
 

  هاكاربرگ هاي ارزشيابي گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي و پايان نامه

  

ی عا   ه 

ورش وزش و    وزارت آ
ورش وزش و  عات آ طا گاه    و

ورش  سال  وزش و  ش وزارت آ و ه  اری    ١٣٨٩تاد 
  

  

      

  

  

  

  

  

  .............................................................................................................................................................................................................................................................    :نامهپايان / عنوان طرح 

                                                                                                                 ............................................................................................................................................................................................................................................................  
  

  

  

  

  

  

  :تذكر مهم * 

  .خواهشمند است پيش از آغاز ارزشيابي نكات مندرج در صفحه بعد را به دقت مطالعه فرماييد                                      

  



 

ی                                                                                                                   عا ه    با
  ..................عضو محترم هيات علمي

  .................جناب آقاي/سركار خانم 

  از همكاري حضرتعالي ، سپاسگزاري با اهداي سالم و

شركت داده شده در  پايان نامه هاي/ افزايش دقت و هماهنگي در ارزشيابي گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي  به منظور

   : وهش هاي برتر، توجه به نكات زير ضروري مي باشدانتخاب پژ

به منظور پيشگيري از خطا در است  لذا خواهشمند. ب پژوهش هاي برتر مي باشدانتخا  ،يبايارزش از اين فهد - 1

دقيق گزارش ضميمه ، امكان ارج گذاري به تالش هاي رزيابي نقادانه و لت، با  ااانتخاب و انحراف از مسير عد

  .و برتر را فراهم آوريدپژوهشي ناب 

 6يك پيوستار  با ها گويه  .به انجام مي رسد گويه 79مولفه و   13 ارزشيابي گزارش هاي پژوهشي از طريق  - 2

 .عرض قضاوت جنابعالي قرار مي گيرددر م ند و،  به صورت كمي در مي آي 5تا  0درجه اي از 

كل تعداد . كاربرگ ها اطمينان حاصل فرماييد حاتصف يش از ارزشيابي ، از كامل بودن تعدادخواهشمند است پ  - 3

  .صفحه  در باالي تمامي برگ ها ذكر شده است هر صفحه ها و شماره

                                                                                             
  با نهايت سپاس                                                                                             

  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
  ستاد برگزاري هفته پژوهش

1389  
 

  

  

  

  

  

 

 



 
  4 از 1صفحه                                                                                         ها كاربرگ هاي ارزشيابي گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي و پايان نامه

  ارزيابي مالك   رديف  ارزيابي مولفه
  امتياز

يب
ضر

 با   
ياز

امت
يب

ضر
  5  4  3  2  1  0  

  عنوان

    1             .به درستي محدود شده است  1

    2             .روشن و قابل فهم است  2

    1             .با موضوع پژوهش ارتباط دارد  3

  چكيده

    1             .مسأله پژوهش را در بردارد  4

   1             .چهارچوب طرح را در بر دارد  5

    1             .را در بر دارد ابزار پژوهش    6

   1             .ويژگي  هاي آزمودني ها و روش انتخاب آنها را در بر دارد  7

   1             .يافته هاي اصلي و نتيجه گيري پژوهش را دربردارد  8

   1             .قابل فهم است وگويا    9

  ان مسالهبي

    3             .پايه هاي نظري مسأله پژوهش را مطرح كرده است  10

   3             .به ويژگيها و شرايط خاص مسأله مورد پژوهش توجه كرده است  11

به خوبي برجسته شده و ارتباط آنها به روشني بيانمتغيرهاي اصلي پژوهش  12
   .شده است

            3   

   3             .ظري كافي براي بيان مسأله ارائه شده استشواهد و مستندات پژوهشي و ن  13

ه دليل براي پرداختن به مسأله پژوهش مد نظر قرار گرفتهجمع بندي و ارائ  14
  . است

            3   

   3             .نظام آموزش و پرورش استبيانگر مسائل اساسي  15

  ضرورت
روشني بيان شده ضرورت انجام پژوهش با توجه به شواهد پژوهشي و علمي به  16

   .است
            2    

به روش روشن و منطقيبراي كاربرانكاربردهاي عملي و نظري پژوهش را  17
 .است مطرح نموده

