


دکتر صفیه دانشی: تهیه و تنظیم
مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان شهدای خلیج فارس

روش تحقیق و پروپوزال نویسی



معناي تحقيق

حقيقتيجستجويايافتنکردن،پيداگردانيدن،درستيمعنابه:تحقيق

:يعلمروشبهتحقيق

يکبهمربوطحقايقيافتنيبراجستجويچگونگکهيقواعدومقرراتمجموعه▪

.دهدمينشانراموضوع



اهميت تحقيق و پژوهش

،اجتماعيفرهنگي،هايحوزهتماميدرپايدارتوسعهمحرکنيرويپژوهشوتحقيق✓

.است...واقتصادي

صبتعازوبپردازدحقيقتجستجويبهتاداردميآنبرراپژوهشگرومحققپژوهش،✓

.بپرهيزدگراييمطلقو

باوکردهجلوگيريامکاناتومنابعاتالفازپژوهشمبنايبرعملوگيريتصميم✓

.شودميکاريمختلفهايحوزهدروريبهرهبهبودباعثسرعتودقتافزايش

.شودميعلمشتابانرشدباعثواستعلممولدپژوهش✓

مشاورانازاستفادهوگروهيکارروحيهتقويت✓



کاربردهاي تحقيق

حل مسئله خاص

کاربرد آموزشي

پيشگيري از حوادث و اتفاقات

(سازمانها و جامعه)کاهش هزينه ها 

ارزش باليني و درماني

توسعه دانش و علم



هکمعنياينبهاست؛مشکليکوجوداحساستحقيقمرحلهاولين
حلدرکهاستگرديدهروبرومشکلييامانعباخويشکاردرپژوهشگر

.بماندساکتآنمقابلدرتواندنميوداردترديدياابهامآن
نرمالابمقايسهدرروستايکدردندانپوسيدگيحدازبيششيوع:مثال

هت تحقيق يعني جمع آوري، بررسي و تفسير سيستماتيک داده ها ج
پاسخ به يک پرسش يا حل يک مشکل خاص 

(التمشک)شناسایی مسائل 



مراحل انجام یک تحقيق علمی

نگارش پروپوزال طرح تحقيق❖
انتخاب موضوع

نگارش عنوان تحقيق
:مقدمه

بيان مساله
مروري بر متون

اهداف، فرضيات و سواالت
تبيين و تعريف متغيرها

:روش مطالعه
نوع و روش مطالعه

جامعه پژوهش و حجم نمونه
روش نمونه گيري

ابزار گردآوري داده ها
پايايي و روايي ابزار گردآوري

مشکالتوهامحدوديت•
اخالقيمالحظات•
نويسيمنبع•
گانتجدول•
بنديبودجه•

پژوهشيطرحتصويب❖
اجرا❖
هادادهتحليلوتجزيه❖
طرحنهاييگزارشارائه❖





چرا باید یک پروپوزال تهیه شود؟

اعتباری یا خدماتی از سازمان های ذینفع؛جلب منابع✓
ای آن در برای تهیه بودجه در هر پروژه نیاز به معرفی صحیح آن پروژه و توجیه هزینه ه

یا طرح ( Proposal)این الگو، پروپوزال . الگویی متناسب به سازمان مربوطه می باشد
. پیشنهادی نام دارد

الزم از سازمان های نظارتی؛کسب مجوز✓

گارش که ممکن است قبل از نتمامی جنبه های اجراییدر نظر گرفتن ✓
.برای ما مبهم باشد



نگارش پروپوزال طرح تحقیق

اخذ پروپوزال يا طرح تحقيق، پيش نويس پ ژوهشي است که شما براي
.  مدرک تحصيلي يا به هدف انجام يک تحقيق ارائه مي دهيد

ت آن در پروپوزال به معرفي موضوعي که انتخاب کرده ايد، توضيح اهمي
و موضوع، ذکر پ  ژوهش هايي که در گذشته در اين باره صورت گرفته،

م چنين ه. نتايجي که فکر مي کنيد از تحقيق خواهيد گرفت مي پردازيد
روش يا روش هايي که در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذکر 

.مي کنيد
ه شکل پروپوزال بنا بر هدفي که از آن داريد و يا به مقتضاي رشت

.تحصيلي شما مي تواند قدري متغير باشد



معيارهاي انتخاب موضوع

:اولویت و اهمیت موضوع
موضوع نیازی را رفع می کند؟

آیا موضوع الویت زمانی و مكانی دارد؟

:                                                                                    قابلیت اجرا
.تعداد شرکت کنندگان کافی باشد

