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روش تحقیق



Research

ه ها جمع آوری، بررسی و تفسیر سیستماتیک داد•

به جهت پاسخ دادن به یک سوال یا حل مشکل 

.  خاصی می باشد

:عریفت



پژوهش و چاپ مقاله

چرا؟

تولید دانش•

ارتقاء شغلی•

پرستیژ•

کسب پول•



معیارهای انتخاب

یک موضوع برای

اقدام به پژوهش
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دوباره کاری

بسیار . یریدقبل از اینكه تصمیم به اجراي یك طرح تحقیقاتي بگ

د مهم است كه دریابید آیا موضوع پیشنهادي در منطقه مور

ا نظر و یا مناطق مشابه مورد بررسي قرار گرفته است ی

خیر؟

به انجام تحقیق روی تنها در سه وضعیت زیر می توان

.  موضوعی که قبال روی آن کار شده است اقدام کرد

در شرایط زمانی متفاوت▪

جغرافیائی مختلفدر شرایط ▪

دستیابی به نتایج کافیدرصورت عدم ▪



روش هاي پيداكردن مساله

ي • نيازسنج 

مصاحبه افراد كليدي –

مصاحبه گروهي –

مصاحبه جمعي –

مشاهده مستقيم –



روش هاي پيداكردن مساله

استفاده از تجارب •

استنتاج از نظريه ها و فرضيه ها  •

استفاده از متون دریس و مجالت تخصیص•

ادارات ، دانشگاه ها وموسسات پژوهش  •
خصویص



روش هاي پيداكردن مساله

مرور متون و اطالعات علمي •

ي وهمايشهاي علمي •
كت دردوره هاي آموزیس  ش 

مطالعه مورد يا موارد •

ل گلوگاه • (نقاط كليدي)پايش يا كنتر

•



تدوین پیش نویس 

طرح تحقیقاتی



پروپوزال چیست ؟➢

چرا باید پروپوزال نوشت ؟➢

اجزای یک پروپوزال کدامند؟➢

پروپوزال



تيمراحل تدوین یك طرح تحقیقا

عنوان

بيان مسأله

مرور منابع

سؤاالت و فرضيات, تنظيم اهداف

روش بررسي



جدول متغير ها

جدول زمانی

منابع و بودجه الزم

مراجع

خالصه طرح























عنوان

شیوا•

جامع•

رعایت اصول اختصار•

عدم پیش داوری•

یعدم استفاده از کلمات اختصار•

اشاره به زمان و مکان•



عنوان

از کلمات کوتاه ، رسا ودر حد امکان از یک زبان •

استفاده شود

ات که ازاختصار.عبارت گویا باشد و گیج کننده نباشد•

.ودممکن است مخفف عبارات مختلفی باشند پرهیز ش

ر در تحقیقات توصیفی بیان مکان و زمان تحقیق د•

.عنوان ضرورت دارد

بیان آنچه محقق بدنبال تعیین آن است" در عنوان دقیقا•

.شود



عنوان

.سعی شود دامنه تحقیق محدود در نظر گرفته شود•

.عنوان را غیر سوالی مطرح نمائید•

.از کلمات مناسب ومطلوب استفاده شود•

گاهي اوقات ذكر روش كار در عنوان بر اعتبار طرح •

.مي افزاید



در درمان پرفشاری خون Timololبررسی اثر  1.

.1388مراجعین درمانگاه بیمارستان امام رضا سال 

واد تاثیر عوامل شخصیتی در گرایش سوء مصرف م2.

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

1388.



بیان مسئله

توصیف مشکل•

آنچه هست و آنچه باید باشد•

توصیف علل احتمالی•

تشریح اهمیت موضوع•

فواید اجرای طرح•



اهمیت توضیح مشکل

فرمول بندی مشکل همیشه از حل مشکل سخت تر 

.است
آلبرت اینیشتن



:شودمي آوردهزير نكاتمسئلهبياندر 

ايزمينهاطالعات•

مسألهدقيقوصيفت•

وقوعيا بروز نحوه–

شدتو وسعت–

مسألهبروز در دخيلعوامل–

مشكلبا فعلي برخورد نحوه–

پژوهشفوايد –

ي چه– رودمي انتظار مشكلحلاز نتايج 



بررسی متون

اجتناب از دوباره کاری•

آشنایی  با روشهای مختلف و نحوه اجرا•

کمک به نوشتن بیان مسئله و توجیه افراد•

نشان دادن به داوران که به اندازه کافی مطالعه•
.داشته اید

:فواید





Referencing Systems

The two most common types of 
referencing systems used are: 

• author-date systems, such as the 
Harvard system, APA 

• numerical systems, such as Chicago 
or , Vancouver and Footnote. 



Reference Style and 
Format

1. Standard journal article

More than six authors:

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion 
DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 
Regulation of interstitial excitatory 
amino acid concentrations after cortical 
contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-
2):40-6.



