشكال نهايي  .بايد ارايه نماييد) هاي چهار
تايپ شده در يك سي دي به همراه مقاله تايپ شده آن بـا يـك سـري پرينـت الزامـي طرحارايه-2

.باشد مي
.

و در زمان مورد نظر ارايه ننماييد بـراي شـما-3  امتيـاز تا زماني كه كار عملي خود را به شرحي كه آمد
.تعلق نخواهد گرفت

و شيوه منبع نويسي يكي از مهمترين مطالبي كه بايد توجه نماييد، رعايت امانت داري در نقل وقول-4 ها
.نشود قسمي از نمره شما از دست خواهد رفت است، در صورتي كه به اين مورد توجهي

 پايان

 كميته تحقيق بندر

و برنامه ريزي بندر امير اباد  اداره مطالعات


