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  چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

اولين قدم براي نوشتن يك پروپوزال انتخاب موضوع است و موضوع بايد داراي معيارهايي باشد كه خالصه آنها به شرح زير 

 است.

 معيارهاي انتخاب يك موضوع تحقيقاتي چيست؟

 دار باشد. اولويتموضوعات جزء موضوع يعني  : موضوع بايد مناسبت داشته باشد 1-

و آيا ارزش  نهبراي اينكه بدانيم موضوع مورد تحقيق ما تكراري است يا  :كاري در موضوع طرح اجتناب از دوباره2- 

. ستدشواري نيكار  ، اين امربا توجه به امكانات موجود و در دسترسشود. بررسي مرتبط متون بايد  نه،تحقيق دارد يا 

ها تماس با ساير محققيني كه درخصوص موضوع  رجي، خالصه كنگرهبا مراجعه به مقاالت داخلي و خا دتوان مي محقق

البته ذكر اين نكته الزم است د. اند، نظري اجمالي به كارهاي ساير محققين داشته باش پژوهش يا موضوعات مشابه كار كرده

زماني يا مكاني با هم  هم باشند. ولي اگر از نظر مانندو موضوع تحقيق ابعاد  يكه تماماست كه زماني يك موضوع تكراري 

 يست. يگر تكراري ند موضوع ،متفاوت باشند

انجام تحقيق درخصوص موضوع براي امكانات و شرايط الزم  ييعني آيا تمام :موضوع قابليت اجراء را داشته باشد3- 

 ،قابل انجام نباشد اما ،هاي الزم را داشته باشد ويژگي ي؟ و يك موضوع حتي اگر تمامنهمذبور در آن مكان فراهم است يا 

 . موضوع خوبي نخواهد بود

عمالً مطالعاتي در اولويت پژوهشي قرار دارند كه با حداقل : كاربردي و مناسب با زمان و مقرون به صرفه باشد4- 

 . ريزان و مديران جامعه در زمان حال يا آيندة نزديك مفيد واقع شود هزينه جنبه كاربردي داشته و نتيجه آن براي برنامه

هاي انساني  اي بر سوژه در مطالعاتي كه در آن جامعة مورد مطالعه انسان بوده و مداخله :نداشتن موانع اخالقي5- 

 . مندي و حفظ حرمت انساني و محرمانه نگاه داشتن اطالعات بسيار ضروري است گيرد، رضايت صورت مي

 اشد.يرش فرهنگ و عرف جامعه بموضوع مورد مطالعه بايد مورد پذ :مقبوليت سياسي و فرهنگي6-  

  نكات مهم در نوشتن عنوان موضوع  

  .دنموو به نكات زير توجه  پس در انتخاب عنوان بايد دقت كرد .عنوان موضوع از همة قسمتهاي كار بيشتر خواننده دارد

 .عنوان نبايد خيلي كوتاه و يا خيلي طويل باشد 1-

  .باشد دربرگيرندة تمام محتويات كار تحقيقاتي 2-

 .اجتناب شود ،از به كار بردن مخففها، اصطالحات و كلمات غير مصطلح و كلمات انگليسي كه معادل فارسي دارند3- 

 . و از عناوين اختصاري استفاده نشود ودبه صورت خبري نوشته ش4- 

 .سال و مكان انجام تحقيق حتماً ذكر شود 5-
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 (بيان مسئله يا مشكل )ضروري اجراي پژوهش

 . و در نگارش آن به نكات زير توجه كرد ودصفحه( و با ذكر منابع نوشته ش 1مسئله بايد مختصر و دقيق )حداكثر  بيان

 .مسئله و مشكل چيست؟ با جمالتي كوتاه و شيوا ماهيت، شدت، وسعت و عوامل موثر بر مسئله را ذكر كنيد 1-

 به پيامدهاي مسئله و خطرات ناشي از آن اشاره كنيد؟ 2-

 . يديرا انجام پژوهش مورد نظر الزم است و با توضيح و ارائه راه حل، اهميت موضوع طرح و ضرورت آن را توجيه نماچ 3-

و نوشته  داده وضيحپاورقي تاستفاده در  مخففها و اصطالحات و منابع مورد يبالفاصله پس از بيان مسئله بايد تمام : نكته

 .شوند

 

  و ادبيات تحقيق(بررسي متون )منابع

در بررسي متون با مراجعه به كتب، مجالت داخلي و خارجي، تماس با ساير محققين و استفاده از بانكهاي الكترونيك 

توان مروري بر مطالعات ساير محققين در زمينه كار خود يا مشابه آن داشت و با مطالعه آنها از  داخلي و خارجي مي

تحقق  برايهاي آماري آنها تحليلگيري و  متدولوژي طرح، روشهاي نمونهدست آمده استفاده كرد و از ه تجربيات و نتايج ب

 . انجام يك تحقيق مفيد و درست بهره برد

 (.منبع 3)حداقل  استدر پايان اين قسمت نيز ذكر منابع ضروري  :نكته

 

 (اهداف، سئواالت، فرضيات )با توجه به موضوع پژوهش

 .كند د با انجام مطالعه به آن برسيم را بيان مياهداف يك پروژه تحقيقاتي خالصه آنچه كه باي

 ـ هدف كلي1

هدف كلي در واقع همان عنوان مطالعه  .گويند هدف كلي مي ،كه مطالعه به طور كلي به آن دست خواهد يافترا آنچه 

 ،تري دارندكه معني و كاربرد دقيق و واضح« تعيين يا شناخت»گيري مثل  است با اين تفاوت كه با لغتهاي قابل اندازه

 .شود شروع مي

 .1385 مثال: عنوان موضوع: بررسي ميزان شيوع كيست هيداتيك در جمعيت روستايي استان كردستان در سال

 .1385در جمعيت استان كردستان در سال  نرخ تكفلتعيين ميزان مانند : هدف كلي

و به آنچه كه مطالعه براي حل آن  ودبينانه مطرح ش اين اهداف بايد واقع (: ـ اهداف اختصاصي )ويژه يا جزيي2

 . ريزي شده متمركز باشند طرح

را به طراحي روش تحقيق و نحوه  حققم ،و اگر به خوبي تنظيم شوند هستنددر واقع جزئي از هدف كلي  اهداف جزئي

 . ها هدايت خواهند نمود گردآوري، تجزيه و تحليل و تفسير داده
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 .هاي اساسي مطالعه محدود باشد و بايد به جنبه شدرج نبايد از قالب هدف كلي خا: هدف جزئي

كردن و برقراركردن استفاده كرد و  كردن، محاسبه كردن، اثبات در اهداف جزئي هم بايد از افعالي نظير تعيين كردن، مقايسه

  . از به كارگيري افعال مبهم نظير فهميدن، مطالعه كردن و اذعان كردن دوري نمود

توان چنين بيان  كه در هدف كلي مطرح شد، تعدادي از اهداف جزئي )اختصاصي( را مي نرخ تكفللعه مثال: در مورد مطا

 .كرد

 معيت روستايي و شهري.استان كردستان بر حسب ججمعيت در  تكفلـ تعيين ميزان 1

 .كردستان بر حسب ميزان تحصيالتاستان جمعيت در  تكفلـ تعيين ميزان 2

 .شوند نوع هدف با توجه به نوع مطالعه مطرح مي 2اصي( معموالً در اهداف جزئي )اختص نكته: 

