


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

باهمرااطالعات،منظموصحيحبنديطبقهوآوريجمعبهتحقيقعلميروش

.شودميگفتهحقايقکشفمنظوربهمنطق،وعقلپايهبردرستتحليلوتجزيه

انجامازعبارتستتحقيقعلميروشکلياصول":(1389کيا،منصور)ازنقلبهديويي

گرفتننظردرمعلول،وعلتدهندهتشکيلعواملميانکنترلوبررسييک

طورهبمشکلبيانمهمتر،همهازوتحقيق،گوناگونمراحلميانارتباطوهمبستگي

."وضوح



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

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



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

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 رشتشکل پروپوزال بنا بر هدفي که از آن داريد و يا به مقتضاي 

.شما مي تواند قدري متغير باشدتحصيلي 



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



:عنوان به ما می گوید

راچه چيزي
چه زمانیدر

چه افراديروي

.مطالعه خواهیم کرد



: 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 

.شودکه چه سوال بدون پاسخي با اين مطالعه پاسخ داده مي 

هبحلراهارائهبودن،کاربرديطرح،اجرايازناشيفوايدموضوع،انتخابداليل
ينههزدرمالحظهقابلکاهشاجرايي،ياعلمينوينمشکالتازيکيحلمنظور

ميتحقيقانجامضرورتوموضوعاهميتتوجيهباعثقبيلاينازووقتوها
.گردد



: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 مي نمايند، ورا تامين محدود کردن جستجو به منابعي که نظر شما 
ي که شما است، و استفاده از اطالعاتبه ضرر کنار گذاشتن اطالعاتي که 

.شما استبه نفع 

تون بررسي معدم انجام قضاوت شتاب زده بر اساس مطالعات ابتدايي و 
.  مرتبط و با روايي مناسبيافتن مطالعات جامع و کافي به منظور 



:  منابع الكترونیک

:موتورهاي جستجو
scholar.google.com - google.com -

yahoo.com - altavista.com

:بانک هاي اطالعاتي -1•
(  NLMمتعلق به کتابخانه ملي آمريکا )pubmed, medline-الف

.به صورت ماهيانه به روز مي شود
به صورت هفتگي به ( Elsevierمتعلق به ناشر)embaseبانک -ب

.روز مي شود



:Prefiltered or synthesized -2
در اين بانک ها بهترين مقاله ها انتخاب و نيز ادغام مي شود و در نتيجه مقاالت • 

هاده شده برخي از اين بانک ها بر پايه مقاالت بنا ن. مروري سيستماتيک شکل مي گيرد
Cochrane: اند، مثل

:  مثل. اين بانک ها مخصوصا در سواالت پزشکي نقطه شروع خوبي مي باشند
uptodate

www.thecochranelibrary.com •

www.acpjc.org •

www.guideline.gov •

www.uptodate.com •

www.clinicalevidence.com 



((e-book, e-journal: مجالت و کتب الترونيک
JAMA,وب سايت مختص آن مجله يا کتاب مثل : دسترسي •

Harrison's online
Elsevier, springerيا وب سايت مختص ناشر آن مجله مثل  •

ovid, MD consultيا جمع آوري کننده هاي منابع مثل  •

PDA (personal digital assistant downloads)

www.skyscape.com •

www.unboundmedicine.com •

DSS (decision support systems) •

www.unboundmedicine.com/medweaver.htm •

www.ics.mh.harrard.edu/dxplain.asp 



اهداف تحقيق

ميتحقيقاينانجامنتيجهدرمحققکهاستهدفي:كليهدف
.استمطالعهعنوانخبريشکلهمانکليهدف.برسدآنبهخواهد

يکلهدفبهدستيابيميزانسنجشکهآنجااز:اختصاصياهداف
يفرعهدفچندبهراآننيست،امکانپذيرتحقيقيکدرشدهارائه

حقيقتيکفرعياهدافتحققنتيجهدراستبديهي.کنندميتقسيم
.شودميعمليتحقيقيککليهدف

ساختاروشدخواهدآنبهمنجرتحقيقحاصل:كاربرديهدف
.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

.  يک عبارت رسمي است که نتايج تحقيق را پيش بيني مي کند

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

يت جمالت يا عبارات بي طرفانه اي هستند که به منظور کمک به طراحي و هدا

يک تحقيق تدوين مي شوند؛ 

هميشه در پاسخ به هدف و يا سواالت تحقيق ارائه مي شوند؛

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

.  قبول مي شود



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

صندلي بهآموزشي مربوط اگر بخواهيم تعيين نمائيم کدام يک از برنامه هاي 
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

از برنامه بين رفتارهاي استفاده از صندلي ايمني والديني که براي بار اول•
A استفاده مي کنند و رفتارهاي والديني که از برنامهB استفاده 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

رنامه ميزان استفاده از صندلي ايمني توسط افرادي که براي بار اول از ب•
Aار از استفاده مي کنند باالتر از والديني مي باشد که براي اولين ب

.بهره مند شده اندBبرنامه آموزشي 



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

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

ه در صورتي که فرضيات جهت دار زماني استفاده مي شوند ک. باشد

.محقق دليل کافي براي وجود تفاوت بين دو برنامه آموزشي دارد



 (  2000سالکيند، )پنج خصوصيت زير را 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



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

: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 تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته اثر بگذارد، اما محقروي 
.آن را مشاهده يا اندازه گيري کند

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

 (:واسطه)متغير تعديل گر
کن متغيري است که به متغيرهاي وابسته و مستقل مربوط است و مم

.است ارتباط بين دو متغير مستقل و وابسته را بپوشاند
ر مداخله متغير تعديل گر تاحدودي قابل انتظار است، درصورتيکه متغي