.از نظر وسعت قابل اداره باشد
.از نظر زمانی قابل انجام باشد

.از نظر سیاست های بهداشتی و بالینی قابل انجام باشد



:     دوباره کاری نباشد
.  یافته های قبلی را بسط دهد

.  یافته های جدید به دست دهد
.اگر تكراری است، تكرار آن مفید یا الزم باشد

:مسائل اخالقی در موضوع تحقیق
خطرات فیزیكی غیر قابل قبول

....تجاوز به حریم خصوصی و 

:مناسب بودن
وسعت مسئله مورد نظر چقدر است؟ 

می باشد؟شدت مسئله به چه میزان

عالقه مندی و دانش محقق
مقبولیت سیاسی و با صرفه بودن





عنوان طرح تحقیق

.  اولين عبارتي كه ديگران با آن مواجه مي شوند

.بر اساس آن درباره طرح تحقيقاتي پيشنهادي شما قضاوت كنند

د، بايد از كساني كه قرار است طرح تحقيقاتي پيشنهادي شما را تصويب كنن

.  عنوان تحقيق درست همان چيزي را بفهمند كه شما مي فهميد

.عنوان در بر گيرنده هدف كلي طرح باشد

.                                        ودعنوان تحقيق بايد با عبارت و كلمات كامل، ساده و قابل فهم نوشته ش

.عنوان تحقيق بايد رابطه بين متغير ها را به وضوح نشان دهد

ي ها، اصطالحات و كلمات غير مصطلح و كلمات انگليساز به كار بردن مخفف

.كه معادل فارسي دارند اجتناب شود



:عنوان به ما می گوید

راچه چيزي
چه زمانیدر

چه افراديروي

.مطالعه خواهیم کرد



مقدمه
: شامل دو بخش

بيان مساله و توجيه اهميت و ضرورت موضوع 
مرور متون

ن چه در واقع آ)در بيان مساله؛ تعريف مساله يا مشکل، تبيين وسعت و ابعاد آن 
ت، ، ميزان و شدت مشکل از نظر بروز، گستردگي، وخام(هست و آنچه بايد باشد

کته ذکر شود و نهايتاً اين ن( جغرافيايي، سن، جنس)پيامدهاي آن، توزيع مشکل 
.که چه سوال بدون پاسخي با اين مطالعه پاسخ داده مي شود

هبحلراهارائهبودن،کاربرديطرح،اجرايازناشيفوايدموضوع،انتخابداليل
ينههزدرمالحظهقابلکاهشاجرايي،ياعلمينوينمشکالتازيکيحلمنظور

ميتحقيقانجامضرورتوموضوعاهميتتوجيهباعثقبيلاينازووقتوها
.گردد



اجزاء اصیل بیان مسئله

اطالعات زمينه اي 

ابعاد مختلف موضوع 

داليل انتخاب موضوع 

فوايد ناشي از تحقيق



برریس متون

:فوايد

اجتناب از دوباره کاري• 
آشنايي با روشهاي مختلف و نحوه اجرا• 
کمک به نوشتن بيان مسئله و توجيه افراد• 
.نشان دادن به داوران که به اندازه کافي مطالعه داشته ايد• 



نیمدر بررسی متون باید از چه مواردی اجتناب ک

بي اهميت شمردن نظرات و عقايد متفاوت در اطالعات جمع آوري شده 
ر آن وجود عدم توافق در يک موضوع ، بيانگر نياز به پژوهش بيشتر د)

افق زمينه است و شما به عنوان يک پژوهشگر مي توانيد از اين عدم تو
(.  براي اثبات لزوم پژوهش خود استفاده کنيد

يا محدود کردن جستجو به منابعي که نظر شما را تامين مي نمايند، و
ي که کنار گذاشتن اطالعاتي که به ضرر شما است، و استفاده از اطالعات

.به نفع شما است

تون قضاوت شتاب زده بر اساس مطالعات ابتدايي و عدم انجام بررسي م
.  جامع و کافي به منظور يافتن مطالعات مرتبط و با روايي مناسب



اهداف تحقيق

ميتحقيقاينانجامنتيجهدرمحققکهاستهدفي:كليهدف
.استمطالعهعنوانخبريشکلهمانکليهدف.برسدآنبهخواهد

(تعيينبهبررسيکلمهتبديلمثالبعنوان)

يکلهدفبهدستيابيميزانسنجشکهآنجااز:اختصاصياهداف
يفرعهدفچندبهراآننيست،امکانپذيرتحقيقيکدرشدهارائه

حقيقتيکفرعياهدافتحققنتيجهدراستبديهي.کنندميتقسيم
.شودميعمليتحقيقيککليهدف

ساختاروشدخواهدآنبهمنجرتحقيقحاصل:كاربرديهدف
(مطالعهنتايجبکارگيريهايزمينه).نداردمشخصي



