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 انتخاب موضوع پژوھش و معیارھای یک موضوع خوب

 انتخاب موضوع پژوهش و معیارهاي یک موضوع خوب

 

اولین گام براي شروع یک پژوهش انتخاب یک موضوع مناسب و جذاب است که حیطه تحقیق را مشخص کرده و 
خواهد راجع به آن پژوهش شود. موضوع آن مؤلفه کلی است که محقق میباعث هدفمند شدن مسیر تحقیق می

تر از عنوان و دربرگیرنده آن است. پس در وهله اول محقق کند. درواقع موضوع کلیانجام دهد و با عنوان فرق می
باید موضوع را انتخاب کرده و در مورد آن اطلاعات کافی به دست آورد و مقالات مرتبط را مطالعه کند و سپس به 

 .دنبال عنوانی دقیق و جزئی در حیطه موضوع مورد نظر خود باشد

هاي یک پژوهش است؛ چراکه یکی از چالش برانگیزترین و البته یکی از مهمترین قسمتانتخاب موضوع همواره 
محقق تا انتهاي تحقیق با آن سروکار دارد و به نوعی نتیجه پژوهش در گرو انتخاب درست آن است. بنابراین براي 

 .ي زیادي به خرج دادداشتن یک پژوهش موفق باید در این انتخاب دقت و حوصله

  

 موضوع پژوهشی مناسب پیدا کنیم؟ چطور

توان موضوع شود این است که چطور مییکی از سوالاتی که معمولا در ابتداي کار در ذهن پژوهشگران ایجاد می
توانید براي یافتن موضوع مورد نظرتان استفاده کنید اشاره جا به چند راهی که میدلخواه خود را پیدا کرد. در این

 .خواهیم کرد

o  توان از آن براي پیدا کردن موضوع استفاده کرد خواندن مقالات مختلف، شرکت در منابعی که مییکی از
توانید از مقالات و نتایج پژوهش هاي پژوهشی مختلف است. شما میجلسات دفاع پروپوزال و همایش

 .ي خود را پیدا کنیدسایر محققان ایده بگیرید و حیطه مورد علاقه

o وانید به تباشد. پس شما میهاي اساتید دانشگاه و محققان دیگر میز تجربیات و ایدهمنبع دیگر استفاده ا
ها کمک بخواهید. همچنین دانشجویانی که دانشگاهیان خود مراجعه کنید و از آناساتید، دوستان یا هم 

ه باشید اشتتوانند به شما در این انتخاب کمک کنند. به خاطر دکنند میدر کمیته تحقیقات فعالیت می
تواند در این انتخاب و به طور کلی در هاي پژوهشی میگرفتن مشاوره از اساتید یا دوستان آگاه در زمینه

ل ها قابهاي پژوهشی در تئوريفنومسیر پژوهش براي شما بسیار مفید و کاربردي باشد؛ برخی از فوت
این شته است قادر به راهنمایی شماست. بنابردستیابی نیستند و تنها کسی که قبلا در این مسیر قدم گذا
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ي کار به ها بهره کافی را ببرید تا در میانهچه پیش از انتخاب موضوع و چه پس از آن از این راهنمایی
 .مشکل برنخورید

o تواند براي شما جالب باشد و باعث ها است که مینمنبع دیگر استفاده از آمار و ارقام موجود در سازما
 .تلنگر و ایده در شما گرددایجاد 

o کننده باشد. به این صورت که  تواند در این زمینه کمکها هم میهاي تحقیقاتی سازمانهمچنین اولویت
 قتو چند هر …ها وهاي تحقیقات، بیمارستانهاي علوم پزشکی، کمیتههاي مختلف مثل دانشگاهسازمان

 آغاز در امثل. کنندمی مشخص آینده براي خود نیازهاي و شرایط به توجه با را تحقیقاتی هاياولویت یکبار
هاي خود را به این بیماري اختصاص دادند. خش بزرگی از اولویتب مختلف هايسازمان کرونا، گیريهمه