نتيجه آن  سنجد و را مينرخ در استان و ميانگين تكفل در شهر و روستا  نرخاين اهداف معموالً  : اهداف توصيفي -1

 . شود معموالً به صورت اعداد بيان مي

 تحليليسنجد و نتيجه آن به صورت  موضوع را مي دوسه اين اهداف معموالً تعيين ارتباط يا مقاي : اهداف تحليلي ـ2

 د. شو بيان مي

)هدف توصيفي( ـ تعيين ارتباط  1385در جمعيت روستايي استان كردستان در سال  نرخ تكفلتعيين ميانگين : مثال 

 ()هدف تحليلي 1385و ميزان تحصيالت در جمعيت روستايي استان كردستان در سال  نرخ تكفلبين 

در آن وجود دارد كه  نيزتحت عنوان هدف كاربردي  مطالعات هدف ديگرياز معموالً در بعضي  : ف كاربردياهدا ـ3

 .كند و ساختار مشخصي ندارد كارگيري نتايج حاصل از بررسي تحقيقات را مشخص ميه نحوه ب

نوان بيان مسئله آورده شده قسمتهاي مسئله را آنچنان كه تحت ع يذكر اين نكته الزم است كه اهداف بايد تمام : نكته

 .تر خواهد بود تنظيم اهداف آسان ،در برگيرد. اگر مسئله تحقيق با دقت كافي بيان شده باشد ،است

  ذكر سئواالت تحقيق و فرضيات

 است. شوند كه معموالً جواب آنها عدد  در يك مطالعه توصيفي اهداف توصيفي به سئواالت توصيفي تبديل مي

بر حسب جنس چقدر است؟ در يك مطالعه  1385در جمعيت روستايي استان كردستان در سال  تكفل نرخميزان  : مثال

ي اين مسئله است كه چرا يك يا چند يگو شوند و يك فرضيه توضيح يا پيش تحليلي اهداف تحليلي به فرضيات تبديل مي

 . دهند عامل، عوامل ديگر را تحت تأثير قرار مي

 . سواد بيشتر از افراد تحصيل كرده است روستايي استان كردستان در افراد بيدر جمعيت  نرخ تكفل: مثال

 

  بيان متغيرهاي تحقيق و تعريف عملياتي آنها
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ي يها . متغيرها در واقع دادهبه شمار مي روديك تحقيق  هسته اصليو در واقع  استمتغيرهاي يك تحقيق بسيار مهم 

 متغيرها به دو دسته اصلي كمي و كيفي تقسيم مي ،. به طور كليستو تحليل اآوري  جمع حقق در صددهستند كه م

گيرند و متغيرهاي كيفي حاالت  بندي اين است كه متغيرهاي كمي مقادير مختلف به خود مي مبناي اين تقسيم .شوند

 .گيرند مختلف به خود مي

 است. مثال: سن يك متغير كمي است و جنس يك متغير كيفي

 : شوند دو دسته تقسيم ميمتغيرهاي كمي خود به 

 .مانند تعداد فرزندان ؛گيرد بين دو عدد اعشار نمي : كمي گسسته ـ1

 .متر سانتي 180و  175قد بين  انندم ؛تواند قرار گيرد نهايت عدد و اعشار مي بين دو عدد بي : كمي پيوسته ـ2

 :شوند دسته تقسيم مي 2متغيرهاي كيفي نيز به  

 .جنس يا شغل ؛ مانندتيبي بين حاالت مختلف متغير وجود نداردبرتري تر : كيفي اسمي ـ1

  .ها يا ميزان تحصيالت مانند درجه بدخيمي ؛برتري ترتيبي بين حاالت مختلف متغير وجود دارد : اي كيفي رتبه ـ2

 

  گيري متغيرها مقياسهاي اندازه

كه و او مايل است  يستبراي پژوهشگر مطلوب ن كمي بودن متغير ،گاهي در هنگام ثبت متغيرها يا در موقع تحليل آماري

تبديل متغير سن به گروههاي سني يك  ؛ مانندًمتغير مربوط را به مقياسي درآورد كه تعداد كمتري مقدار يا حالت بپذيرد

 .مثال معمول است

 : براي متغيرها چهارنوع مقياس مختلف تعريف شده است كه عبارتند از ،به طور كلي

 .قد، وزن ؛ مانندها مساويند : داراي صفر واقعي هستند و فاصلهـ مقياس نسبتي1

 . درجه حرارت ؛ مانندشوند ها كامالً قراردادي مي اي: داراي صفر قراردادي هستند و فاصله ـ مقياس فاصله2

 وزن از كم به زياد ؛ مانندـ مقياس ترتيبي: در اين مقياس ترتيب مقادير قابل مشاهده است3

در اين مقياس نسبت مقادير به هم، فواصل مقادير و ترتيب آنها، هيچكدام مشخص نيست و هيچكدام به  ـ مقياس اسمي:4

 . 5 كد ت؛ ماننداي به آنها تعلق يافته اس هم برتري ندارند و فقط كد يا شماره

  قرار مي گيرند.استفاده مورد اي و اسمي  مقياس رتبه دو فقطدر ثبت متغيرهاي كيفي : نكته

 . عات تحليلي يك جنبه ديگر متغيرها نيز بايد در نظر گرفته شود و آن مستقل يا وابسته بودن آنهاستدر مطال

 يست.تغييرات آن تابع تغييرات متغير ديگر ن : متغير مستقل يا علت

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

 بهره وريمتغير مستقل و  سطح تحصيالتدر اين  .«بهره وري نيروي كار تاثير سطح تحصيالت بر رويبررسي » :مثال

 . متغير وابسته است
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متغيرهايي هستند كه با علت و معلول هر دو در ارتباط هستند و بر روي هريك از  )مزاحم(:  كننده متغيرهاي مخدوش

 .ر روي بيماريهاي قلبي و عروقي مطالعه كندخواهد نقش سيگار را ب مثالً فرض كنيم كه محققي مي .گذارند آنها تأثير مي

تواند باعث بيماري قلبي شود و هم بر روي مصرف  كه هم مي است كننده در اين ميان استرس يكي از متغيرهاي مخدوش

 . بيشتر سيگار اثر بگذارد

يرا اگر اثر اين ز ؛كننده از اهميت بسيار زيادي برخوردار است متغيرهاي مخدوش يدر مطالعات تحليلي شناخت تمام

 .نتايج حاصل قابل اطمينان نخواهد بود ،گيري يا تحليل آماري خنثي نشود متغيرها بر نتيجه مطالعه در مرحله نمونه

اين متغيرها  .گويند اي مي متغيرهاي مربوطه به خصوصيات فردي جمعيت نمونه را متغير زمينه : اي متغيرهاي زمينه

 .مانند سن، جنس، شغل، تحصيالت و وضعيت تأهل ؛شوند يمطالعات ثبت م يمعموالً در تمام

 . كنند مطالعات اين متغيرها نقش متغير مستقل را بازي مياز در برخي  

 

  متدولوژي تحقيق

بايد توضيح داده  ،گيرد كه تحقيق بر روي آن صورت ميرا جامعه موردنظر  و در اين بخش نوع مطالعه )توصيفي يا تحليلي(

حجم نمونه و  ،ها يا مشاور روش تحقيق آگاه به تجزيه و تحليل داده يحله بهتر است با كمك مشاور آماردر اين مر شود.