ر نظر چند ويژگي اساسي را بايد در مورد اهداف اختصاصي تحقيق د: نکته ❖
:داشت 

.اهداف اختصاصي بايد به طور مشخص، روشن و صريح عنوان گردند :صراحت 
رح هدف اختصاصي يک تحقيق بايد در حدود يک سطر مط(: خالصه كردن)ايجاز
.شود 

ر کل نيز اهداف اختصاصي تحقيق بايد با يکديگر سازگار باشند و د: عدم تناقض 
.مجموعه اي منتظم و بهم پيوسته فراهم آورد 

اني و تعداد اهداف يک تحقيق بايد در حد اعتبار، زمان، نيروي انس: تعداد مناسب 
.ساير امکانات باشد 

.اهداف يک تحقيق بايد عملي و قابل دستيابي باشند : تحقق پذيري 



:فرضيه

.  ي کندفرضيه حدس آموزشي يک محقق است که نتايج تحقيق را پيش بيني م

يق رد يا فرضيه يک ايده يا نظر است که قطعي نيست و بر اساس آزمايش و تحق

.  قبول مي شود

ه مي در تحقيقات توصيفي که صرفأ به بيان آنچه در جامعه مي گذرد پرداخت❖

شود نيازي به ارائه فرضيات نيست و از سؤاالت مهم براي رسيدن به اهداف

.استفاده مي شود



لزم مقايسه از ميان تحقيقات کمي فقط مطالعاتي به فرضيه نياز دارند که مست
مي باشند، 

صندلي اگر بخواهيم تعيين نمائيم کدام يک از برنامه هاي آموزشي مربوط به
براي والدين در مورد استفاده از صندلي ايمني (Bيا A)ايمني کودک 

.موثرتر است، يک فرضيه مورد نياز مي باشد
ي را اما اگر بخواهيم رفتارهاي والديني را که براي بار اول برنامه آموزشي خاص
گونه دريافت مي کنند، فقط به عنوان يک گروه مورد مطالعه قرار دهيم و هيچ

.  برنامه تطبيقي در کار نباشد فرضيه مورد نياز نخواهد بود
زين اين تحقيق يک مطالعه توصيفي است که در آن سواالت پژوهش جايگ

.فرضيات مي شوند



.  فرضيات مي توانند جهت دار يا بي جهت باشند
لي فرضيات بي جهت تفاوت بين دو گروه را پيش بيني مي کنند و

.مشخص نمي کنند که تفاوت کجاست

ار اول از بين رفتارهاي استفاده از صندلي ايمني والديني که براي ب:مثال•
استفاده Bاستفاده مي کنند و رفتارهاي والديني که از برنامه Aبرنامه 

.مي کنند تفاوت وجود دارد



ي يک فرضيات جهت دار تفاوت بين گروه ها را پيش بيني مي کنند ول
.گام به پيش مي روند و ماهيت تفاوت را نيز بيان مي کنند

ول از ميزان استفاده از صندلي ايمني توسط افرادي که براي بار ا: مثال•
لين بار استفاده مي کنند باالتر از والديني مي باشد که براي اوAبرنامه 

.بهره مند شده اندBاز برنامه آموزشي 



يا يک محقق زماني از فرضيه بي جهت استفاده مي کند که هيچ دليل

داشته مدرکي براي ايجاد تفاوت بين گروه ها با ارائه يک برنامه آموزشي ن

حقق در صورتي که فرضيات جهت دار زماني استفاده مي شوند که م. باشد

.دليل کافي براي وجود تفاوت بين دو برنامه آموزشي دارد



(  2000سالکيند، )پنج خصوصيت زير براي يک فرضيه خوب ❖

.به صورت اخباري نوشته شود

.رابطه بين متغيرها را بيان کند

جود آمده منعکس کننده تئوري يا پيشينه مطالعاتي باشد که بر اساس آنها بو

.است

.خالصه و دقيق  باشد

.قابل آزمايش باشد



باالتري دانشجويان داراي پوست روشن نسبت به ديگر دانشجويان آگاهي
.در مورد کاهش خطر مالنوما دارند

ميان نمره آگاهي دانشجويان داراي پوست روشن و دانشجويان داراي 
.پوست تيره تفاوت معني داري وجود دارد



.در مطالعات توصيفي، سواالت پژوهش جايگزين فرضيات مي شوند
ن مي توانيد اهداف خود را به صورت سواالتي که مطالعه شما در پي يافت