توانید به سایت توانید موضوع خود را انتخاب کنید. براي این کار میها میشما با بررسی این اولویت
ها را بررسی کنید و در خود مراجعه کرده و در قسمت مربوط به کمیته تحقیقات این اولویتدانشگاه 

 .ها دست به کار شویدصورت داشتن علاقه و توانایی در هر یک از زمینه
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 یک موضوع خوب چه معیارهایی دارد؟

 عملی و قابل اجرا است

شما این ویژگی را دارد، باید به سه مسئله دقت معیاري که خیلی هم مهم است. براي این که ببینید موضوع 
در دسترس -3حضور نیروي انسانی ماهر -2وجود منابع مالی کافی براي فراهم کردن لوازم انجام پژوهش  -1کنید:

 .ها را نداشته باشد باید آن را تغییر دهیدبودن امکانات و ابزارهاي لازم. اگر موضوع شما یکی از این ویژگی

  

 علاقه داریدبه آن 

این معیار هم اهمیت زیادي دارد؛ زیرا موضوع قرار است حیطه کاري شما را مشخص کند پس اگر به آن علاقه 
نداشته باشید ممکن است از پژوهش زود خسته شوید و آن را رها کنید، مثلا اگر به کار با حیوانات آزمایشگاهی 

رتبط با آن است به مشکل خواهید خورد. پس علاقه خود را علاقه نداشته باشید و موضوعی را انتخاب کنید که م
حتما در نظر بگیرید و صرفا براي زودتر به نتیجه رسیدن به دنبال موضوعی نباشید که پژوهش در مورد آن را اصلا 
دوست ندارید. البته در کنار علاقه حتما به منطقی بودن موضوع هم توجه داشته باشید. گاهی برخی موضوعات و 

هاي پژوهشی قبلی و یا هایی هستند که با داشتن سابقهرهاي پژوهشی نیازمند اطلاعات، تجربیات و مهارتکا
جا شوند؛ اینهاي اول پیشنهاد نمیآیند و براي پژوهشگذراندن واحدهاي تئوري و عملی بیشتر به دست می

 .شوداهمیت مشورت با یک راهنماي خوب مشخص می

  

 مناسبت دارد

کنید مطرح بوده و ارزش کار کردن داشته باشد؛ برخی موضوعات تاریخ در زمان و مکانی که شما زندگی مییعنی 
انقضا دارند! مثلا امروزه کار کردن در مورد طاعون مناسبت ندارد چون کیس و شرایط انجام پژوهش وجود ندارد، 

 .در حالی که کار کردن در مورد کرونا مطرح و جذاب است
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 جدید است

یعنی موضوع اثبات نشده باشد. مثلا بررسی رابطه بین استعمال دخانیات با زایمان زودرس موضوعی اثبات شده 
اي ندارد. پس بهتر است موضوعی را انتخاب کند و عملا فایدهاست که کار درمورد آن چیزي به علم اضافه نمی

براي مجلات و خوانندگان جذاب و قابل استفاده کنید که در ارتباط با آن جاي کار زیادي وجود داشته باشد تا 
 .تر خواهد بودشما در مجلات معتبر هم آسان باشد، در این صورت پذیرش گرفتن مقاله

  

 دوباره کاري نمیشود

هاي انجام شده در حیطه پژوهشی شما تفاوت یعنی موضوع تکراري نباشد یا حدقل در یکی از این موارد با پژوهش
 ریزتب در شما شده انجام مشهد در ايمطالعه اگر مثلا …هاي مکانی، زمانی، فردي، فرهنگی وتفاوتداشته باشد؛ 

 ايمطالعه اگر یا و دهید قرار بررسی مورد را دانشجویان شما کرده بررسی را آموزاندانش مطالعه اگر یا دهید، انجام
ها باشد ارزش انجام دادن ابه قبلیمش کاملا پژوهش اگر. دهید انجام را آن حالا شما شده انجام پیش سال بیست

اي است متفاوت است، مثلا تکرار یک ندارد. البته توجه داشته باشید که تمام موارد براساس اینکه چه نوع مطالعه
 …اي در یک شهر جدید با شرایط مسابه مداخله قبلی بازهم دوباره کاري محسوب میشود ومطالعه مداخله

