


علی حسین زاده
عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار



.آن است"اهداف", اساسی ترین قسمت هر تحقیق

هدف از  اجرای هر پژوهش پاسخ دادن به  یکسهری از پرسهش    
.  های معین است

چه   می خواهیم از این مطالع  ، ب پژوهش ب  ما می گوید هدف
.دست پیدا کنیمنتایجی



انواع هدف

نشان می دهد که در انتهای تحقیق به چه نقطه ایهدف کلی 

ان برای آنکه غایت و انتهای تحقیق خود را نش. خواهیم رسید

که قابل دهیم باید هدف کلی تحقیق خود را به گونه ای بنویسیم

.سنجش و ارزیابی باشد

.مراحل رسیدن به هدف کلی را نشان می دهداهداف جزیی 

نجش بر خالف اهداف قبلی خیلی دقیق و قابل سهدف کاربردی 

نیست و سعی می کند جنبه های کاربردی موضوع را نشان

دهد

ان دهد سعی می کند نتایج جنبی قابل توجه را نشاهداف فرعی 

دو معموالً نتایج تحقیق در زیر گروهها را تشریح می کن



.هدف کلی بسیار شبیه به عنوان و گاه دقیقاً تکرار آن می باشد•

و یا “ نتعیی”حتماً هدف کلی و اهداف جزیی با کلمات قابل سنجش مانند •

.این مورد درباره عنوان تحقیق الزامی نیست. شروع شود“ مقایسه”

همچنین ضرورت بیان زمان و مکان تحقیق در هدف کلی بیشتر از•

عنوان است



مثالی از هدف کلی

بررسی رابطه بین سواد علمی با قدرت بیان مدرسان در 

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ان تعیین رابطه بین سواد علمی با قدرت بی: هدف کلی•

مدرسان در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از دیدگاه 

1388دانشجویان در سال 



اهداف اختصاصي از تفكیک اهداف کلي به اجزای کوچكتری که از نظر منطقي به هم•
بدست مي آیند, وابستگي دارند

ی باید یعنی بیان می کند که چه قدمهای. مراحل رسیدن به هدف کلی را روشن می کنند•

.برداشته شود تا به هدف کلی برسیم

زشکی تعیین رابطه بین سواد علمی با قدرت بیان مدرسان در دانشگاه علوم پ: هدف کلی

1388سبزوار از دیدگاه دانشجویان در سال 

اهداف جزیی

تعیین سواد علمی مدرسان از نظر دانشجویان1.

تعیین قدرت بیان مدرسان از دیدگاه دانشجویان2.

تعیین ارتباط بین سواد و قدرت بیان مدرسان از دیدگاه دانشجویان3.



اشتباه رایج در نوشتن اهداف جزیی

موارد در اینگونه. یک تحقیق ممکن است هدف جزیی نداشته باشد•

.بیان روش کار به عنوان اهداف جزیی اشکال دارد

1388تعیین میانگین فشارخون مردان شهر سبزوار در سال :مثال

صی این هدف کلی بسیار ساده بوده و برای پاسخ به آن قدمهای خا•

وصیه در اینگونه موارد نوشتن اهداف جزیی ت. نباید برداشته شود

البته ممکن است به اشتباه، روش کار را به عنوان. نمی شود

مثالً بیان شود. اهداف جزیی بیان شود

انتخاب نمونه مورد نیاز1.

تهیه پرسشنامه 2.

پرنمودن پرسشنامه و سنجش فشارخون نمونه ها 3.



هدف کاربردی

ایج الزامی نیست ولی در صورت ضرورت باید کاربردهای نت•

.تحقیق در قالب چند جمله نوشته شود
تعیین رابطه بین سواد علمی با قدرت بیان مدرسان در دانشگاه علوم: هدف کلی

1388پزشکی سبزوار از دیدگاه دانشجویان در سال 

ور می در صورت یافتن رابطه مثبت بین این دو فاکت: هدف کاربردی•

ان را توان با تالش در جهت ارتقا دانش تخصصی اساتید، توانمندی ایش

ی در انتقال مطالب افزایش داد ولی در صورت عدم وجود ارتباط قوی م

تی بایست برای افزایش قدرت بیان مدرسین از روشهای مجزا و متفاو
بهره گرفت 



مجدد الزامی نیست ولی در صورت نیاز باید به نتایج•

.فرعی که ممکن است در تحقیق یافت شود اشاره نمود

ه عمدتاً اهداف فرعی به آنالیز بر روی زیر گروهها اشار

دارد
علوم تعیین رابطه بین سواد علمی با قدرت بیان مدرسان در دانشگاه: هدف کلی

1388پزشکی سبزوار از دیدگاه دانشجویان در سال 

اهداف فرعی•

تعیین ارتباط مذکور از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر و.  1

یلیهمچنین از دیدگاه دانشجویان بر حسب رشته و مقطع تحص

تعیین ارتباط مذکور در مدرسین مرد و زن، و همچنین در .  2
مدرسین جوان و مسن

اهداف فرعی



.روشن و صریح باشند-
.سودمند باشند-
.منطقي باشند-
.قابل تحقیق باشند-
قابهل  قبل از انتخاب هدف باید بررسی کرد ک  آن تا چ  حد. هر هدف منطقی قابل تحقیق نیست)