.گر قابل انتظار نيست



.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 



تقسیم بندی دیگر متغیرهای کمی

تلف آنهايي هستند که حالتهاي مخ:متغيرهاي فاصله اي و نسبتي 
ا مفهوم آنها از يکديگر کمتر يا بيشتر هستند و فاصله در اين متغيره

ان صفر در مقياس فاصله اي نشان دهنده فقد. مشخص و ثابتي دارد 
در حاليکه در مقياس( مانند درجه حرارت ) خاصيت مورد نظر نيست 

يجه نسبتي، صفر بدليل فقدان ويژگي مورد اندازه گيري است در نت
) ت نسبت مابين اعداد در اين مقياس همان نسبت مقدار آن ويژگي اس

...( .درآمد و . مانند قد و وزن 



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 منشان محقق توسط 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





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 



بر اساس ماهيت
يبنياد

بر اساس شيوه

غير مداخله اي 
(مشاهده اي)

يتوصيف

يتحليل

(cohort) 

كارآزمايي باليني

موجودات زنده غير انساني



جمعيت مطالعه

نمونه مطالعه



نمونه گیري

احتمالي

تصادفي ساده تصادفي منظم

طبقه اي خوشه اي

چند مرحله اي

غیر احتمالي

ساده

سهمیه اي

قضاوتي



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





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



، سوال اگر پاسخگو قادر به انتقال اطالعات نباشد يا جواب غيرواقع بدهد

العات کردن بي فايده است و مشاهده مستقيم تنها راه دستيابي به اط

(.موزر و کالتون)است 

مشاهده روشي است که با دقت و بينش کافي همراه بوده و در آن 

ن جا)مجموعه اطالعات و مشاهدات به طور دقيق ثبت و ضبط مي شوند 

(.پست



مزايا  :

اعتبار قابل توجه اطالعات ضبط شده 

وابستگي غيرمستقيم روش مشاهده به موضوع مورد مشاهده

عدم نياز به جلب رضايت پاسخگو

امکان توصيف کامل و جامع حادثه



محدوديت ها  :
خطاي سيستماتيک

اتکا به زمان حال

حوادث غيرقابل پيش بيني

وسعت حادثه

عدم توانائي در آزمون فرضيه

کيفي بودن اطالعات

غير سيستماتيک بودن اطالعات و مشاهدات

متکي بودن به ظواهر امور



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



مزايا  :

مستقل از وضعيت سواد پاسخگو

.قابل استفاده براي افرادي که رابطه خوبي با نوشتن ندارند

.ي دارندقابل استفاده براي افرادي که از نظر نوشتاري ضعيف ولي قدرت بيان خوب

امکان کنترل پاسخها و پاسخگو

.امکان بررسي واکنش هاي مختلف پاسخگو وجود دارد

.امکان مراجعه مکرر به پاسخگو براي تکميل اطالعات وجود دارد

.روش مناسبي جهت کسب ايده، عقيده و نظرسنجي است

...و 



محدوديت ها :

.فرايند مصاحبه وقت گير و زمان بر است

.نظر به زمان بر بودن، مصاحبه يک امر پرهزينه است

.گاهي دستيابي به همه افراد مورد نظر امکان پذير نيست

صاحبه مصاحبه نيازمند رضايت و تمايل پاسخگو، و شکيبائي و حوصله م

.گر دارد

بخاطر زمان بر بودن مصاحبه و هزينه زياد آن، مصاحبه به تعداد کمي

بنابراين دامنه اطالعات محدود بوده و . مصاحبه شونده محدود مي شود

.تعميم نتايج به گروه هاي مشابه يا بزرگتر دچار مشکل است



.يستدر مصاحبه نظرات ارائه شده جنبه شخصي قوي دارد و قابل تعميم ن

.گاهي افراد از ابراز نظرات صريح اکراه دارند

.مصاحبه عملي نيست( از نظر جغرافيائي)در مناطق پراکنده 



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





reliability



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
 ريچاردسونروش کودر، 

روش آلفاي کرونباخ

 است+ 1دامنه ضريب پايايي از صفر تا.



validityاعتبار یا روایی 



face validity

content validity

construct validity

predictive validity
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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



 Autonomyاحترام به فرد و اختیار او

 Beneficenceسود مندی

 Non-maleficienceعدم ضرررسانی

Justiceعدالت



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 





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



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



(روي جلد)صفحه اول 
فهرست 

خالصه يا چکيده
مقدمه

مواد و روش ها
يافته ها

نتيجه گيري و بحث 
پيشنهادات 

منابعفهرست 
ضمائم



عنوان 

مولف و سازماني که بدان وابسته است 

چکيده 

مقدمه 

مواد وروشها 

يافته ها 

بحث و نتيجه گيري 

منابعفهرست 



منبع نویسی
شيوه هاروارد

ابتدا نوع منبع را مشخص كنيد
مقاله برگرفته از مجله علمي پژوهشي: مثال

Author(s) of journal article – family name and initials 

Year of  publication, 

‘Title of journal article – in single quotation marks’, 

Title of journal – italicised, 
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Page number(s).

Example: Huffman, LM 1996, ‘Processing whey protein for use as a 
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منبع نویسی

شيوه ونکور
ابتدا نوع منبع را مشخص كنيد

مقاله برگرفته از مجله علمي پژوهشي: مثال
Name/s of author/s of the article. 

Title of article. 

Title of journal (abbreviated).

Year of publication.

Volume number (and issue).

Page numbers.

Example: Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic 
processing of radiolabelled big ET-1 in human kidney as a food 
ingredient. Biochem Pharmacol 1998;55:697-701. 
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