            2    

  اهداف

    1             .با مسأله پژوهش مرتبط هستند  18

   1             .ابعاد مختلف مسأله پژوهش را پوشش مي دهند  19

   1             .م برخوردارندپژوهش از انسجام الز  20

   1             .پژوهش دست يافتني هستند  21

/  ها پرسش

  ها فرضيه

    2              . منطبق با اهداف پژوهش مي باشند   22

    3              . با مسأله پژوهش ارتباط دارند    23

    5              .هماهنگ هستند با چارچوب نظري پژوهش  24

    5              .ه متغيرهاي مزاحم وجود داردامكان وارسي آنها بدون  مداخل  25

    5              .كنندمي  تبيين روابط ميان متغيرها را روشن، منطقي و مبتني بر شواهد  26



 
  4از  2صفحه                                                          ها كاربرگ هاي ارزشيابي گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي و پايان نامه

  مالك هاي ارزيابي  رديف  رزيابيموضوع ا
  امتياز

يب
ضر

 با   
ياز

امت
يب

ضر
  5  4  3  2  1  0  

  متغيرها

    4             .تعريف مفهومي و نظري مناسبي از آنها ارائه شده است  27

    4             .به نحو وارسي پذير تعريف عملياتي شده اند   28

بتني بر شواهدروشن، منطقي و م،متغيرهاي مداخله گر و تعديل كننده  29
 .تبيين شده اند

            4    

فرضـيه هـا بـه ميـزان كـافي/پرسش هـاساير مفاهيم مطرح شده در   30
 .توضيح داده شده اند

            4    

  پيشينه

    2              .به تازه ترين پژوهش ها و نظريه ها اشاره دارد   31

    2              .مربوط به موضوع پژوهشي  است  32

    6              .كرده استدرستي  نقدهبراها و نظريه هاي پيشينپژوهش ،شواهد  33

    2              .ظم منطقي و سازمان مناسب استائه شواهد علمي و پژوهشي  داراي ناردر   34

    4              .به ساختار پژوهش جهت داده است  35

    3              .از منابع معتبر و دست اول برگرفته شده است  36

    2              . با رعايت امانت تدوين شده است  37

    5              .برخوردار استهدايت ساختار پژوهش   كافي برايحجم شواهد از   38

  روش پژوهش

    3              . .متناسب با موضوع پژوهشي و نوع متغيرهاست   39

    3              .به نحو روشن  و درست تعيين شده است   40

    3              .استكردهشيوه مناسبي بيانبهراروند اجراي پژوهش  41

    1             .استنمودهبه دقت تعريفراجامعه مورد مطالعه  42

پژوهش درستپرسش ها و فرضيه هايوطرحبهتوجهباراروش نمونه گيري  43
   .است نموده طراحي

            2    

    2             .نموده استندرست و دقيق  بيارانوش تعيين حجم نمونه و فرمول هاي آر  44

    1             .استيان نمودهبه دقت براميزان افت يا عدم افت نمونه ها  45

    1             .استنمودهمشخصراتعداد نهايي افراد شركت كننده در پژوهش  46

نمونه گيري از روش هاي مناسب براي رسيدن به حجم مناسب بهره گيريدر   47
   .ده است نمو

            1    

مبتني بر متغيرهاي مداخله گر و تعديل كننده انتخابراروش نمونه گيري  48
  .ده استنمو

            3    

سنجش متغيرها و پاسخگويي به سئواالت مورد نظرمناسب را براي ابزارهاي  49
   .انتخاب نموده است

            3    

    2             .وده استنمتوصيفها رامشخصات ابزارهاي اندازه گيري و ويژگي هاي آن  50

  



 
  

  4از  3صفحه                                                          ها كاربرگ هاي ارزشيابي گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي و پايان نامه