  

 اخلاقی است

دهد. شما باید در مورد کدهاي اخلاقی اطلاعات کافی داشته باشید کمیته اخلاق این مسئله را مورد بررسی قرار می
 .تا در این قسمت به مشکل بر نخورید

 

 با رشته شما مرتبط است 

 نشناسی تحقیق کند (البته بعضی موضوعات ممکاش پرستاري است نباید در حیطه جامعهمثلا فردي که رشته
هاي هتوان از مولفهاي اول که براي یادگیري روند پژوهش هستند معمولا میاي باشند). البته در کاراست بین رشته

شناسی هم استفاده کرد؛ مثلا بررسی میزان افسردگی در دانشجویان ساکن عمومی مانند بعضی مفاهیم روان
روند و به مهارت و تجربه زیادي هم می پیش هم ترزود معمولا و هستند ترآسان موضوعات این زیرا …خوابگاه و

ي اول حتما باید از این موضوعات باشد تا با موفقیت به احتیاج ندارند. البته این به آن معنی نیست که مطالعه
 .اند اند و به نتایج خوبی هم رسیدهاتمام برسد؛ چه بسا پژوهشگرانی که با موضوعات تخصصی تر هم شروع کرده 
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 لیت شرعی، سیاسی و فرهنگی داردمقبو

خواهید انجام دهید نباید با این موارد تعارضی داشته باشد. مثلا مقایسه دو جمعیت یکی با دین پژوهشی که می
تواند باعث اختلاف نظر و مشکل شود، بهائیت و دیگري با دین اسلام در ایران از نظر میزان رضایت از زندگی می

ادیان در ایران از جانب نظام حاکم به رسمیت شناخته نشده و از طرف دیگر نتایج این چون از طرفی یکی از این 
مطالعه ممکن است باعث واکنش پیروان هریک از ادیان شود. البته این مورد در مطالعات علوم پزشکی خیلی 

 .مطرح نیست

 

 به صرفه است

هاي پژوهشی اهمیت دارد به خصوص در مورد کاراي دانید در نظر گرفتن مسائل مالی در هر زمینههمانطور که می
گیرند و حتی گاهی خود پژوهشگر باید هزینه کند! پس باید ها را در نظر میها معمولا حداقل هزینهکه سازمان

شود را داشته باشد؛ مثلا کار پژوهشی که به تولید یک داروي مهم اي که براي آن میکار پژوهشی ارزش هزینه
یک راه پیشگیري از سرطان را مشخص کند یا نتیجه آن را بتوان براي مطالعات دیگر استفاده کرد، منجر شود یا 

تواند خیلی مفید باشد؛ اما کار پژوهشی که نتیجه آن مشکل خاصی را حل نکند یا فقط براي جمعیت خیلی می
 .باشدمحدود کاربرد داشته باشد به صرفه نمی

 

 تناسب زمانی دارد

فصلی هستند! مثلا پژوهشی که قرار است شیوع آنفولانزا در تابستان را بررسی کند تناسب زمانی برخی موضوعات 
ندارد؛ چون در تابستان آنفولانزا شیوع زیادي ندارد. پس این کار باید در زمستان انجام شود. همچنین نتایج مربوط 

لا فرض کنید پژوهشگري که قصد ساخت ي زمانی کاربرد دارد؛ مثبه ساخت واکسن آنفولانزا فقط در یک برهه
کند. ناگهان بعد از چند سال به سراغ گیري کرده و بعد کارش را رها واکسن آنفولانزا را دارد، در یک زمانی نمونه

ها واکسن بسازد، درصورتی که آن نتایج دیگر در آن زمان کاربردي نتایج کارش برود و بخواهد که با توجه به آن
 .ندارد
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 !موضوع انتخابی خودتان نمره بدهیدبه 

که بفهمید موضوع انتخاب شده مناسب هست یا خیر، به آن نمره بدهید. به این صورت که براي هر کدام براي این
از معیارهاي گفته شده دو نمره در نظر بگیرید و به موضوع انتخابی خود نمره بدهید. هر چه این نمره به بیست 