:پاسخ آنها است بيان کنيد

شيوع سيگار کشيدن قبل از اعتياد در معتادين چقدر است؟
ميانگين سطح تحصيالت معتادين تهراني چقدر است؟
سطح اقتصادي اجتماعي در بين معتادين چقدر است؟

مي ساده است و هيچگونه ارتباطي را نشان ن‹‹ سوال››دقت کنيد که ➢
.دهد





متغيرها



ق متغير ويژگي يا خصوصيت يک فرد يا سازمان است که توسط محق
مشاهده و اندازه گيري مي شود و از فردي به فرد ديگر يا سازماني به 

.سازمان ديگر متفاوت است

:انواع متغيرها
.تغييرات آن تابع تغييرات متغير ديگر نيست: متغير مستقل يا علت

.تغييرات آن تابع تغييرات متغير ديگري است: متغير وابسته يا معلول



:سوال
اثر تکنيک هاي آرامسازي بر سطوح استرس

؟؟؟: متغير مستقل
؟؟؟: متغيروابسته



آيا مصرف سيگار ايجاد سرطان ريه مي کند يا خير؟ 

سرطان ريهمصرف سيگار 

آيا استرس باعث مصرف سيگار مي شود يا خير ؟

مصرف سيگاراسترس 



(:مخدوش كننده)متغير مداخله گر ❖
يا متغير مداخله گر متغيري است که ممکن است روي نتايج تحقيق

ق نمي تواند روي تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته اثر بگذارد، اما محق
.آن را مشاهده يا اندازه گيري کند

ه کنترل به بيان ديگر متغيرهاي مداخله گر متغيرهاي مستقلي هستند ک
.نشده اند



.مثالً محققي مي خواهد رابطه بين ترياک و سرطان حنجره را دريابد
اگر مشاهده کند که شيوع سرطان حنجره در افراد ترياکي بسيار بيشتر از افراد
ه غير ترياکي است آيا مي تواند با اطمينان بگويد که ترياک باعث سرطان حنجر

مي شود؟
. ممکن است جواب بدهيد نه ممکن است عوامل ديگري اثر کرده باشند

ممکن است شيوع بيشتر سرطان -سيگار کشيدن: متغير مخدوش کننده 
. حنجره در بين ترياکي ها به اين علت باشد که آنها سيگار بيشتري مي کشند



ندازه عاملي است که توسط پژوهشگر انتخاب، امتغيير تعديل كننده 
غيير گيري و يا دست کاري مي شود تا مشخص شود که تغيير آن موجب ت

.رابطه بين متغيير مستقل و پديده مشاهده شده مي شود يا خير
پسر همبستگي بين هوش و معدل دانشگاهي، در بين دانشجويان: فرضيه

.  بيش تر از دانشجويان دختر است
و در اين مثال هوش متغيير مستقل، معدل دانشگاهي متغيير وابسته

.استمتغيير تعديل كنندهجنسيت 

هوش معدل

جنسیت



به که مي پذيرند مي توان( حالت هايي)متغير ها را از نظر ماهيت مقاديري 
:دو دسته تقسيم کرد 

نامند که متغير هاي کيفي را متغير هاي مقوله اي نيز مي: متغير كيفي
، ، مذهب(مرد و زن)حالت هاي گوناگوني را مي پذيرند، مانند جنسيت 

...شغل و 
وان اعداد متغيرهايي هستند که براي اندازه گيري آنها مي ت: متغير كمي

ن، را به وضعيت آزمودني بر طبق قاعده اي معين منتسب کرد مانند س
... . وزن و 



:متغير هاي کمي به دو دسته تقسيم مي شوند❑

ي آن، متغيري است که بين دو مقدار متوال: متغير كمي پيوسته
.مقادير بي شماري وجود دارد مانند بهره هوشي، قد و وزن

الي آن متغيري است که بين هر دو مقدار متو:متغير كمي گسسته
.تعداد فرزندان : نمي توان مقادير ديگري را پيدا نمود مانند



:متغير هاي کيفي به دو دسته تقسيم مي شوند❑

ت به هم متغيرهايي هستند که حالتهاي مختلف آنها نسب: متغير اسمي
برتري ندارند، مانند جنس ، گروه خوني يا رنگ چشم 

ر متغيرهاي خاصي هستند که حاالت مختلف آنها ه: متغير رتبه اي
:مانند.کدام کمتر يا بيشتر از ديگري است و مي توان آنها را مرتب کرد 

بدون درد، خفيف، متوسط، شديد: شدت درد 
هرگز، ندرتاً، گاهي، اغلب: فراواني درد 



در تعريف علمي متغيرها بايد از يک مرجع معتبر : تعريف علمي
استفاده نموده و به طور دقيق و واضح و با کلمات ساده آن را تعريف

