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 اشتباههای رایج در طرحهای پژوهشی

 

 اشتباىات متداًل در تدًین یک مطالعو تحقیقی  

 اًتخبة هغئلَ تذمیك سا تب گزساًذى توبم دسّط یب ثیؾتش آًِب ثَ تؼْیك هی اًذاصًذ  -1         •

 یمی یب هْضْع پیؾٌِبدی سا ثذّى اًجبم ثشسعی اًتمبدی هی پزیشًذاّلیي ایذٍ تذم -2         •

 هغئلَ ای سا ثشای تذمیك اًتخبة هی کٌذ کَ خیلی ّعیغ یب خیلی هجِن اعت  -3         •

 فشضیَ ُبی تذمیمی هجِن یب غیش لبثل آصهبیؼ سا تذّیي هی کٌذ  -4         •

 تحقیق بٌط بو مٌضٌعاشتباىات متداًل در مطالعو منابع مر         •

 ثَ خبطش ؽشّع ُشچَ صّدتش تذمیك ادثیبت تذمیمی هشثْط سا ثب ؽتبة صدگی هطبلؼَ هی کٌٌذ .  -1         •

 ثیؼ اص دذ ثش هٌبثغ دعت دّم ، اػتوبد ّتبکیذ هی کٌٌذ . -2         •

زؽتَ توشکض کشدٍ ّاص ثشسعی دس ٌُگبم هطبلؼَ همبلَ ُبی تذمیمی ،ثش سّی یبفتَ ُبی پژُّؾِبی گ -3         •

 سّؽِبی جوغ آّسی ّاًذاصٍ گیشی دس آى پژُّؾِب خْد داسی  هی کٌٌذ

هٌبثغ دیگشی سا ًظیش سّصًبهَ ّهجلَ ُبی ػوْهی کَ اغلت ؽبهل همبلَ ُب ّثذثِبی هفیذی دس  -4         •

 صهیٌَ هْضْع هْسد تذمیك ُغتٌذ ،ًبدیذٍ هی گیشًذ

  ثْط ثَ ثشسعی هٌبثغاداهَ اؽتجبُبت هش         •

دس تؼشیف دلیك ّسضبیت ثخؼ اصػٌْاى تذمیك کْتبُی هی کٌٌذ ُّویي اهش ،هْجت هذذّد ؽذى  -5         •

 هطبلؼَ ادثیبت تذمیك هی ؽْد.هشّسگغتشدٍ ّّعیغ هٌبثغ ًیض هوکي اعت هْجت دلغشدی ؽْد.

سی کَ دس صْست ًیبص ًوی تْاًٌذ آًِب سا اطلؼبت کتبثؾٌبختی سا ًبدسعت یبدداؽت هی کٌٌذ ،ثَ طْ -6         •

 پیذا کٌٌذ 

ثذلیل ػذم دسک سّؽي طشح تذمیك تْعظ داًؾجْ ،هطبلت ّهْاسد ثی اُویت صیبدی فیؼ ثشداسی  -7         •

 هی ؽْد.

  اشتباىات متداًل در جمع آًری داده ىا         •

ًؾبى ًوی دٌُذ .ایي اهش هٌجش ثَ ًگشػ هٌفی دس  ثَ ثشلشاسی ّدفع استجبط ثب آصهْدًیِب تْجَ کبفی -1         •

 آصهْدًیِب ّکبُؼ اػتجبس هی ؽْد.

ثَ هٌظْس عِْلت تغییشاتی سا دس ًذٍْ اًتخبة آصهْدًیِب ایجبد هی کٌٌذّدس ًتیجَ ثبػث تضؼیف طشح  -2         •

 تذمیك هی ؽًْذ 

 کْتبُی هی کٌٌذدس تؾشیخ اُذاف اداصٍ گیشی تذمیك ثشای افشاد هتخصص  -3         •

دس اسصؽیبثی سّؽِبی اًذاصٍ گیشی هْجْد لجل اص اًتخبة سّػ ًِبیی کْتبُی هی کٌٌذ .ایي هغئلَ  -4         •

 ثبػث هی ؽْد اص سّؽِبی ثی اػتجبس ّّعبیل اًذاصٍ گیشی ًبهٌبعت دس تذمیك اعتفبدٍ ؽْد.

  اداهَ اؽتجبُبت جوغ آّسی اطالػبت         •

 سُبیی سادساًذاصٍ گیشی خْد ثَ کبس هی ثشًذ کَ اص پبیبیی صیبدی ثشخْسداس ًیغتٌذاثضا -5         •

 سّؽِبیی سا ثشای اًذاصٍ گیشی ثَ کبس هی ثشًذ کغ ؽشایظ الصم سا ثشای اجشا ًذاسًذ  -6         •

  اشتباىات متداًل در کاربرد ًسایل اندازه گیری         •

 اس تْجَ ًوی کٌٌذ ثَ اػتجبس هذتْایی اثض -1         •

 ًمؼ هجشیبى تذمیك دس دس جوغ آّسی دادٍ ُبسا کٌتشل ًوی کٌٌذ  -2         •
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 اػتجبس ّپبیبیی ّعبیل اًذاصٍ گیشی سا ثَ صْست کلی ثشسعی هی کٌٌذ  -3         •