 رد. آماري را مشخص كروش تحليلهاي 

 

  مدت زمان الزم براي اجراي طرح

ام طرح در و نوع و تاريخ فعاليتهاي انجام شده را در خصوص انج وددر اين قسمت زمان الزم براي اجراي طرح بايد ذكر ش

 شود. جدولي زماني به نام جدول گانت كه در فرمهاي پروپوزال وجود دارد مشخص 

 

 :منابعفهرست 

ارائه مي گردد و فهرست منابع فارسي و انگليسي همراه با پروپوزال در اين بخش مشخصات منابع مورد استفاده در متن 

 شود. ي هم نوشته م

نحوه  زيعز انيدانشجو شتريباشد لذا جهت اطالعات ب يارشد و دكترا م يكارشناس انيدانشجو ليدوره تحص يها از دغدغه يكيبا توجه به آنكه پروپزال 

 رساند: ينگارش آن را به استحضار م

 

 نگارش پروپوزال نحوه

 



 

6 
 

وپوزال ، شما به معرفي موضوعي ژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در پر يا طرح تحقيق ، پيش نويس پ پروپوزال

كـه فكـر مـي     جيژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته ، و نتاي  كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد ، توضيح اهميت آن موضوع ، ذكر پ

 اهيد گرفت را ذكر مي كنيد.پردازيد. هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خو يكنيد از تحقيق خواهيد گرفت م

 

بايد شامل  پروپوزال بنا بر هدفي كه از آن داريد و يا به مقتضاي رشته تحصيلي شما مي تواند قدري متغير باشد. اما شكل بندي بنيادين آن ، همواره شكل

 عنوان بندي ها و بخش هاي زير باشد :

 

 ( Project Titleموضوع تحقيق )  -1

 

 يست عنوان دقيق تحقيق خود را ذكر كنيد. براي مثال :اين عنوان مي با ذيل

 

Project Title: Women Role in Southeast Thailand 

 

 

 

 ( Importance and Statement of Topicتوضيح موضوع و اهميت آن )  -2

 

 ع به لحاظ علمي و كاربردي را توضيح دهيد.اين بخش مي بايست جوانب موضوع ، چگونگي ارتباط آن با رشته تحصيلي مورد نظر ، و اهميت موضو در

 

 

 

 (Review of Literature and Relevant Topicsادبيات تحقيق و پژوهش هاي مرتبط )  -3

 

در  اين عنوان ، بايد توضيح مختصري درباره پژوهش هايي كه پيش از شما روي اين موضوع و موضوعات نزديك به آن انجام شده بدهيد. در اين بخـش  زير

 آن ها را رد كنيد. يجاقع بايد به ذكر پژوهش هايي بپردازيد كه شما قصد داريد يافته هاي آن ها را تكميل كنيد ، اشتباهات آن ها را رفع نماييد و يا نتاو
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 (  Aims and Hypothesizesاهداف و فرضيه ها )  -4

 

خواهيد گرفت. توضيح دهيد كه از انجام تحقيق چه هدفي داريـد؟ بـه كـدام سـمت      اين بخش بايد به ذكر نتايجي بپردازيد كه فكر مي كنيد از تحقيق در

 حركت مي كنيد؟ و فكر مي كنيد به كجا خواهيد رسيد؟

 

 

 

 (  Methodologyروش ها و ابزار هاي تحقيق )  -5

 

را براي رسيدن به اهداف تحقيق به خدمت خواهيد  اين قسمت توضيح دهيد كه در انجام پروژه از چه روش هاي علمي سود خواهيد برد و چه ابزارهايي در

 گرفت.

 

 

 

 (  Referencesمنابع)  -6

 

 از منابعي كه فكر مي كنيد از آن ها استفاده خواهيد كرد و به كار شما مرتبط هستند را الفبايي و منظم كنيد و در اين بخش بياوريد. فهرستي

 

 

 

 *نكات مهم
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 نيد، بلكه عنواني مانند مثال زير را در روي جلد بياوريد و بعد متن پروپوزال را بنويسيد :پروپوزال را با موضوع شروع نك -1

 

 

 

A PhD / Master Dissertation Proposal Presented to 

 

The Department of Gerontology 

 

Faculty of Gerontology 

 

University Putra Malaysia 

 

By : Maryam Mobini 

 

 در مورد انتخاب و نگارش تيتر پروژه رعايت كنيد : اين نكات را -2

 

 ( سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد. از خوشگل كردن عنوان تحقيق خودداري كنيد ! الف

 

رچوب كلـي  ( عنوان پروژه را به صورت خالصه اي فشرده از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد. سعي كنيد با همان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد چا ب

 لعه كنيد.تحقيق و هدف هايتان را به خواننده منتقل كنيد. عنوان كار شما بايد كامالً مشخص كند كه شما مي خواهيد چه چيز را و در چه شرايطي مطا

 

ص باشد. بـه ايـن دو   ( در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع تحقيق شماست از فرع آن قابل تشخي پ

 مثال دقت كنيد:

 

1- Red-haired Musicians and Their Preferences for Music Style 
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2- Music Style Preferences of Red-haired Musicians 

 

ا عمالً تفاوتي بين اين دو وجود . ام "سليقه موزيسين هاي مو قرمز در انتخاب سبك موسيقي"اين جا هر دو جمله ظاهراً يك مفهوم را منتقل مي كنند: در

هـاي مـو قرمـز را     يندارد و آن هم اين است كه در جمله اول ، تعبير خواننده اين است كه توجه بيشتر ما به موزيسين هاي مو قرمز است و ما اول موزيس

به سبك هاي موسيقي و سليقه موسيقيايي داده شده و بررسي مي كنيم و بعد به سليقه موسيقيايي آن ها مي پردازيم. اما در جمله دوم بر عكس ، اولويت 

 موزيسين هاي مو قرمز در درجه دوم قرار دارند.

 

 مقبوليت بيشتري دارد : 2( سعي كنيد كلمات اضافي را از عنوان پروژه حذف كنيد . دو مثال زير در واقع يكي هستند ، اما شماره  ت

 

1- The Systematic Development which has occurred during last 50 years and has Changed the face of Southeast Asia 

 

2- Changes and Development in Southeast Asia 

 

 

 

( حتماً دقت كنيد كه در رابطـه كامـل بـا هـم     Objectives( ابژه اي كه براي مطالعه انتخاب كرده ايد )2(هدف هايي كه از تحقيق داريد و )1در مورد ) -3

برسيد ، نامناسـب   آن. منظور اين است كه مثالً اگر هدفي كه مي خواهيد به ديباشند و در نگارش پروپوزال سعي كنيد كه اين رابطه را به خوبي نمايش ده

و نامربوط به نظر مي تهران ، نا مناسب  20ساله ساكن منطقه  15بودن عروسك هاي باربي براي تربيت دختران هست ، انتخاب ابژه اي مانند جامعه دختران 

 رسد. توجه داشته باشيد كه بهترين ابژه را براي رسيدن به هدفتان انتخاب كنيد.