Books

19. Personal author(s)
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 

Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 
2002.

23. Chapter in a book
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome 

alterations in human solid tumors. In: Vogelstein 
B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of 
human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 
93-113.



اهداف

کلي•

(ویژه ، اختصاصی ) جزئی •

کاربردی•



هدف كلي

هدفي كه آنچه را مطالعه بطور كلي به آن دست خواهد•

.بیان كند, یافت 

در قالب یك جمله و بطور رسا و قابل فهم بیان مي •

.گردد

:مثال ✓

اجعه زخم های دهانی در مبتالیان دیابت مرتعیین شیوع 

1386بیمارستان شفا در سال کننده به



اختصاصیاهداف 

هدف .اهدافي كه از شكستن هدف كلي به اجزا كوچكتر به دست خواهند آمد•
.اختصاصی قابل اندازه گیری است

ه آن را باید ابعاد گوناگون مسئله و عوامل كلیدي متاثر كننده و یا ایجاد كنند•
.پوشش دهند

.باید از نظر منطقي بهم پیوسته باشند•

:مثال ✓

سال درامام رضابیمارستان زخم های دهانی در مبتالیان دیابت مراجعه کننده بهتعیین شیوع 
بر حسب جنس1396

سال درامام رضابیمارستان زخم های دهانی در مبتالیان دیابت مراجعه کننده بهتعیین شیوع 
بر حسب سن1396

ال در سامام رضابیمارستان زخم های دهانی در مبتالیان دیابت مراجعه کننده بهتعیین شیوع 
بر حسب نوع دیابت ؛ مدت دیابت1396



اختصاصیاهميت اهداف 
متمركز ساختن مطالعه •
برآورد بودجه و زمان الزم براي اجراي طرح•
ارزيابي طرح•
هاانتخاب متغيرها و شيوه آناليز داده•



SMARTاهداف اختصاصی 

Specific.دنباششدهخارجمسالهبیانبطنازباید•

Measurableدنباشگیریاندازهوسنجشقابلباید•

Achievable.دنباشدسترسقابلباید•

Realistic.دنباشبینانهواقعباید•

Time Bound.                       باید محدودیت زمانی داشته باشد•

44



هدف كاربردي

.ي شودهدفي كه در رابطه با بكارگیري نتایج طرح تنظیم م•

:مثال ✓

ستاني گزارش وضعیت بخش سوختگي از نظر عفونت بیمار

طه  به مسئولین بیمارستان جهت تصمیم گیري هاي مربو



مثال-انواع اهداف
عتي در سال ومير داخل بيمارستاني ناشي از جراحي قلب در بيمارستان شريتعيين فراواني مرگ•

1387
تان شريعتي ومير داخل بيمارستاني ناشي از جراحي قلب در بيمارستعيين توزيع جنسي مرگ( 1

1387در سال 
ان شريعتي در ومير داخل بيمارستاني ناشي از جراحي قلب در بيمارستتعيين توزيع سني مرگ( 2

1387سال 
شريعتي در ومير داخل بيمارستاني ناشي از جراحي قلب در بيمارستانتعيين توزيع علل مرگ( 3

1387سال 
ومير داخل بيمارستاني ناشي از جراحي قلب در ارايه رهنمود اجرايي جهت كاهش مرگ•

بيمارستان شريعتي 
(  نهاييهدف)ومير داخل بيمارستاني ناشي از جراحي قلب در بيمارستان شريعتيكاهش مرگ•



فرضیه و سئوال

:به عنوان یك اصل •

براي هر هدف توصیفي یك سئوال و براي هر هدف تحلیلي یك

.فرضیه مطرح مي شود



فرضیه

اشد پیش گویي رابطه یك یا چند عامل با مسئله مورد مطالعه مي ب•

.  كه از طریق آزمایش علمي صحت یا سقم آن تعیین مي گردد

وع حدس عالمانه اي كه بر اساس تجربه یا بررسي پیشینة موض•

.مورد بررسي توسط محقق بیان مي شود

:مثال ✓
.عفونت بیمارستاني در بیماران سالمند دچار سوختگي بیشتر رخ مي دهد



ویژگیهاي فرضیه تحقیقي

.به صورت جمله خبري بیان میشود-1

.بیانگر ارتباط دو یا چند متغیر است -2

.بر اساس مطالعات یا بررسي هاي قبلي بیان میشود-3

.باید قابلیت آزمون داشته باشد-4

.رسا و قابل فهم باشد, یك فرضیه خوب باید كوتاه-5

.ه باشندفرضیات مختلف یك طرح نباید با یكدیگر تناقض داشت-6





سؤاالت و فرضيات

سؤالهدف توصيفي•

فرضيههدف تحليلي •

سال تهراني30تعيين ميانگين فشار خون در افراد باالي 

سال تهراني چقدر است؟30ميانگين فشار خون در افراد باالي 

سال تهراني30تعيين ارتباط پرفشاري خون با ميزان درآمد در افراد باالي 
.سال تهراني ارتباط دارد30پرفشاري خون با ميزان درآمد در افراد باالي 

