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اهداف



اهداف

آنرانمودنمشخصقصدکهاستمطلبیهمان:کلیهدف•
.برسیمآنبهمطالعهپایاندرخواهیممیوداریم

ورساوصریحفهمقابلجملهیکدرمعموال"کلیهدف"•
استفهمقابلوگویاخوانندهبرایکهشودمیبیانمختصر

فهد"شکستنیاتفسیماز:اختصاصییاجزئیاهداف•
راهجزئیاهداف.آیندمیبدستکوچکتراجزایبه"کلی

.نمایدمیمشخصقدمبهقدمرا"کلیهدف"بهرسیدن
عهجامدرراپژوهشازحاصلنتیجهوکاربرد:کاربردیاهداف•

(کاربردیمطالعاتدر).نمایدمیمشخصکاریفیلددریا



Goalهدف نهائی

oتایج آن چیزی است که پژوهشگر امیدوار است با استفاده از ن
مطالعه بدان دست یابد

oبدون در نظر گرفتن محدودیت ها

oدر عالی ترین سطح

oعمدتا گسترده

oمثل ارتقای سطح سالمت جامعه



.با توالی منطقی جنبه های گوناگون و کليدی موضوع را دربربگيرد-1
دازه گیری  تحقیق به روش علمی بر پایه ان. قابل اندازه گیری باشندو واقع بينانه-2

ر می استواراست و بیان اهداف درقالب های قابل اندازه گیری کار مطاله را ساده ت
.سازد

.درشرایط محلی امكان حصول داشته باشد-3
.ص نمایدبه زبان علمی و بوضوح دقيقا آنچه را که تحقيق بدنبال آن است مشخ-4
شامل جنبه های مختلف مطالعه باشد-5
ودداری  از بيان اهداف خارج از چارچوب مسئله خمتمرکز بر مسئله تحقیق بوده و -6

.شود
محاسبه -مقایسه کردن–تعيين کردن : با استفاده از افعال عملی بيان شود مثل-7

. . . اندازه گيری کردن و -کردن
-ردنمطالعه ک-درك کردن-فهميدن: از بكار بردن افعال مبهم پرهيز گردد نظير-8

. . . اذعان کردن و -بررسی کردن

:نحوه تنظيم اهداف



افعال مناسب

Determinationن ییتع•

Comparisonسه یمقا•

Rankingیت بندیاولو•

Estimationبرآورد •

Explanationنییتب•



مزایای تعیین اهداف

.مقاصد دقيق و خاص پژوهشگر را مطرح می سازد1.

.مطالعه را محدود و متمرکز به جنبه های اساسی ميكند2.

.از گردآوری اطالعات غيرضروری ممانعت بعمل می آورد3.

.سواالت ؛ فرضيات و متغيرها را روشن می سازد4.

در طراحی روش تحقيق ، شيوه گردآوری اطالعات و چگونگی 5.
.تجزیه و تحليل کمک می کند

. نياز به تكميل بررسی متون را آشكار می کند6.



(مثال)اهداف 

تعیین شیوع بیماری دیابت در استان فارس 1.

ب تعیین شیوع بیماری دیابت در استان فارس بر حس2.
جنسیت

ب مصرف تعیین شیوع بیماری دیابت در استان فارس بر حس3.
سیگار

تعیین رابطه بین جنسیت و ابتال به دیابت4.

تعیین رابطه بین مصرف سیگار و ابتال به دیابت5.
سوال؟•
فرضيه؟•



مثال-انواع اهداف

عتي در سال ومير داخل بيمارستاني ناشي از جراحي قلب در بيمارستان شريتعيين فراواني مرگ•
1377

تان شريعتي ومير داخل بيمارستاني ناشي از جراحي قلب در بيمارستعيين توزيع جنسي مرگ( 1
1377در سال 

ان شريعتي در  ومير داخل بيمارستاني ناشي از جراحي قلب در بيمارستتعيين توزيع سني مرگ( 2
1377سال 

شريعتي در  ومير داخل بيمارستاني ناشي از جراحي قلب در بيمارستانتعيين توزيع علل مرگ( 3
1377سال 



خصوصيات و نگارش اهداف ويژه 
صريح، روشن و بدون ابهام •
گيريقابل اندازه•

داراي زبان علمي•

،تعييناستفاده از افعال عملي مانند •
...ومحاسبه، مقايسه



(مثال)سواالت و فرضیه ها 

شیوع بیماری دیابت در استان فارس چقدر است؟1.

ب تعیین شیوع بیماری دیابت در استان فارس بر حس2.
جنسیت چقدر است؟

ب مصرف تعیین شیوع بیماری دیابت در استان فارس بر حس3.
سیگار چقدر است؟

بین جنسیت و ابتال به دیابت رابطه وجود دارد4.

دبین مصرف سیگار و ابتال به دیابت رابطه وجود دار5.