 ذاصٍ گیشی کٌذثذّى اسصؽیبثی اػتجبسدادٍ ُب ،فشض هی کٌٌذ اثضاس آًچَ سا ادػب هی کٌذ هی تْاًذ اً -4         •

 ّعبیلی سا ثشای اًذاصٍ گیشی ثَ کبس هی ثشًذ کَ ثشای اجشا ّتجضیَ ّتذلیل آى آهْصػ کبفی ًذیذٍ اًذ -5         •

ّلت صیبدی سا ثشای اجشای آصهًِْبی طْالًی ثَ کبس هی ثشًذ ، ّآصهًِْبی کْتبُتش سا کَ ُذف سا اًذاصٍ  -6         •

 اس ًوی دٌُذ.گیشی هی کٌٌذ هْسد اعتفبدٍ لش

 ّعبیل اًذاصٍ گیشی سا لجال ثَ صْست آصهبیؾی اجشا ًوی کٌٌذ  -7         •

 (تکنیکيای آماری)اشتباىات رایج در استفاده از ابسار آماری         •

 اثضاسُبی آهبسی صذیخ یب هٌبعجی سا ثشای تجضیَ ّتذلیل هْضْع هْسد اعتفبدٍ ،اًتخبة ًوی کٌٌذ . -1* 

دادٍ ُبی تذمیمی سا جوغ آّسی هی کٌٌذ ، عپظ هی کْؽٌذ ثشای تجضیَ ّتذلیل آًِب اثضاس آهبسی  -2         •

 هٌبعجی پیذا کٌٌذ .

دس هطبلؼبتی کَ هی تْاى سّؽِبی آهبسی هختلفی سا ثَ کبس ثشد ،تٌِب اصیک سّػ آهبسی اعتفبدٍ هی  -3         •

ؽًْذ کَ هی تْاًٌذعِن هِوی دس پبیبى ًبهَ داؽتَ کٌٌذ.ایي اهش اغلت ثَ ًبدیذٍ گشفتي ًتبیجی هٌجش هی 

 ثبؽٌذ .

اص اثضاس آهبسی دس هْلؼیتِبیی اعتفبدٍ هی کٌٌذ کَ دادٍ ُب ،هفشّضَ ُبیی سا کَ اثضاس ُب ثش آًِب  -4         •

 هجتٌی ُغتٌذ ، ثشآّسدٍ ًوی کٌٌذ .

   اداهَ اؽتجبُبت هشثْط ثَ تکٌیکِبی آهبسی         •

 دس ثیبى اختالفِبی جضیی کَ اص ًظش آهبسی هؼٌی داس ُغتٌذ اغشاق هی کٌٌذ . -5         •

دسؽشایطی کَ ًوی تْاًٌذ اص ُوجغتگی پیشعْى اعتفبدٍ کٌٌذ، اص ثَ کبس ثشدى سّؽِبی تذلیلی  -6         •

 ُوجغتگی ،خْدداسی هی کٌٌذ.

 اغشاق دس تفغیش هؼٌی ضشیت ُوجغتگی    -7         •

  شتباىات متداًل در طرح ًرًش تحقیقا         •

 جبهؼَ آهبسی هْسد ثشسعی سا ثَ طْس دلیك تؼشیف ًوی کٌٌذ. -1         •

ًوًَْ ُبیی ثب دجن کن سا اًتخبة هی کٌٌذ ّدس ًتیجَ ًوی تْاًٌذ صیش گشُِّبی هْجْد دستذمیك  -2         •

 ساهْسد تجضیَ ّتذلیل لشاس دٌُذ .

 اص پبعخگْیبًی اعتفبدٍ کٌٌذ کَ داّطلت ؽشکت دس تذمیك ُغتٌذ. عؼی هی کٌٌذ -3         •

طشح تذمیك خْدسا ثَ خبطش عِْلت اجشا ّجلت تْجَ هذیشاى یب عفبسػ دٌُذگبى دس ٌُگبم اجشای  -4         •

 طشح تغییش هی دٌُذ ّدس ًتیجَ اص اػتجبس طشح هی کبٌُذ. 

  اداهَ اؽتجبُبت طشح ّسّػ تذمیك         •

دس اًجبم تذمیك هی کْؽٌذ تب دادٍ ُبی ثیؾتشی سا جوغ آّسی کٌٌذ ُّویي اهش عجت فؾبس صیبد ثَ  -5         •

 آصهْدًیِب ّدس ًتیجَ هٌجش ثَ ػذم ُوکبسی آًبى هی ؽًْذ.

عبل ّلت ًیبص داسد ، دس هذت یک تشم تذصیلی ثَ  3یب  2کْؽؼ هی کٌٌذ کَ هطبلؼَ ای سا کَ ثَ  -6         •

 ٌذاتوبم سعبً

جضییبت ثشًبهَ جوغ آّسی اطالػبت سا ثَ هٌظْس اجتٌبة اص ػیبى ؽذى اؽتجبُبت ،ثَ صْست کبهل  -7         •

 ّکبفی ثیبى ًوی کٌٌذ.