 .رد نظر ارزش بیشتري براي کار کردن داردنزدیکتر باشد، موضوع مو

 :نمره تعیین کنید 2تا  0به عنوان مثال براي معیار دوم که شرط علاقه است به این صورت از 

 0اي ندارم: علاقه   1مند هستم: به آن علاقه   2مند هستم:بسیار به آن علاقه

ر مورد موضوعتان قضاوت کنید، البته یادتان نرود درنهایت عدد هر ده مولفه معرفی شده را باهم جمع کنید و د
ها در صورت عدم کسب نمره به معنی فاقد اعتبار شدن موضوع شما هستند، مثل تناسب زمانی که بعضی از مولفه

 .نداشتن یا مقبولیت نداشتن. این روش بیشتر براي مقایسه موضوعات مدنظرتان مناسب است
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 موضوع پژوهشسخن پایانی در رابطه با انتخاب 

ي همانطور که توضیح داده شد، انتخاب موضوع کاري است که باید براي آن وقت گذاشت تا در انتهاي کار نتیجه
دلخواه حاصل شود. پس نکات گفته شده را به دقت عملی کنید، سپس به مسیر پژوهش قدم بگذارید. به خاطر 

سرچ و خواندن مقالات در حیطه مورد نظر خیلی اهمیت هاي علمی، ي تکستداشته باشید در این مسیر، مطالعه
ي مسیر قطعا به آن احتیاج خواهید داشت. دهد که در ادامهدارد؛ زیرا دید کلی و اطلاعات زیادي به شما می

پیشنهاد ما به شما شرکت در دوره پروپوزال نویسی ژیوارآموزان است که در آن حداقل یک هفته همراه با یک 
اهنما و ناظر باتجربه، موضوعات مختلفی را بررسی میکنید و در نهایت پس از نهایی کردن عنوان و گروه و یک ر

موضوع پژوهشتان قدم به قدم یک فرم پروپوزال را کامل میکنید و اولین طرح پژوهشیتان را به صورت جدي 
 .مینویسید

 دوره پروپوزال نویسی ژیوارآموزان

  

  

 :پیشنهاد میکنم این مقالات را نیز بخوانید

 انتخاب عنوان پروپوزال و ویژگیهاي یک عنوان عالی

 از چه اجزایی تشکیل شده است؟پروپوزال چیست و 

 راههاي پیش روي دانشجویان در دانشگاه
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https://zhivaramoozan.ir/product/proposal-writing-course/
https://zhivaramoozan.ir/entekhabe-onvane-proposal/
https://zhivaramoozan.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%87/
https://zhivaramoozan.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


گـارانـتـی ٣٠ روزه بـازگشت وجه
بدون قید و شرط برای تمامی دوره ها 

پشتیبـانی پاسخ به تمامی سـواالت
شما در سایت و شبکه های اجتماعی

آموزش صفر تا صد موضوعات
از مـبـتدی تا پـیشـرفـته

ترفندهای ویژه رفرنس نویسی آموزش رایگان مقاله نویسیآموزش رایگان پروپوزال نویسی

www.zhivaramoozan.ir zhivaramoozan

ژیوار آموزان

ج�ر اگر ��ن تو و علم ک�یده د�وار
روی آن �نجره ای هست به نام ژ�وار

https://t.me/zhivaramoozan
https://instagram.com/zhivaramoozan
https://zhivaramoozan.ir/
https://zhivaramoozan.ir/about-us/
https://zhivaramoozan.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/
https://zhivaramoozan.ir/shop/
https://zhivaramoozan.ir/team-work/
https://zhivaramoozan.ir/zhivar_cooperation/
https://zhivaramoozan.ir/apr
https://zhivaramoozan.ir/amr
https://zhivaramoozan.ir/trr
https://t.me/zhivaramoozan
https://instagram.com/zhivaramoozan
https://zhivaramoozan.ir/
https://zhivaramoozan.ir/about-us/
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https://zhivaramoozan.ir/team-work/
https://zhivaramoozan.ir/zhivar_cooperation/
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