.کرد
ي نشان متوسط محقق نحوه محاسبه مقدار متغير را : تعريف عملي 

.  دهد
ريف گاهي اوقات تعريف يک متغير نسبتاً مشخص است و نياز به تع

.بيشتري ندارد، مانند متغير قد
رفت ولي گاهي اوقات تعاريف متعددي براي يک متغير مي توان در نظر گ

.چاقي: براي مثال. که در اين موارد بايد حتماً تعريف خود را ارائه دهيم

تعریف متغیر





روش مطالعه

نوع مطالعه، 
جمعيت مورد مطالعه، 
(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)معيارهاي قابل قبول 

روش نمونه گيري، 
حجم نمونه و شيوه محاسبه آن، 

روش و ابزار جمع آوري داده ها و روائي و پايائي آن، 
اين قسمت مخصوص مطالعات تجربي و )شرح مداخله يا تجربه يا تجويز دارو 

(کارآزمايي است
پيش آزمون و پس آزمون،

طرح تجزيه و تحليل اطالعات،
شيوه انتشار نتايج 



انواع 
مطالعات 

پژوهشی در 
علوم پزشیک

بر اساس ماهيت

کاربردی

يبنياد
تجرب  

نظری

بر اساس شيوه

غير مداخله اي 
(مشاهده اي)

يتوصيف

يتحليل

 (cohort)هم گرویه

شاهدی-مورد 

مداخله ای

شبه تجرب  

تجرب  
كارآزمايي باليني

موجودات زنده غير انساني

Case-Report

Case-Series

(Cross-Sectional)مقطعي

(Cross-Sectional)مقطعي



مطالعات اولیه

(Observational)مشاهده اي 

.محقق به صورت غير فعال فقط وقايع را مشاهده يا آنها را تحليل مي نمايد
.مداخله اي بر روي افراد مورد مطالعه انجام نمي شود

(Interventional)مداخله اي 

.محقق نقش فعال دارد

.بر روي افراد مورد مطالعه مداخله انجام مي شود



مطالعات مشاهده ای

توصيفي
.ي شودانجام نم( براي بررسي ارتباط)فقط توصيف انجام شده و هيچ مقايسه اي 

.سواالتي مطرح شده و به آنها پاسخ داده مي شود

بروز سرطان مري در استان گلستان چقدر است؟: مثال

تحليلي
(ارتباطجهت بررسي )عالوه بر توصيف، مقايسه نيز انجام مي شود 

.ودفرضيه هايي مطرح شده و درستي يا نادرستي آنها با آزمون مشخص مي ش

سرطان مري در زنان بيشتر است يا مردان؟: مثال



انواع 
مطالعات 

پژوهشی در 
علوم پزشیک

غير مداخله اي 
(مشاهده اي)

يتوصيف

يتحليل

مداخله ای

Case-Report

Case-Series

(Cross-Sectional)مقطعي



مطالعات مشاهده ای توصیف  

Case report
(نادر يا جالب)گزارش يک مورد از يک بيماري 

Case series
(نادر يا جالب)گزارش چند مورد از يک بيماري 

(Cross-sectional)مقطعي 

وع بررسي شي)در يک گروه از افراد در زمان معين ...( بيماري،)توصيف صفات 
(1389سرطان مري در شهرستان گرگان در سال 



انواع 
مطالعات 

پژوهشی در 
علوم پزشیک

غير مداخله اي 
(مشاهده اي)

يتوصيف

يتحليل

مداخله ای

Case-Report

Case-Series

(Cross-Sectional)مقطعي

 (cohort)هم گرویه

شاهدی-مورد 

(Cross-Sectional)مقطعي



مطالعات مشاهده ای تحلییل

:هدف
(علت و بيماري)تعيين ارتباط دو يا چند متغير 

(تعيين رابطه علت و معلول)