لجل اص اجشای تذمیك هطبلؼَ همذهبتی سا اًجبم ًوی دٌُذ یب ّعبیل ّسّؽِبی اًذاصٍ گیشی سا هْسد  -8         •

 آصهْى لشاس ًوی دٌُذ .
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 اشتباىا متداًل در پردازش داده ىا         •

 سّػ هٌظوی سا ثشای کذگزاسی ّ ثجت دادٍ ُب هؾخص ًوی کٌٌذ  -1         •

جضئیبت تغییشات اسصؽِبی دادٍ ُب سا ٌُگبم اجشای سّػ تْضیخ ًوی دٌُذّدس ٌُگبم تْصیف دادٍ ُب  -2         •

 ،لبدس ثَ یبد آّسی آًچَ اتفبق افتبدٍ اعت ًیغتٌذ.

 سّػ اهتیبص دُی عْالِب دس جشیبى اًجبم تذمیك سا تغییش هی دٌُذ. -3         •

  اشتباىات متداًل در تيیو گسارش تحقیق         •

 فؼبلیتِبی هشثْط ثَ تِیَ هٌبثغ ّهبخزسا تب اتوبم تذمیك ثَ تؼْیك هی اًذاصًذ. -1         •

 اسػ ًِبیی کْتبُی هی کٌٌذ .دس فیؼ ثشداسی اطالػبت ضشّسی ثشای تذّیي گض -2         •

 تٌظین هطبلت ثش هجٌبی صهبى تذّیي اًجبم گضاسػ اًجبم هی ؽْد ًَ هؼیبسُبی ػلوی . -3         •

اُویت هٌبثغ ثَ لذبظ استجبط ثب هْضْع ًبدیذٍ گشفتَ هی ؽْد ّثَ ُوَ آًِب جبی یکغبى دادٍ هی  -4         •

 ؽْد .

 اص هطبلؼَ هٌبثغ هشتجظ ثب هْضْع سا ثَ خْثی هطبلؼَ ًوی کٌٌذ ًتبیج ثذعت آهذٍ جبصل  -5         •

 ًمل هغتمین اص آثبس سا صیبد ثَ کبس هی ثشًذ ، اصثیبى هطبلت ثب جوالت خْد کْتبُی هی کٌٌذ . -6         •

 دس ثبسٍ سّػ اًتخبة ًوًَْ ّؽبخصِبی اًذاصٍ گیشی ثَ کبس ثشدٍ ؽذٍ تْضیخ کبهل ّهٌبعجی ًوی -7         •

 دٌُذ.

 اص تبکیذ ثش یبفتَ ُبی هِن خْد داسی هی کٌٌذ . .لت صیبدی سا صشف دادٍ ُبی جضیی هی کٌٌذ . -8         •

   اؽتجبُبت هتذاّل دس تذلیل هذتْی         •

هذتْایی سا اًتخبة هی کٌٌذ کَ ثَ عِْلت لبثل دعتیبثی اعت ّغبلجب ًوًَْ ثذّى عْگیشی توبم  -1         •

 َ اص آى اًتخبة ؽذٍ اعت ، ًیغت ّاستجبطی ثَ ُذف تذمیك ًذاسد.هذتْایی ک

 پبیبیی سّؽِبی تذلیل هذتْای هْسد ًظش سا تؼییي ًوی کٌٌذ. -2         •

 سّؽی سا ثشای طجمَ ثٌذی ثَ کبس هی ثشًذ کَ ثَ اًذاصٍ کبفی هؾخص ّجبهغ ًیغت . -3         •

 شی اشتباىات متداًل در مطالعات پیمای         •

پشعؾٌبهَ سا ثشای هطبلؼَ هغبیلی ثَ کبسهی ثشًذ کَ دل آى هغبیل ثب اعتفبدٍ اص سّؽِبی دیگش  -1         •

 ،ًتبیج تِتشی سا دس ثشخْاُذ داؽت .

 تْجَ کبفی ثَ تِیَ ّتٌظین پشعؾٌبهَ ًذاسًذ ّآًشا ثَ صْست آصهبیؾی اجشا ًوی کٌٌذ . -2         •

سا دس پشعؾٌبهَ هی گٌجبًٌذ ّایي اهش هْجت اتالف ّلت پبعخ دٌُذگبى هی ؽْد پشعؾِبی صیبدی  -3         •

. 

دستذّیي پشعؾٌبهَ ثَ ًکبت چبپی ،اهالیی،ًّظبیشآى کوتشتْجَ هی کٌٌذکَ دسصْست سػبیت  -4         •

 ،تصْیشهثجتی سا دس رُي پبعخ دٌُذٍ ،ثَ ّجْد هی آّسد.

ِبی هوکي،آصهْدًیِبیی سا کَ ثَ پشعؾٌبهَ جْاة ًذادٍ اًذ ،هْسد ثَ هٌظْس دعت یبفتي ثَ عْگیشی -5         •

 ثشسعی لشاس ًوی دٌُذ.  

 