.سال تهراني بيشتر است30پرفشاري خون در افراد پردرآمد باالي 



متغیرها

:عریفت

دازه مشخصه یک فرد ، شیئ، یا پدیده که قابل ان

.ردگیری بوده و بتواند مقادیر مختلفی را بپذی



متغیرها

:انواع
➢ Nominal

➢ Ordinal

➢ Interval

➢ Ratio



انواع متغتر ها

یآنو :کممتغتر • مادهدنمايشعدد با کهاستمتغتر
معمولبندیتقسيمهمچونمتغتر ايناستبديیه.شود
تقسيمپيوستهو گسستهمتغتر دستهدو بهاعداد در 

پذيرد مهمرا کرسیمقادير پيوستهمتغتر کهشد خواهد 
.نداردرا امکاناينگسستهویل

یاين:کيف  متغتر • آنبا فاتصکيفيتکهاستمتغتر
 
 
.شودممعرف



(از لحاظ نقش)انواع متغتر ها 
آن را آن متغیری است که محقق تاثیر: متغیر مستقل•

ني به بیا. بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد
مي مستقلعوامل احتمایلي ايجاد آن را متغتر دیگر
.گويند

بر آن متغیری است که متغیر مستقل: متغیر وابسته
مساله همانبه عبارت دیگر . روی آن اثر می کنند

ل بوجود است زيرا بر اثر يك يا چند عاموابستهمتغتر 
.آمده است



انواع متغتر ها
یاشناسیجمعیت)ایزمینهمتغیر•

انسانیجوامعرویبرمطالعاتدر:(دموگرافیک

کهدارندحضورجمعیتبهوابستهمتغیرهایبرخی

.بودخواهدمااستفادهموردنحویبهآنهاسنجش

بهرامطالعهموردجامعهخصوصیاتمتغیرهااین
ربشناختبهوکنندمیتوصیفمطلوبینحوه هت 

ركمكموضوع كنندم 



انواع متغتر ها
تاسمتغییریآن:(كنندهمخدوش)گرمداخلهمتغیر

رمتغیچندیادوبینمعلولیعلترابطهرویبرکه

بینرابطهشدنضعیفیاقویباعثوگذاردمیتاثیر
.شودمیآنهاواقعیحدازمتغیرها



جدول متغیرها

ردیف✓

نام ✓

نقش✓

نوع✓

عملی/ علمی تعریف ✓

نحوه اندازه گيری✓

واحد اندازه گيری✓



ي  تجرب 

مشاهده 
اي

 
 
اکتشاف

تحليلي 

Cross-Sectional

Case Series

Case Report

Cohort

Case-Control

Randomized Controlled Trial

ي  شبه تجرب 

ي 
توصيف 

نوع مطالعه



روش اجرا

روش انجام کار✓

روش جمع آوری داده ها✓



Data Collection Methods

اولیه•

ثانویه•



Data Collection Methods: Primary

.محقق خود برای اولین مرتبه داده ها را جمع آوری می نماید➢

:منابع شامل➢

.....معاینات بالینی، مصاحبه ها، مشاهدات، 

:فواید➢

.خطای اندازه گیری کم است، برای اهداف تحقیق مناسب است

:معایب➢

.هزینه باال دارد، ممکن است ساده نباشد



Data Collection Methods: Secondary

هنگامی که داده ها توسط دیگران و به منظوری دیگر، غیر از ➢
.هدف مطالعه حاضر جمع آوری شده باشند

:منابع شامل➢

(بهداشتی، پرسنلی) سوابق فردی

(  داده های سرشماری ، آمارهای حیاتی) مستندات گروهی 



روش اجرا

محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گيری✓

تجزیه و تحليل آماری✓

(گانت)جدول زمان بندی ✓

جداول هزینه ها✓

روش انجام کار✓

روش جمع آوری داده ها✓



(ماه)وقت اجرا  مدت 

زمان

فرد 

مسئول
فعالیتهاي اجرایي

ردیف

12 1

1

1

0

9 8 7 6 5 4 3 2 1

هفته2 ارائه طرح  و تصویب 1

هفته2 تهیه تجهیزات الزم 2

هفته1 آموزش پرسنل اجرایي 3

هفته3 هماهنگي با آموزش و 

پرورش

4

ماه2 اجراي طرح 5

هفته2 ورود داده ها به رایانه 6

هفته2 تجزیه و تحلیل داده ها 7

ماه1 تهیه گزارش نهایي 8



.خسته نباشید