مطالعه مورد شاهدی

(مورد و شاهد)شروع مطالعه با دو گروه 

:شاهدي-معيار انتخاب گروه ها در مطالعات مورد
(پيامد)داشتن يا نداشتن بيماري 

:  هدف اصلي مطالعه
(پيامد)و بيماري ( مواجهه)تعيين ارتباط بين علت 

بررسي ارتباط مصرف اپيوم و سرطان مري:مثال



جمعيت استان گلستان

افراد مبتال به سرطان مري

مصرف اپيوم

عدم مصرف اپيوم

افراد سالم

مصرف اپيوم

عدم مصرف اپيوم

زمان حال         جهت مطالعه          گذشته

(Retrospective)مطالعه گذشته نگر = مطالعه مورد شاهدي 



(کوهورت)مطالعه هم گرویه 

شروع مطالعه با دو گروه

:  معيار انتخاب گروه ها
(علت)داشتن يا نداشتن مواجهه 

:  هدف اصلي مطالعه
(پيامد)و بيماري ( مواجهه)تعيين ارتباط بين علت 

بررسي ارتباط مصرف اپيوم و سرطان مري:مثال



جمعيت استان گلستان

مصرف اپيوم

مبتال به سرطان مري

سالم

عدم مصرف اپيوم

مبتال به سرطان مري

سالم

آينده         جهت مطالعه          زمان حال

(Prospective)مطالعه آينده نگر = مطالعه کوهورت 



مطالعه تحلییل مقطیع

شروع مطالعه با يک گروه

.دتوجهي نمي شو( پيامد)يا بيماري ( مواجهه)در انتخاب افراد به علت 

.بصورت تصادفي نمونه اي از يک جامعه گرفته مي شود

(  وجد يا عدم وجود بيماري)هدف اصلي مطالعه تعيين شيوع بيماري 

.است

نيز در افراد ( علت)بعنوان اهداف ثانويه، وجود يا عدم وجود مواجهه 

.بررسي مي شود

ان بررسي شيوع سرطان مري و برخي عوامل مرتبط با آن در است: مثال

گلستان



انواع 
مطالعات 

پژوهشی در 
علوم پزشیک

غير مداخله اي 
(مشاهده اي)

مداخله ای

(Quasi-experimental Studies)شبه تجرب  

تجرب  

(Experimental 
Studies)

(Clinical Trial)كارآزمايي باليني 

موجودات زنده غير انساني

(Lab Trial)



تجرب  مطالعات 

.  و قابل استنادترين، نوع مطالعه هستندقوي ترين 

:ويژگي هاي اساسي

مداخله اي در آن صورت مي گيرد

وجود گروه شاهد

انتخاب تصادفي

-COVIDتعيين بي خطري و ايمونوژنيسيتي واکسن غير فعال :مثال

در جمعيت سالم 19



مطالعات نیمه تجرب  

وه شاهد تصادفي نبودن انتخاب يا نداشتن گر: با مطالعه تجربيتفاوت 

براي مقايسه 

ازوثرترمآناتومي،درستدريسجديدروشآياببينيماينکهبراي:مثال

و(مداخله)جديدتدريسشيوهازاولکالسبراي.استقديمروش

بدون.(شاهد)مي کنيماستفادهقبلشيوههمانازدوم،کالسبراي

راآزمايشوکنترلگروه هاياعضايتصادفيبصورتبتوانيماينکه

.داريمراکالسدوبيننتايجمقايسهامکاننمائيم،تعيين



الگوریتم تشخیص نوع مطالعه

؟آيا بر روي افراد مورد مطالعه مداخله اي صورت گرفته بله

مطالعه مداخله ای
خیر

مطالعه مشاهده ای

؟آیا مقایسه ای انجام شده است بله مطالعه توصیف  خیریلمطالعه تحلی
مقطیع

شروع مطالعه با چند گروه بوده است؟

یک گروه

یعمطالعه تحلییل مقط

همبنای انتخاب افراد در مطالعهبیش از یک گرو

(علت)مواجهه(بیماری)پیامد

مطالعه کوهورتشاهدی-مطالعه مورد



ی نمونه گیر

جمعيت مطالعه

ا جامعه مورد مطالعه، جمعيتي است که مطالعه بر روي آن انجام مي شود و داراي يک ي

ديده ها ، لزوماً اين جامعه انسانها نيستند بلکه مي تواند پ. چند ويژگي مشترک باشند

.اشيا و موجودات زنده باشند

نمونه مطالعه

«  مشت نمونه خروار است»



نمونه گیري

احتمالي

تصادفي ساده تصادفي منظم

طبقه اي خوشه اي

چند مرحله اي

غیر احتمالي

در )ساده
(دسترس

سهمیه اي

(قضاوتي)هدفمند

ه گلول)شبکه ای 
(برفی





تعيين حجم نمونه

براي اين تحقيق چه تعداد نمونه الزم است؟: سوال 

عوامل مرتبط با حجم نمونه

هدف مطالعه -1

نوع مطالعه -2

مطالعهازانتظارنتيجه مورد-3

بودجه طرح-4



مراحلازيکيتحقيقنيازمورداطالعاتآوريگرد

صورتبههادادهآوريجمع.باشدميآناساسي

وپژوهشصحيحاجرايدررامحققتواندميمناسب

.مايدنياريواقعيتبرمبتنيودقيقگيرينتيجه

جمع آوری داده ها



مشاهدهمصاحبه

پرسشنامه
برریسي 

مدارك و اسناد

روشهاي گردآوري اطالعات



استفاده از اطالعات موجود

از مهمترين روش هاي جمع آوري اطالعات در مطالعات گذشته نگر
پژوهشگر در ديگر روش ها به جمع آوري داده هاي جديد مي پردازد، ولي 