 

را در زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز ، وضع به همين ترتيب است. سعي كنيد مناسب ترين ، عملي ترين ، علمي ترين و هم خوان تـرين روش   -4

  كنيد.براي پژوهش مورد نظرتان انتخاب 

 

 تايپ كنيد. A4روي كاغذ  1پروپوزال را تميز و با بخش بندي مناسب تحويل دهيد. سعي كنيد مرز بين عنوان ها مشخص باشد و مطالب را بر روي  -5
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ـ حداقل  انيم نيصفحه باشد. در ا 8حداقل  يدكتر يصفحه و برا 5ارشد حداقل  يكارشناس يدوره ها يبرا ستيبايحجم پروپوزال م -6 صـفحه بـه    كي

ـ  يو همه  دييو به روز استفاده نما دياز منابع جد ديكن ي. سعدياختصاص ده قيصفحه به منابع تحق كيو حداقل  قيتحق اتيادب  زبـان  يمنابع پروژه فارس

 است. 12 زيبا سا Times and New Romansپروپوزال يفونت استاندارد برا دييتوجه بفرما نينباشند. هم چن

 

 رد اضافه در پروپوزال ، مثل عريضه نويسي براي استاد راهنما و غيره ، جداً خود داري كنيد. از توضيح اضافه هم پرهيز كنيد.از نوشتن موا -7

 

ـ در مورد نگارش انگليسي ، حتماً درباره متن پروپوزال با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشورت كنيد. متن پرو -8  يپوزال م

 نداشته باشد. يغلط چيه يو ادب يبه لحاظ علم ستيبا

 

 پروپوزال را جدي بگيريد! سنجش علمي شما در واقع فقط از طريق پروپوزال ميسر است . پس تمام تالش و دانش خـود را بـراي تنظـيم آن بـه كـار      -9

 بگيريد.

 راهنماي تنظيم و تدوين پيش نويس پايان نامه  )پروپوزال(  

 

معنني مكن    لين آشنايي با هر تحقيق توسط عنوان آن صورت مي گيرد . داشتن تصور روشني از موضوع مورد تحقيق ، محقق را در ارايه عنواني روشنن و ينا   او تنظيم عنوان :

 مي نكايد . رعايت نكات زير در تنظيم عنوان طرح ضروري است : 

 از نظر جكله بندي و رعايت قواعد دستوري صحيح باشد . 

 عالئم اختياري و اصطالحات ناآشنا پرهيز شود .  از بكار بردن 

 به سئواالت چه چيز ، چه مساني ، چگونه ، مجا و چه زماني پاسخ دهد .  

 فاقد ملكات اضافي بوده و به طور روشن و واضح تنظيم شود .  

 به طور ملي هدف اصلي مطالعه را بيان دارد . 

 عاري از پيش داوري باشد .  

 

 بيان مسئله  

راحن  بعندي پنشوهش    اي مهم و زير بنايي براي نگارش پيش نويس طرح تحقيقاتي ، بيان مسئله است مه ضكن آشنا نكودن خواننده با موضوع تحقيق در روشنن نكنودن م  از بخشه

شي از تحقيق را به روشني توضيح مي دهد تا ايند   مث  اهداف و روش ، تاثير بسيار دارد . در اين بخش محقق اطالعات زمينه اي و ابعاد مختلف موضوع ، دالي  انتخاب و فوايد نا

تامين مننده بودجه و توجينه آننان   تحقيق موجه جلوه مند و ضرورت انجام آن احساس شود و اهكيت آن آشكار گردد . بيان مسئله هكچنين در ارائه طرح به مسئولين و سازمانهاي 

 ماربرد دارد . 
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ضوعات ملي پرداخت ، سپس طي ي  روند منطقي موضوع مورد نظر را به طور اختصاصي شرح داد . به عنوان مثال اگر موضوع منورد  در نگارش اين مبحث بايد ابتدا به ارائه مو

ي از عينت و راههناي پيشنگير   بررسي تاثير نوعي وسيله پيشگيري از بارداري است ، بهتر است اول اشاره اي مختصر به مشكالت ازدياد جكعينت نكنود . سنپس راههناي منتنرل جك     

 بارداري و در نهايت به طور اختصاصي به روش مورد نظر پرداخت . توجه به نكات زير در تدوين بيان مساله ضروري است : 

 تعريف مساله ) توضيح بنيادي موضوع ، تبيين ابعاد و وسعت آن ( 

 اهكيت مساله ) با تاميد بر منابع علكي و اطالعات جديد ( 

 بر منابع علكي و اطالعات جديد ( راه حلهاي موجود ) با تاميد 

 لزوم اجراي پشوهش ) مث  عوارض ناشي از تداوم مشك  ( 

 اشاره به آنچه مي خواهد انجام شود هكراه با اشاره اي ملي به اهداف و جكعيت مورد مطالعه .  

 بررسي متون 

 چرا بررسي متون هنگام تهيه طرح پشوهشي حائز اهكيت است ؟ 

 يري مي مند . از دوباره ماري جلوگ

 به يافتن آنچه ديگران درباره موضوع شكا دريافته و گزارش نكوده اند مك  مي مند . اين امر مككن است به اصالح بيان مسئله بينجامد . 

 زمينه آشنايي با انواع مختلف روش مار مه امكان استفاده از آن در مطالعه شكا وجود دارد را فراهم مي نكايد . 

 يگران تامين مي مند تا از پشوهش پيشنهادي شكا پشتيباني منند . داليلي براي د

 

 منابع گوناگون كسب اطالعات كدامند ؟ 

 افراد ، گروهها و موسسات 

 اطالعات منتشر شده )متب ، مقاالت ، اندمس و چكيده ها ( 

 (  اطالعات منتشر نشده ) ساير طرح هاي تحقيقاتي در هكين زمينه  ، گزارشات ، نوشته جات

 مواد سكعي بصري و اطالعات مامپيوتري  

 اين منابع گوناگون را كجا مي توان يافت ؟  

 منابع گوناگون اطالعاتي را مي توان در سطوح مختلف سيستم اجرايي در سطح ملي و بين الكللي مورد توجه و مرور قرار داد . 

م است استراتشي مناسبي داشته باشيد . اين استراتشي مي توانند بنر حسنب محن  منار و موضنوع تحنت مطالعنه         براي دستيابي به هر منبع و گرفتن اطالعات به روش مارآمدتر ، الز

 متفاوت باشد اما مالً مككن است شام  گامهاي زير باشد :  
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ري را منه مني تواننند اطالعنات بيشنتري بنه شنكا        شناسايي ي  شخص مليدي ) محقق و يا سياست گذار ( ، مطلع نسبت به موضوع ، و خواستن از وي تا ماخذ و يا نام افراد ديگن 

 بدهند در اختيارتان بگذارد .  

 بررسي ليست سخنرانان ي  منفرانس راجع به موضوع مورد نظر و مشخص مردن افراد صاحب نظر . 

 مالحظه ليست ماخذ يا عناوين مناسب در مقاالت و متب مليدي مربوط به موضوع ، براي تعيين منابع . 

