
دكترعدالت پناه



قيقپيشنهاد طرح تح
و گزارش تحقيق



مقدمه



ازي اطالع رساني را حوزه اي توصيف كرده اند كه به مناسب س
(.1372.حري)اشاعه اطالعات مي پردازد

فتااري  با توجه به اين تعريف اطالع رساني در تحقيقات علوم ر
فرايندي است كه بوسيله آن از يك طار  نااداااي اجراياي    

لاف  بتوانند از نتايج تحقيقات انجام شده در زميناه اااي م ت  
گر علوم رفتاري مطلع شده و از آناا استفاده كند و از طر  دي
وم پژواشگران بتوانند به موقعيت ااي نامعين حوزه اااي علا  

.رفتاري پي برده تا درباره آناا به تحقيق بپردازند

تعريف



انجام پژوهش توليد دانش نومسئله

ساده نويسي و اشاعه
يافته هاي پژوهشي

به كار گرفتن
نتايج پژوهشي

كمك به جنبه هاي
كاربردي



استفاده كنندگان از پژوهش هاي
:علوم رفتاري و اطالعات مورد نياز آن



–

پژوهشگران و مديران



سياستگذاران



انواع گزارش هاي تحقيق













:تدوين پيشنهاد طرح تحقيق-الف



پيشنهاد طرح تحقيق 
شوددر سه قسمت تدوين مي



اطالعات مربوط به 
طرح دهنده و همكاران وي



اطالعات مربوط به طرح تحقيق



اطالعات مربوط به هزينه هاي اجراي تحقيق



تدوين گزارش پيشرفت فرايند اجراي طرح تحقيق-ب



ياا  ارائه و انتقال اطالعات و يافته ااي علمي به خوانندگان و: اد 
.ساير استفاده كنندگان بالقوه آن است

ده در با توجه به اينكه در تدوين گزارش تحقيق، اقدامات انجام ش
جات اجراي طرح تحقيق و نتايج بدست آمده ماورد بحاو واقاع    

.مي شود، افعال بكار رفته بصورت ماضي صر  مي شود
بكااي پژواشگر قبل از آغاز نگارش گزارش تحقيق بايد يكي از س

را اختيار كرده و در طول گازارش آن را  ( ارجاعي)متداول استنادي
(اروش انجمن روانشناسي آمريك: مثال. )بطور كامل رعايت كند

:تدوين گزارش نهايي تحقيق-ج





:صفحه عنوان. 1



چكيده-2



تشكر و قدرداني-3



:فهرست محتوا-4

:فهرست شكلها و نمودارها-5



فهرست جداول. 6

طرح مسئله. 7



:پيشينه تحقيق-8



الئل نوع طرح، د. )محقق ابتدا طرح تحقيق را توصيف مي كند:طرح تحقيق
...(انت اب و
اد  از اين ب ش بيان ويژگي ااا و مش صاات جامعاه ماورد     :آزمودني اا

.مطالعه و آزمودني ااي مورد مشااده است
در اين ب ش ابازار ماورد اساتفاده باراي انادازه گياري       :ابزار اندازه گيري

.متغييرااي تحقيق معرفي شده و دليل انت اب آن تشريح مي گردد
در اين ب ش محقق به توصيف دقياق مراحال اجاراي تحقياق     :روش اجرا
ياب  به عبارت ديگر محقق فعاليت ااي فرايند پژواش را باا ترت . مي پردازد

.زماني و امراه با چگونگي انجام آن توصيف مي نمايد
تحليال  اين قسمت به بيان چگونگي تنظيم، تل يص و:روش تحليل داده اا
الزم به ذكر است كه اد  اين ب اش بياان فرماول    . داده اا اختصاص دارد

صيفي و تو)آماري نيست بلكه مقصود به نوع روش تحليل آماري بكار رفته 
.مي باشد( تحليلي

:روش تحقيق-9





بحث و نتيجه گيري-11



.1

هايادداشت-12

:هاهاي ارائه يادداشتشيوه-12-1



:منابع يا كتاب شناسي-13



هاپيوست-14

تاه و  از آنجا كه تحقيق علمي بايد در معرض نقد و بررسي امگان قرار گرف
دسات  عالقه مندان بتوانند از نتايج آن استفاده كنند، الزم اسات نتاايج ب  
ايان  براي. آمده در اختيار جامعه علمي و مصر  كنندگان بالقوه قرار گيرد

در منظور بايد يافته ااي بدست آمده بصورت ،مقاله علمي تادوين شاود و  
.يكي از نشريه ااي ت صصي انتشار يابد

تدوين گزارش يافته هاي تحقيق-د
به صورت مقاله علمي



.1

.2

.3

.4

:تدوين گزارش و عرضه نتايج تحقيق در همايش علمي-ه



چهارچوب و رئوس مطالب عرضه شده در يك پوستر
(1371عزيزي،:اقتباس از)



تدوين مقاله علمي
طراحي مقاالت پوستري
طراحي مقاالت اساليدي



تدوين گزارش يافته هاي
:  لميتحقيق بصورت مقاله ع



تانواع نشريا
.1

.2

.3–

.4–

.5

.6I.S.I



:  ساختار مقاله شامل موارد زير است





















ش علمي  تدوين گزارش و عرضه نتايج تحقيق در هماي

.1

.2

.3

.4

.5

.6



ترعرضه نتايج پژوهش بصورت پوس