.در اين روش، اطالعات بوسيله ديگران جمع آوري شده است
: مزيت

ارزاني به دليل فراهمي داده ها

:  محدوديت
عدم دسترسي و نقص در اطالعات موجود، 

قديمي بودن اطالعات 



مشاهده

يکي از روش هاي جمع آوري اطالعات که پژوهشگر طي آن به ثبت و 
ضبط اطالعات مربوط به موضوع مورد نظر که خود شاهد وقوع حوادث 

.آن است، مي پردازد
هدف پژوهشگر در روش مشاهده ايجاد تغيير در پديده يا محيط مورد 

ق آنچه بررسي نيست، بلکه صرفا بررسي و مشاهده حوادث و وقايع، مطاب
.  رخ مي دهند، مي باشند

محقق در اين روش عمدتا شاهد رفتارها، کنشها، و اعمال است تا 
.گفتارها، گويش ها و عقايد



مصاحبه

هنگامي که کسب اطالعات از طريق مشاهده يا مطالعه امکان پذير 
.ودنباشد، مصاحبه مناسب ترين روش جمع آوري اطالعات تلقي مي ش

کي از با توجه به انعطاف پذيري روش مصاحبه بايد گفت که اين روش ي
.بنيادي ترين و شايد بهترين روش جمع آوري اطالعات باشد

به در فرايند يک مصاحبه  عوامل زيادي از جمله مصاحبه کننده، مصاح
ل شونده، محيط مصاحبه، موضوع مصاحبه، و باالخره متن سواالت دخي

.مي باشد



پرسشنامه ابزاري متداول براي جمع آوري اطالعات 

ن به است و به دليل هزينه ناچيز تهيه، اکثر محققي

. استفاده بيشتر از آن روي مي آورند

پرسشنامه



.باشدزيادحجم،نظرازنبايدپرسشنامه-1

.گيردنظردرزمينهايندرپاسخگويانروانيظرفيتبايد-2

وشوندطراحيهمبامنطقيارتباطيکدرسوالهاموضوعي،نظراز-3

خودبعدوقبلماسوالبهسوالهريعني.نشودايجادآنهابينخاليي

.باشدداشتهموضوعياتصالوارتباط

.گرددميطراحيخاصيمنظوروهدفدنبالبهپرسشنامهسوالهر-4

مجموعدروتحقيقويژهاهدافتحققجهتگاميسوالهرجواب

.استتحقيقاصليهدفکنندهتامين

:ویژگی های پرسشنامه



ي مفهوم دقت در اندازه گیر

.به عنوان يک اصل کلي هيچ اندازه گيري خالي از خطا نيست

چه در يک کالم دقت در اندازه گيري يعني اينکه مقدار سنجيده شده

.ميزان به واقعيت نزديک است

مي در دقت در انداره گيري توسط دو شاخص اعتبار و پايايي به صورت ک

.مي آيد



ي يا ثبات  (reliability)پايابي

ه به در صورت تكرار يك اندازه گيري تا چه ميزان مقادير سنجيده شد

.يكديگر نزديك هستند

خون اگر دو مرتبه از يک فرد به فاصله چند دقيقه و در شرايط کامالً يکسان فشار

گرفته شود تا چه ميزان مقادير به يکديگر نزديک هستند؟

ال اگر به فاصله چند روز از يک فرد در خصوص تعداد ساعات مشاهده تلويزيون سو

شود آيا اعداد بيان شده به يکديگر نزديک هستند؟



روش های بررسی پایایی پرسشنامه

جمله براي تعيين پايايي ابزار اندازه گيري شيوه هاي مختلفي وجود دارد از
(  بازآزمائي)روش اجراي دوباره 