سواالت و فرضیه ها

بهخپاسدرهافرضيهوتوصيفیاهدافبهپاسخدرسواالت
.شوندمینوشتهتحليلیاهداف

(یفیتوصهدف)است؟چقدرمرکزیاستاندردیابتبیماریشیوع1.

چقدریتجنسحسببرمرکزیاستاندردیابتبیماریشیوعتعیین2.
(توصیفیهدف)است؟

سیگاررفمصحسببرمرکزیاستاندردیابتبیماریشیوعتعیین3.
(توصیفیهدف)است؟چقدر

(یتحلیلهدف)داردوجودرابطهدیابتبهابتالوجنسیتبین4.

(لیتحلیهدف)داردوجودرابطهدیابتبهابتالوجنسیتبین5.



انواع فرضیه
فرضیه صفر-ا

:  که به دوگونه می توان نوشت: فرضیه تحقیق -2
ن  که اختالف را بدون در نظر گرفتن سمت و جهت آ: فرضیه دو دامنه•

.  بیان می کند
رژیم غذایی جدید بر مقدار فشار خون موثر است–

.  کندکه جهت گیری محقق را در نوع تفاوت بیان می: فرضیه یک دامنه •
.رژیم غذایی جدید سبب کاهش مقدار فشار خون می شود–

اشتن فرضيهدمطالعات تحلیلی و تجربی به طور اصولی نیازمند به :نكته•
هستند و این یک الزام منطقی است 

ازی به اما در مطالعاتی که صرفا به صورت توصیفی انجام می شوند نی•
ای تدوین  برسواالت مهمداشتن فرضیه نیست بلکه در این گونه موارد از 

.  آنچه باید مورد اندازه گیری قرار گیرد استفاده می نمائیم



:های یک فرضیه خوبویژگی
.فرصیه باید بتواند پاسخ مساله تحقیق را بدهد(1
.فرضیه باید ساده و قابل فهم باشد(2
.فرضیه باید قابلیت آزمون داشته باشد(3
.اشدفرضیه نباید با اصول علمی تایید شده مغایرت داشته ب(4
.فرضیه باید به مطالعه و پژوهش جهت بدهد(5
.فرضیه باید به صورت جمله خبری باشد(6

های اختصاصی تعریف در یک فرضیه خوب اصطالحات و واژه(7
.می شوند



مالکهای یک فرضیه خوب

روشن ، معین و مشخص •
داشتن حدود مشخص ،کوتاه و مختصر •
قابلیت اندازه گیری  و آزمون داشتن •
( تعریف مناسب و خوب)قابل فهم بودن •
بیان بر اساس تئوری ها و نظریه های موجود •
مرتبط بودن با عنوان تحقیق  •



: روابط بین متغیر ها در تدوین فرضیه 

اص روابط بین متغیر ها دریک  طرح تحلیلی به سه نوع خ•
.گردند تقسیم می شوند که این بر اساس فرضیات تدوین می

 Comparativeبررسی تفاوت و مقایسه -الف

بررسی همبستگی و شدت آن در بین متغیرها -ب
Correlation 

 Cause and effectبررسی رابطه علت و معلول -ج



سؤاالت و فرضيات

سؤالهدف توصيفي•

فرضيههدف تحليلي •

سال تهراني30تعيين ميانگين فشار خون در افراد باالي 

سال تهراني چقدر است؟30ميانگين فشار خون در افراد باالي 

سال تهراني30تعيين ارتباط پرفشاري خون با ميزان درآمد در افراد باالي 
.سال تهراني ارتباط دارد30پرفشاري خون با ميزان درآمد در افراد باالي 

.سال تهراني بيشتر است30پرفشاري خون در افراد پردرآمد باالي 



سئواالت
:توصيفيمطالعاتدراما

.باشيمداشتهمتغيرچندياويکفقطاستممکن•

ودهيمانجامفرضيهآزمونبتوانيمکهنيستحديبهمااطالعات•
.کنيمنظراظهارمتغيردوارتباطمورددر

ردموگروهدررا(خصوصياتييا)خصوصيتخواهيمميمعموالً•
فکرونهچگدارند؟آگاهيچقدرآنهااينکهمثلکنيم،وصفمطالعه

کنند؟ميعمليا

.کنيممياستفادهپژوهشيسئواالتازمنظوربيانبراياينجادر•



سؤاالت و فرضيات

سؤالهدف توصيفي•

فرضيههدف تحليلي •

سال تهراني30تعيين ميانگين فشار خون در افراد باالي 

سال تهراني چقدر است؟30ميانگين فشار خون در افراد باالي 

سال تهراني30تعيين ارتباط پرفشاري خون با ميزان درآمد در افراد باالي 
.سال تهراني ارتباط دارد30پرفشاري خون با ميزان درآمد در افراد باالي 

.سال تهراني بيشتر است30پرفشاري خون در افراد پردرآمد باالي 