(مثل تعیین ارتباط ورزش کردن با کاهش فشار خون .اجراست

.به زبان علمي بیان شوند-
.واقع بینانه باشند-
.با افعال قابل اندازه گیری و سنجش بیان شوند-
, قاد داشتنن  افعال مبهم نظیر اعت, محاسب  کردن, اثبات کردن, مقایس  کردن, مانندتعیین کردن)

...(, فهمیدن
لعیه  فرضییه هیا و پرسیش هیای مطا    , بیان مسئله, اهداف باید رابطه ی نزدیكي با عنوان-

. داشته باشند



.....درتولدهنگامآپگاروجنیننافبندطولبینارتباطبررسی:عنوان

...درتولدهنگامآپگاروجنیننافبندطولبینارتباطتعیین:کلیهدف

:ویژهاهداف
...سانتیمترب جنیننافبندطولتعیین-
...تولدهنگامآپگارتعیین-
...تولدهنگامآپگارونافبندطولبینارتباطتعیین-

مثال



خونبیوشیمیایيعواملازبرخيبررمضانمبارکماهدرداریروزهتأثیربررسي

ونخبیوشیمیایيعواملازبرخيبررمضانمبارکماهدرداریروزهتأثیرمیزانتعیین

: اهداف ویژه

1380....دانشجویانخونقندمیزانبرداریروزهتأثیرتعیین1.

1380.....دانشجویانخوناورهمیزانبرداریروزهتأثیرتعیین2.

هدف کلی 

عنوان 



1380....دانشجویانخوناوریکاسیدمیزانبرداریروزهتأثیرتعیین.3

1380....دانشجویانخونکلسترولمیزانبرداریروزهتأثیرتعیین.4



ی که  بوسهیل  ی جمهو آور   یک حدس علمی یا پیش داوری است فرضی  تحقیق 
. یهرد حقایقی ک  منجر ب  قبولی یا رد آن فرضی  می شود مورد آزمایش قرار می گ
ا نتیج  ب  عبارت دیگر فرضی  را راه حل پیشنهادی محقق برای مسئل  تحقیق و ی

.تحقیق دانست  اند

:ب  طور کلی یک فرضی 

متغیرچندیادومیانرابط ک ایعالمان داوریپیشیابینیپیش,توضیح•
.کندمیرابیان



:محقق برای تهی  فرضی  مناسب تحقیق عمدتا از



.دفرضی  هایی ک  ب  نداشتن تفاوت، رابط  یا اثر اشاره می کنن-1

H0فرضیه پوچ ، صفر، آماری 

تفاوت وجودبین میزان استرس پرستاران بخش های ویژه و بخش های داخلي و جراحي 
H0. ندارد

تفاوت وجودبین میزان استرس پرستاران بخش های ویژه و بخش های داخلي و جراحي 
 H1. دارد

.دفرضی  هایی ک  ب  احتمال وجود تفاوت، رابط  ، اثر اشاره می کنن-2
HAیا H1فرضیه تحقیق 

.نشان مي دهدراجهت گیری محققوپیش بیني

مثال



د ولی محقق رابط ، تفاوت یا اثر را بیان می کن(: بدون جهت)فرضی  دو دامن •
. آن را بیان نمی کندسمت و جهت

.  وجود داردرابط بین میزان آگاهی بیماران قبل ار عمل جراحی و میزان اضطراب آنها 

.جهت گیری محقق را در نوع تفاوت بیان مي کند(: جهت دار)فرضیه یک دامنه•

. اردوجود درابطه مستقیم بین میزان آگاهي بیماران قبل از عمل جراحي و میزان اضطراب
.دوجود داررابطه معكوس بین میزان آگاهي بیماران قبل از عمل جراحي و میزان اضطراب

:به اشكال زیر بیان مي شودH1فرضیه ی تحقیق 



(:(H0فرضی  صفر

.بین طول بند ناف جنین و آپگار تولد ارتباطی وجود ندارد

(:  (H1فرضی  تحقیق 

:(بدون جهت)دو دامن 

.بین طول بند ناف نوزاد و آپگار هنگام تولد ارتباط وجود دارد

:(جهت دار)یک دامن 

.افزایش طول بند ناف نوزاد منجر ب  باال رفتن آپگار هنگام تولد می شود

ولد  تعیین ارتباط بین طول بند ناف جنین و آپگار هنگام ت: هدف کلی

مثال



دو دامن 

یک دامن 

(:(H0فرضی  صفر

(: (H1فرضی  تحقیق 



خصوصیات فرضی 

.با آزمون های آماری قابل اندازه گیری و پاسخگویی باشد

رسا و قابل فهم،کوتاه

.رابط  مورد انتظار بین متغیرها را بیان کند

.با موازین علمی مطابقت کند

. با عبارات روشن و دقیق بیان شود

20

فرضی  مثل اهداف همسو با مقصود و منظور مطالع  
.تنظیم شود

.دور از ذهن و عقل سلیم نباشد

.بیان مسئل  و اهداف هماهنگی داشت  باشد, با عنوان تحقیق

توان در اینجا ورزش را نمی, "اثر ورزش در سالمت انسان چگون  است"مثال اگر گفت  شود
  بین افرادی ک  روزی دو ساعت ورزش می کننهد و آنههایی که   "ولی اگر گفت  شود, آزمود

ی مه , در اینجا هرگاه بخهواهیم "ورزش نمی کنند تفاوتی از نظر فشار خون وجود دارد یا ن 
.توانیم فرضی  را آزمایش کنیم



سپاسگزارم
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