 (  Excerpta Medica(  و چكيده نامه ها ) Index Medicusذ در نكايه نامه ها ، اندمس ها ) مث  مالحظه ماخ

 تكاس با متابداران در دانشگاهها ، انستيتوهاي تحقيقاتي ، وزارت بهداشت و روزنامه ها و تقاضاي ماخذ مناسب . 

از متابخانه ها و آژانس ها در صورت درخواست تلفني يا متبي ، شنكا را در زميننه بررسني متنون يناري      (  . بعضي EMBASEتقاضاي بررسي مامپيوتري متون ) مثالً مدالين و يا 

منرتبط نيسنت دريافنت داريند . در     خواهند مرد . اين درخواست بايد بسيار اختصاصي باشد ، در غير اين صورت مككن است ليستي بلند از ماخذيكه بسياري از آنها به سوژه شنكا  

پيشنهاد منيد ) پيشننهاد  است بررسي متون از طريق مامپيوتر مي نكائيد . بهتر است ملكات مليدي مناسبي مه مي توانند دريافتن مقاالت مرتبط بكار گرفته شوند را صورتيكه درخو

 براي اينكار استفاده شود .(  Meshمي شود از متاب 

 

 با ماخذ يافت شده چه بايد كرد ؟ 

 شوند .  ابتدا بايد مرور و يا خوانده

 سپس خالصه اي از اطالعات مهم ماخذ را بايستي روي مارتهاي اندمس و يا مامپيوتر وارد مرد . 

 اين اطالعات مي تواند بعداً به گونه اي طبقه بندي گردد مه به آساني قاب  بازيابي باشد . 

 و باالخره بايستي از آنها خالصه اي به رشته تحرير در آورد . 

 روي مارت اندمس بايد به نحوي باشد مه مليه داده هاي الزم را براي تهيه گزارش به سادگي در اختيارتان قرار دهد .  اطالعات ثبت شده

 براي مقاله : اطالعات مربوطه بايستي به طريق زير تنظيم گردد : 

 له ، شكاره صفحات  نويسنده يا نويسندگان ) اول نام فامي  ( ،عنوان مقاله ، نام مجله ،سال انتشار  ، شكاره مج

 مثال  

 

 براي متاب ، اطالعات مربوط بايستي به صورت زير تنظيم گردد : 

 مولف يا مولفين ) اول نام فامي  ( ، عنوان متاب ، مرتبه ويرايش ، مح  انتشار  ، ناشر  ، تعداد صفحات متاب . 

 مثال : 

 



 

13 
 

طه ) اول نام فامي  ( ، عنوان فص  در : ويراستاران متاب ) اول نام فامي  ( ، عنوان متاب ، محن  انتشنار و ناشنر و    براي رفرانس دادن به فصلي از ي  متاب : نام نويسنده فص  مربو

 سال ، شكاره صفحات فص  متاب 

 مثال : 

 

 اطالعاتي را مه بر اساس دستور العك  فوق ثبت شد ، مي توان به آساني در تهيه ليست ماخذ در طرح پيشنهادي بكار گرفت . 

 مارت اندمس بايستي حاوي چند مشخصه و اطالعاتي به قرار زير باشد :  

 واژه هاي مليدي  

 خالصه اي از محتواي متاب يا مقاله با تاميد بر اطالعات مربوط به مطالعات شكا  

 تجزيه و تحلي  مختصري از محتوا  هكراه با ابراز نظريه هايي مانند : 

 مناسب بودن مار 

 نقاط قوت مطالعه  

 ونگي استفاده از اين اطالعات در تحقيق شكا  چگ

 چگونه مرور بر متون را مي نويسيد ؟ 

 گامهاي چندي در تهيه مرور بر اطالعات موجود بايستي برداشته شود براي اين مار : 

   . نخست مارتهاي اندمس خود را در گروههاي مناسب بر حسب جنبه هاي خاص مساله تنظيم منيد 

  مه مي خواهيد اين جنبه ها را مورد بحث قرار دهيد تصكيم گيري نكائيد . سپس نسبت به ترتيبي 

 اگر دريافتيد مه هنوز مقاله يا اطالعات درباره بعضي جنبه هاي مهم را نيافته ايد  ، تالش دوباره اي را در اين مورد آغاز منيد . 

 خذ مربوطه به رشته تحرير در آوريد . باالخره بحث مناسبي را در حدود ي  تا دو صفحه با استفاده از تكام ما 

نكونه اي مه در بخش مارت انندمس   توصيه مي شود مه در متن از شكاره هاي پشت سر هم براي ارجاع به ماخذ استفاده منيد . سپس ماخذ خود را به هكان ترتيب و با استفاده از

ود اضافه نكائيد و يا مككن است در داخ  گزارش ، به عوض شكاره ، از نام فامي  نويسنده ، سنال انتشنار   ارائه شده تنظيم نكائيد اين ليست را به صورت پيوست به طرح پشوهشي خ

 الفبا مرتب مي گردند .   و صفحاتي مه اطالعات از آن بدست آمده استفاده گردد . اين اطالعات در داخ  پرانتز قرار گرفته و در انتهاي طرح تحقيقاتي بر حسب حروف

 

 سي متون تورش در برر

د مه نكاينده وضعيت واقعني نباشند   تورش در متون يا در مرور بر متون مي تواند به صورت اخالل در اطالعات مرجود تلقي شود به طوريكه نظريات با استنتاج هايي را منعكس من

 . 
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ود با ديد انتقادي بنگريد . هر گاه نسبت به بعضي ماخذ مالحظاتي داريند بنا   آگاهي نسبت به انواع مختلف تورش مفيد خواهد بود . اين امر به شكا مك  مي مند مه به متون موج

مطالعه خودتان به شكا مك  منند . اننواع   نظرات متناقضي را مي يابيد اينها را صريح و منتقدانه مورد بحث قرار دهيد  . چنين نگرش منتقدانه اي مي تواند در اجتناب از تورش در 

 است :  رايج تورش شام  موارد زير

 استفاده از مغلطه به جاي استدالل براي متقاعد ساختن خواننده و بنابراين گكراه ساختن وي . 

 موچ  شكردن اختالف نظر ها و نتايج متفاوت 

 محدود ساختن ماخذ تنها به آنهاييكه نقطه نظر نويسنده را تائيد مي منند . 

 هد به صورت با اهكيت  گزارش موارد اختالف مم اهكيت بين گروههاي مورد و شا

 مسب نتايج دور از دسترس از نتايج مقدماتي يا سست و يا تعكيم هاي هكگاني از موارد محدود .  

 

 مالحظات اخالقي  

ا مككن اسنت خوانننده اي را منه مني     داده هتورشهايي مه در باال بدان اشاره رفت امانتداري علكي محقق مسئول را به زير سئوال مي برد . عالوه بر آن ، بي دقتي در ارائه و تفسير 

هاي بهداشتي شده بنه هكنراه داشنته    خواهد از نتايج استفاده مند ، در مسيري غلط قرار دهد . چنين امري مي تواند عواقب جدي از نظر زمان و بودجه ايكه صرف تحقيق در سيستك

د . اقدام غير اخالقي ديگر مي باشد ، بكارگيري نتايج تحقيقات ديگنران بندون اشناره بنه آنهنا در      و مككن است منجر به تصكيكات غلطي گردد مه سالمت انسانها را به خطر انداز

 ليست ماخذ خود لذا در تهيه طرح تحقيقاتي و يا در تهيه گزارش تحقيق بايد هكواره ماخذ را به صورت دقيق ارائه نكود . 