(  همتا)روش موازي
( دو نيمه کردن)روش تنصيف

روش کودر،  ريچاردسون
روش آلفاي کرونباخ

.است+ 1دامنه ضريب پايايي از صفر تا ➢



(validity)اعتبار یا روایی 

مقدار سنجيده شده چه ميزان به واقعيت نزديك است؟

.ستاندازه گيري فشارخون با يک کاف کوچک هرچند ممکن است پايا باشد ولي معتبر ني

.سوال در خصوص بعضي موضوعات خاص ممکن است پايا باشد ولي معتبر نباشد

ميزان درآمد شما در ماه چقدر است؟

در هفته چند ساعت کتاب مي خوانيد؟

يده به خصوص اگر از افراد سيگاري پرس)چه ميزان سيگار کشيدن را مضر مي دانيد؟ 

(شود

چند مرتبه فرزندتان را کتک زده ايد؟



وجوه مختلف اعتبار نه انواع آن

(face validity)اعتبار ظاهري يا صوري❖
؟آيا پاسخ دهنده مفهوم متن را همان مي يابد که محقق مد نظر داشته است

آيا ظاهر متن به اندازه کافي شکيل است که حواس پاسخ دهنده را جلب 
کند؟

(content validity)اعتبار محتوا ❖
محتواي پرسشنامه در راستاي هدف اصلي و سوال پژوهش است؟

(construct validity)اعتبار ساختاري ❖
اسکلت پرسشنامه با مفهوم انتزاعي موضوع تطابق دارد؟

(predictive validity)اعتبار پيشگويي کننده ❖
پاسخهاي داده شده تا چه ميزان با نتايج آينده همخواني دارد؟



 
ی
مالحظات اخالق

شودمياطالقهاييدستورالعملوقواعدمجموعهبهاخالقيمالحظات

وجهتموردبايدديگرانبهآسيببروزامکانازجلوگيريمنظوربهکه

تننوشتاوآغازتحقيقموضوعانتخابازاخالقيمالحظات.گيردقرار

.يابدميادامهتحقيقگزارش



مواردي که بايد رعايت شوند. در تمامي موارد زير الزم است مراعات اصول اخالقي بعمل آيد

.  الزم است تا در طرح پژوهشي به صورت مشخص مورد بحث قرار گيرند

حقوق مولفين 

رضايت آگاهانه 

رازداري 

طراحي مطالعه 

کارآزمايي باليني 

کارآمدي و استفاده از تحقيقات 

(  مالکيت داده ها)اطالعات به دسترسي 

...و انتشار نتايج

گستره اخالق در پژوهش



اصول چهارگانه اخالق در پژوهش

 Autonomyاحترام به فرد و اختیار او

 Beneficenceسود مندی

 Non-maleficienceعدم ضرررسانی

Justiceعدالت



محدوديت هاي تحقيق

جمع آوريکه در مسيرستندمحدوديت هاي تحقيق آن دسته از عواملي ه
.  اطالعات و کسب نتايج مطلوب مانع ايجاد مي کند

محدوديت هاي در اختيار محقق 

محدوديت هاي خارج از اختيار تحقيق 





جدول گانت

مدت زمان الزم براي اجراي طرح 

در اين قسمت زمان الزم براي اجراي طرح بايدد ذکدر شدود و ندوع و تداريخ 

فعاليتهاي انجام شده را در خصوص انجام طرح در جدولي زماني بده ندام

.  جدول گانت که در فرمهاي پروپوزال وجود دارد مشخص شود



گزارش تحقيق

ويي چنانچه بعد از اجراي تحقيق يافته ها و نتايج آن گدزارش نشدود ، گد

قيدق و از اين رو نوشدتن گدزارش تح. اصوال تحقيقي صورت نگرفته است

ان در ايدن ميد. بويژه نوشتن مقاله پژوهشي در اولويت کار محقدق اسدت 

وچندان وفادار ماندن به نتايج حاصله و ذکر منابع مورد استفاده اهميتي د

.دارد



اجزاي اصیلي يك گزارش تحقيق

نام، عنوان تحقيق، مجري يا مجريان، تاريخ اجرا: (روي جلد)صفحه اول 

فهرست 
مقدمه، هدف، روش کار و نتيجه( : کلمه200تا 150بين )خالصه يا چکيده

بيان مسئله، اطالعات زمينه اي، تحليل مسئله، مرور و بررسي هاي قبلي، اهداف : مقدمه

مواد و روش ها
يافته ها

تي که مهمترين يافته ها ، نقاط قوت و ضعف تحقيق ، محدوديت ها و مشکال: نتيجه گيريو بحث 
تيجه در گردآوري وجود داشته است ، اشاره کردن يا مقايسه نتيجه اين تحقيق با مطالعات ديگران و ن

گيري نهايي

پيشنهادات 
منابعفهرست 

ضمائم



ي اجزاي 
اصیلي يك مقاله تحقيفی

عنوان 

مولف و سازماني که بدان وابسته است 

چکيده 

مقدمه 

مواد وروشها 

يافته ها 

بحث و نتيجه گيري 

منابعفهرست 





متشكرم از توجه شما

خسته نباشید