  مالك هاي ارزيابي  رديف  موضوع ارزيابي
  امتياز

يب
ضر

 با   
ياز

امت
يب

ضر
  5  4  3  2  1  0  

  ادامه 

  روش پژوهشي

با توجهراو چگونگي رسيدن به آنها (reliability)شاخصهاي پايايي  51
 .نموده استبه ضوابط مربوط ، درست بيان

            2    

با توجه بهو چگونگي رسيدن به آنها را(Validity)شاخصهاي روايي  52
 .نموده استضوابط مربوط ، درست بيان

            2    

    3             .استبردهكارهبراده هاروش آماري مناسب در توصيف دا  53

وال ها و فرضيه ها بهرهاز روش هاي استنباط آماري و متناسب با سئ  54
  .است  گرفته

            3    

    3             .استنمودهآماري ، تفاسير و استنباط هاي مناسبياز تحليل هاي  55

    2             .استپرداختهپژوهشبه همه پرسش ها و فرضيه هاي  56

مودارهاي گويا و روشن سازماندهيبه صورت جداول و نراپژوهش نتايج   57
   .ده است نمو

            2    

  بحث

  و نتيجه گيري

    5              .مبتني بر داده هاي حاصل از پژوهش است  58

    3             .ده استنشان دابه شيوه درستراهاي پژوهشدستيابي به هدف  59

    5             .سش ها و تاييد يا رد فرضيه ها موفق شده استدر پاسخگويي به پر  60

دادهتوجه به چهارچوب نظري مورد تحليل قـرارباايافته هاي پژوهش ر  61
  . است

            6    

دادهتشابه يا تفاوت يافته ها با نتايج  پژوهش هاي قبلي مورد بحث قرار  62
  .استنمودهو به داليل احتمالي آن اشاره

            5    

    6             .استي بعمل آورده و نتيجه گيري نمودهاز مجموع بحث ها جمع بند    63

    5             .استيافته ها به درستي نتيجه گيري نمودهدر مورد تعميم   64

    5             .،پيامدهاي نظري و عملي مهمي است نشانگر   65

  پيشنهادها

    2              .برخاسته از يافته هاي پژوهش هستند  66

    2              .واقع بينانه ، عملي و بديع هستند  67

    2              .منطقي، مستدل و گويا هستند  68

    2              .زمينه هاي پژوهشي گسترده تري را پيش روي مطالعه كننده قرار مي دهند  69

  محدوديت ها
    2              .منطقي و پذيرفتني هستند  70

    2              .ده انده نحو درست مديريت شب  71

  ساختار كلي

    1              .گزارش نهايي سازمان و فصل بندي مناسب دارد  72

    1              .استكردهبه آيين نگارش  توجه  73

    1              .عاري از اشتباهات چاپي است  74

  



 
  

  4 از   4صفحه                                                          ها كاربرگ هاي ارزشيابي گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي و پايان نامه

  مالك هاي ارزيابي  رديف  موضوع ارزيابي
  امتياز

يب
ضر

 با   
ياز

امت
يب

ضر
  5  4  3  2  1  0  

  ادامه 

  ساختار كلي

    1              .است دادهبه صورت مناسب انجام  راارجاع به منابع   75

در پـانويس   را التـين / سـي توضيح ها، اصطالحات و نام هاي ضروري فار  76
  .نموده استذكر 

            1    

در انتهاي گزارش به شيوه هاي منطبق بر اسلوب هـاي  را  فهرست منابع  77
  .است نمودهعلمي تدوين 

            1    

    1              .مستندات الزم به  گزارش ضميمه شده اند   78

    1              .نقل قول و ارجاع به منابع با امانتداري انجام شده است  79

  
  
  
  

 ...............................................................پايان نامه با عنوان / گزارش نهايي طرح پژوهشي....................................... اينجانب 

 ........................................................................ ............  ......................................................................................................................

  . امتياز كسب كرده است ........................  گويه در مجموع 79طرح مذكور از تعداد   .با دقت مطالعه و ارزشيابي نمودم را

  و تاريخ  امضاء                                                                                                                                      

  

 