 اهداف و فرضيات 

اهداف آن است ، اهداف خالصه آن چيزي است مه با اجراي مطالعه بايد به آن رسيد . اهنداف بايسنتي رابطنه نزديكني بنا بينان        يكي از اساسي ترين قسكتهاي هر طرح پيشنهادي

 جزئي ( صورت مي گيرد .  –مسئله داشته باشند تنظم آنها در طرح پيشنهادي در قالب اهداف ملي ) اصلي ( و اهداف اختصاصي ) ويشه 

 ( : آنچه را مه مطالعه به طور ملي بدان دست خواهد يافت را هدف ملي است . General Objectiveهدف ملي ) 

( : اهداف اختصاصي اجزاي مختلف هدف ملي هستند مه پيدا مردن پاسخ براي آنها جهت رسيدن به هدف ملني ضنروري اسنت . بنا تعينين      Specific Obاهداف اختصاصي ) 

 گردآوري اطالعات غير ضروري جلوگيري مي شود .  اهداف اختصاصي چهارچوب مطالعه مشخص شده و از

 هدف اختصاصي محقق را در مشخص مردن متغيرها ، نوع مطالعه ، روش مار ، نحوه گرد آوري اطالعات ، طرح جداول و غيره ، هدايت مي مند .  

 توجه به نكات زير در بيان اهداف ضروري است :  -

 ه را بپوشاند .  با توالي منطقي ، جنبه هاي گوناگون مسئل -

 با توجه به شرايط و امكانات ، واقع بينانه باشد .  -

بنه تعينين منردن ، مقايسنه منردن ،       به صورت قاب  اندازه گيري با افعال عكلي مه براي سنجش از توانايي مافي برخوردار باشند ، بيان گردد . ) از مينان افعنال عكلني مني تنوان      -

 محاسبه مردن و .. ( اشاره مرد . 



 

2 
 

: اهداف به صورت زير نوشته مني   1377مثالً در مطالعه توصيفي تحت عنوان بررسي ميزان مرگ و مير داخ  بيكارستاني ناشي از جراحي قلب در بيكارستان دمتر شريعتي در سال 

 شوند : 

 .  1377سال هدف ملي تعيين ميزان مرگ و مير داخ  بيكارستاني ناشي از جراحي قلب در بيكارستان دمتر شريعتي در 

 

 اهداف اختصاصي  

   1377تعيين توزيع جنسي مرگ و مير ناشي از جراحي قلب در بيكارستان دمتر شريعتي در سال 

   1377تعيين توزيع سني مرگ و مير ناشي از جراحي قلب در بيكارستان دمتر شريعتي در سال 

   1377رستان دمتر شريعتي در سال تعيين درصد مرگ و مير بر حسب نوع جراحي ناشي از جراحي قلب در بيكا

   1377تعيين عل  مرگ و مير ناشي از جراحي قلب ناشي از جراحي قلب در بيكارستان دمتر شريعتي در سال 

سئوال تحقينق بنه شنك  فرضنيه     اگر بر اساس تجربيات قبلي نسبت به مسئله مورد مطالعه توجيهي وجود دارد يا عواملي را مي شود پيش بيني مرد مه قاب  آزمون باشند ،  فرضيه :

 تنظيم مي گردد ) بر حسب نوع مطالعه ( 

( و ينا  H0ورت فرضنيه صنفر )   فرضيه پيش گويي رابطه ي  يا چند عام  يا مسئله مورد مطالعه مي باشد مه قاب  آزمون آماري است . در اين قسكت فرضنيات را مني تنوان بنه صن     

 ( بيان مرد .     H1فرضيه تحقيق ) 

 ( را به صورت:  H0مي توان فرضيه )  Xدر درمان بيكار  A, Bل در مطالعه اي تحت عنوان مقايسه مارائي دو داروي بعنوان مثا

 تفاوتي ندارند .   Xدر درمان بيكار   B,Aمارايي دو داروي  

 ( را به صورت :     H1و يا فرضيه ) 

 است نوشت   Bبيشتر از داروي  Xدر درمان بيكار  Aي داروي تفاوتي دارند . و يا ماراي Xدر درمان بيكار  B,Aمارايي دو داروي 

 روش شناسي 

پروژه تنظنيم منرده ايند . حنال در اينن       تا اين مرحله ، موضوع تحقيق را انتخاب نكوده ، اهكيت مسئله مورد تحقيق را به هكراه مروري بر مطالعات انجام شده مطرح و اهدافي براي

مورد نظر مشخص گردد . اين بخش به متغيرها ، نوع مطالعه ، جكعيت مورد مطالعنه ، روش جكنع آوري داده هنا ، روش اجنراي طنرح ، روش       مرحله بايستي راه رسيدن به اهداف

 تجزيه و تحلي  داده ها و مشكالت و محدوديتهاي مطالعه مي پردازد . 

ه مه مي تواند مقادير مختلف داشته باشد و از فردي به فنرد ديگنر تغيينر منند . بنه بينان ديگنر        متغير عبارت است از صفت يا مشخصه قاب  اندازه گيري ي  فرد يا پديد متغيرها :

ث اهداف ذمر گرديد متغيرهنا عكندتاً   متغير به خصوصياتي از افراد مورد مطالعه مه اندازه گيري مي شوند يا مورد پرس و جو قرار مي گيرند اطالق مي شود . هكانگونه مه در بح

 ويشه تعيين مي شوند و براي ثبت هر ي  از آنها بايد دلي  و هدفي وجود داشته باشد . و تعريف ، مقياس ، نقش و واحد آنها ذمر شود .  بر اساس اهداف

ارد  ، به عنوان مثنال بنراي   تري ندتعريف عكلي : متغيرهاي طرح بايد تعريف دقيق و مشخصي داشته باشند . گاهي اوقات تعريف ي  متغير نسبتاً مشخص است و نياز به تعريف بيش

زه گيري آن در نظر مي گيريم ماننند بندون   متغير قد الزم نيست حتكاً تعريفي مانند فاصله مف پا تا فرق سر بر حسب سانتي متر  را ارائه دهيم ) هر چند ذمر مواردي مه هنگام اندا

عاريف متعددي براي ي  متغير مي توان در نظر گرفت مه در اين موارد بايد حتكاً تعريف خنود را  مفش بودن ، وضعيت ايستادن و .. الزم و ضروري است ( . ولي گاهي اوقات ت
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را  25بناالي   BMIچاقي ارائه مند . منثالً   ارائه دهيم . به عنوان مثال اگر محققي در نظر داشته باشد شيوع چاقي را در ي  اجتكاع خاص در نظر بگيرد . بايد حتكاً تعريف دقيقي از

% و محقق ديگر يا تعريف ديگري اينن عندد را    12نوان چاقي در نظر بگيرد . در غير اين صورت ي  محقق مككن است با ي  تعريف خاص شيوع چاقي را در ي  اجتكاع به ع

 % به دست آورد .  30در هكان اجتكاع 

 هاي مختلفي تقسيم مي شوند :  متغيرها از لحاظ نوع عكليات رياضي مه مي توان روي آنها انجام داد به دسته مقياس :

 Ratioنسبتي             Intervalفاصله اي   Ordinalرتبه اي   Nominalاسكي 

لنف رننگ چشنم ، آبني ، ميشني ،      متغيرهاي اسكي : متغيرهايي هستند مه حالتهاي مختلف آنها نسبت به هم برتري ندارند، مانند جنس ، گروه خوني يا رنگ چشم ) حالتهاي مخت

ز ديگري است و مني تنوان آنهنا را    اي و .... برتري خاصي نسبت به هم ندارند ( . متغيرهاي رتبه اي ، متغيرهاي خاصي هستند مه حاالت مختلف آنها هر مدام مكتر يا بيشتر ا قهوه

 مرتب مرد . مانند:

 شديد    متوسط    خفيف   بدون درد   شدت درد : 

 اغلب   گاهي    ندرتاً    هرگز   فراواني درد :

اهي بنه انندازه فاصنله گناهي تنا اغلنب       هر چند حاتهاي مختلف ي  متغير رتبه اي نسبت به هم برتري دارند . ولي فاصله آنها مقدار مشخصي نيست به عنوان مثال فاصله ندرتاً تا گ

 نيست . 

هستند و فاصله در اين متغيرها مفهوم مشخص و ثنابتي دارد . صنفر در مقيناس فاصنله      متغيرهاي فاصله اي و نسبتي آنهايي هستند مه حالتهاي مختلف آنها از يكديگر مكتر يا بيشتر

ي است در نتيجه نسبت مابين اعنداد  اي نشان دهنده فقدان خاصيت مورد نظر نيست ) مانند درجه حرارت ( در حاليكه در مقياس نسبتي ، صفر بدلي  فقدان ويشگي مورد اندازه گير

 قدار آن ويشگي است ) مانند قد و وزن . درآمد و ...( .در اين مقياس هكان نسبت م

يرهاي فاصله اي مني تنوان تفاضن  انجنام     اين تقسيم بندي متغيرها از لحاظ عكليات رياضي و مارهاي آماري مه مي توان بر روي آنها انجام داد اهكيت دارد . به عنوان مثال در متغ

ر مورد ي  متغير رتبه اي حالتهاي مختلف آن قاب  مسر مردن از هم نكي باشد و متوسط منهناي شنديد هنيف مفهنومي نندارد و ينا       داد و يا از آنها ميانگين گرفت . در حالي مه د

ود در منورد  اي و نسنبتي اجنرا مني شن    ميانگين گرفتن از متغيرهاي رتبه اي مفهوم خاصي ندارد . به هكين ترتيب بسياري از عكليات رياضي پيچيده تر مه بر روي متغيرهناي فاصنله   

يسنت . در متغيرهناي اسنكي ينا درصند بنا       متغيرهاي رتبه اي قاب  استفاده نكي باشد و عكلياتي هم مه روي متغيرهاي رتبه اي مي تواند اجرا شود ، روي متغيرهاي اسكي قاب  اجرا ن

   بيكاران لوپوسي . و يا نسبت جنس و يا نسبت جنس زن در م Aنسبت مقادير مختلف مار داريم مانند درصد گروه خوني 

 

 در مورد اين مقياسها بايد به چند نكته اساسي توجه كرد : 

متغير فاصله اي است را مي توان بنه ين    . متغيرهايي مه داراي مقياسهاي سطح باال هستند را مي توان به متغيرهاي با مقياسهاي سطح پايينتر تبدي  مرد . مثالً فشار خون مه ي   1

 ي  نكود . به عنوان مثال به صورت زير : متغير رتبه اي تبد

 mmHg 90 < DBPفشار خون طبيعي : 

   mmHg 99 < DBP mmHg90پر فشاري خفيف : 

 mmHg 109 <  DBP < mmHg 100پر فشاري متوسط : 

 mmHg 110   DBPپر فشاري شديد : 
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 ع خاصي از ي  متغير اسكي است تبدي  مرد . و يا مي توان حتي ان را به ي  متغير دو حالتي مه نو 

 mmHg 90  <  DBPپر فشاري خون ندارد : 

 mmHg 90    DBPپر فشار خون دارد : 

 اما عكس اين موضوع ) تبدي  از پايين به باال ( معكوالً مككن نيست . 

 ي به عوام  مختلفي دارد : اين مه چه مقياسي را براي ي  متغير انتخاب منيم ، بستگ -2

ه انندازه گينري مننيم ( زينرا در     معكوالً بهترين حالت اين است مه در صورت امكان باالترين مقياس را براي متغير انتخاب منيم ) مثالً فشار خون را بر حسب ميلي متر جيو –الف 

ترين تستهاي آماري در اين حالت مي توانند ماربرد داشته باشند . در صورت لزوم نينز مني تنوان    اين حالت امكان انجام عكليات رياضي بيشتري بر روي متغير وجود دارد و حساس

 آنها را به مقياسهاي سطح پايين تر تبدي  مرد . 

بر حسب گرم نداشته باشيم و مقندار  گاهي به دلي  مشكالت عكلي چنين ماري امكان پذير نيست . مثالً مككن است امكانات مافي براي اندازه گيري دقيق تر پروتئين ادرار  –ب 

 آن را فقط به صورت رتبه اي ) +++ ، ++ و + ( بيان منيم . 

ياس سنطح پنايين سننجيد . بنه عننوان      گاهي هدف ما از مطالعه به صورتي است مه اصوالً هيف نيازي به مقياس سطح باال نداريم . در اين صورت مي توان متغير را از ابتدا با مق –ج 

و اصنوالً لزومني بنه     هدف از مطالعه اي ، تعيين درصد پر فشاري خون در ي  اجتكاع خاص باشد مافي است فقط بدانيم شخصي مبتال به پر فشاري خون بوده ينا خينر ؟   مثال اگر

د و در صورت لزوم در هنگام آناليز به سادگي مني تنوان   ذمر عدد دقيق فشار خون نيست . البته وقوع چنين حالتي بسيار بعيد است و بهتر است از ابتدا مقياس سطح باال استفاده شو

تلنف از هنم منافي باشند و در عنين      آن را به مقياس مناسب تبدي  نكود . هنگام انتخاب مقياس ي  متغير رتبه اي بايد سعي مرد تعداد رده هاي آن را براي جدا مردن حاالت مخ

مشك  بكند . مثالً هكانطور مه گفته شد براي شدت سر درد مككن است چهار رده ) ندارد ، خفيف ، متوسط ، شنديد  حال زياد مردن بيش از حد تعداد رده ها مككن است ايجاد 

 ( مافي باشد . 

 سيم ميشوند : د دسته تقمتغيرها از لحاظ نقشي مه در ي  مطالعه ايفا مي منند نيز به دسته هاي مختلفي تقسيم بندي مي شوند . در مطالعات تحليلي متغيرها به چن نقش :

 متغيرهاي زمينه اي 

 متغيرهاي مستق  

 متغيرهاي وابسته  

 متغيرهاي مخدوش مننده  

.. اين متغيرها چون به راحتي قاب  بررسني  متغيرهاي زمينه اي ، متغيرهايي هستند مه تقريباً در هر مطالعه اي مورد بررسي قرار مي گيرند مانند سن ، مذهب ، نشاد ، مح  سكونت و 

مستق  ، متغيري است مه به عننوان علنت   د و تقريباً با هر فامتور ديگري ارتباط دارند در بيشتر مطالعات مورد بررسي قرار مي گيرند . متغير وابسته، هكان معلول است و متغير هستن

مند يا خير ؟ در اين حالت مصرف سيگار متغير مستق  و سنرطان   احتكالي ، تحت بررسي است . به عنوان مثال مككن است بخواهيم بدانيم آيا مصرف سيگارايجاد سرطان ريه مي

 ريه متغير وابسته است . 

 مصرف سيگار –سرطان ريه 

                         در حالتي مه بخواهيم بدانيم آيا استرس باعث مصرف سيگار مي شود يا خير ؟ سيگار مشيدن متغير وابسته و مقدار استرس متغير مستق  است .

 استرس  –رف سيگار مص
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سال را بررسي مي مند مككن است ارتباطي بين سطح تحصيلي پايين و وجود سنوء تغذينه يافنت     5در مطالعه اي مه رابطه بين سطح تحصيالت مادر و سوء تغذيه در مودمان زير 

باشد . در اين جا متغير درآمد مني توانند بنه عننوان ين  متغينر مخندوش منننده          شود ولي بايد دقت مرد مه در اين مثال سطح درآمد خانواده مي تواند بر هر دو عام  تاثير گذار

يف يا تقويت ارتباط آنها موثر هسنتند و  مطرح باشد . بنابراين متغيرهاي مخدوش مننده متغيرهايي هستند مه خود شخصاً متغير مستق  يا وابسته مطالعه نيستند ولي به نحوي در تضع

 د . بايد توجه نكود مه متغير مخدوش مننده از طريق اثر هكزمان بر روي متغير مستق  و وابسته موجب اين امر مي شود . بايد مورد بررسي قرار گيرن

 درآمد 

 

 سطح تحصيلي                                     سوء تغذيه  

عوام  مداخلنه گنر در ان بررسني را مشنيد و از مينان آنهنا عنواملي منه بيشنترين           براي بررسي متغيرهاي مخدوش مننده در طرح راه مناسب اين است مه در ي  دياگرام تكامي

 اهكيت را دارند برگزيد و مورد مطالعه قرار داد . 

اينن مطالعنات    معلولي مورد بررسي نيست ، اصالحات ذمر شده فوق مفهوم روشني پيدا نكي منند . در واقع در –نكته مهم آن است مه در مطالعات توصيفي مه ي  رابطه علت 

 تعدادي متغير زمينه اي و تعدادي نيز متغير اصلي وجود دارند .  

ر آن ننام ، تعرينف عكلني ، مقيناس ،     جدول متغيرها : در ي  پروتك  تحقيقاتي متغيرها را به صور مختلف ارائه مي منند مه مرسوم ترين آنها تشكي  جدولي از متغيرها بوه منه د 

 . به عنوان نكونه به جدول زير توجه نكاييد .  نقش و واحد آن مشخص مي گردد

 واحد تعريف عملي مقياس نقش نام متغير

 سال بر اساس شناسنامه بيكار فاصله اي زمينه اي و مداخله گر سن

 --- --- اسكي زمينه اي و مداخله گر جنس

 فاصله اي مستق  فاصله اي سابقه مصرف سيگار
ته در روز و سابقه مصرف سيگار به صورت تعداد بس

 ساعتهاي مصرف
 سال Xبسته 

 اسكي وابسته بيكاري عروق مروتر

وجود يا عدم وجود بيكاري عروق مروتر مه از طريق 

آنشيوگرافي مشخص مي گردد ) درگيري حداق  ي  

 % ( 50رگ بيش از 

 

 نوع مطالعه   -2

موجود درباره ي  شك  و منابع موجود براي انجام طرح بستگي دارد . تقسنيم بنندي هناي گونناگوني بنراي اننواع مطالعنات        انتخاب نوع مطالعه به ماهيت مسئله ، ميزان اطالعات 

 موجود است . يكي از انواع تقسيم بنديها به شرح زير است : 

قرار داده و تغييري ) مداخله اي ( در آنها به عكن  نكني آورد )    در اين نوع از مطالعات ، محقق اهداف مورد تحقيق را فقط توصيف و مورد بررسي مطالعات غير مداخله اي :

 مطالعات مشاهده اي نيز ناميده مي شوند ( . 
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نندازه  مه در آنها پشوهشگر در وضعيت مورد تحقيق دست ماري به عك  آورده با تغييراتي مه در آنها ايجاد مي مند و پيامدهاي اينن دسنت مناري را ا    مطالعات مداخله اي :

كاري محسنوب گشنته و اثنر اينن     گيرد . ) مثال : ارائه آموزش بهداشت به مردم و تعيين ميزان باال رفتن پوشش وامسيناسيون مه در اين جا آموزش بهداشت ، مداخلنه ينا دسنت   مي 

 مداخله به صورت باال رفتن ميزان پوشش وامسيناسيون اندازه گيري مي شود . 

 مطالعات غير مداخله اي ) مشاهده اي (

 انواع اين گروه از مطالعات عبارتند از :  

 مطالعات امتشافي 

 مطالعات توصيفي  

 مطالعات مقايسه اي ) تحليلي ( 

 مطالعات اكتشافي  

اطالعنات موجنود در منورد     ر ميرود مهمطالعه امتشافي ، مطالعه اي است در سطح موچكي ) روي تعداد مكي از افراد ( و به مدتي موتاه انجام مي شود . اين مطالعه مواقعي به ما

 ي  مشك  يا ي  وضعيتي بسيار ناقص باشد . 

 مطالعات توصيفي  

 مطالعه توصيفي شام  جكع آوري و ارائه منظم داده ها است تا تصوير روشني از ي  موقعيت خاص بدست آيد .  

 مطالعه توصيفي را مي توان روي گروههاي موچ  يا بزرگي از افراد انجام داد . 

مفصن  توصنيف مني نكايند     توصيفي مه روي ي  مورد ) مثالً ي  بيكار ( يا تعداد محدودي بيكار انجام مي شود مشخصات فرد يا افراد مورد مطالعه را به طنور دقينق و    مطالعات

ا نسنبت بنه مشنك  تغيينر داده و نگنرش جديندي       منظور از موارد مككن است ي  بيكار ، ي  مرمز بهداشتي ، يا ي  روستا باشد . نتيجه چنين مطالعاتي مككن است نگرش منا ر 

ناشنناخته اي را توصنيف نكنود )     ايجاد نكايد . مطالعه موارد در علوم اجتكاعي ، مديريت ، و طب باليني ماربرد زيادي دارد . مثالً در پزشنكي مني تنوان مشخصنات ين  بيكناري      

( مبنايي است براي مشخص ساختن شك  باليني بيكاري . البته اگر محقق بخواهد نتنايج حاصنله از    CASE REPORTگزارش مورد ( . معكوالً اطالعات حاصله از گزارش مورد ) 

 مطالعه ي  يا چند مورد ) مثالً بيكاري ( را به ي  جامعه تعكيم دهد بايد مطالعه مقطعي وسيعي انجام دهد . 

 Cross Sectionalبررسيهاي مقطعي 

 واني متغيرهاي مختلف در ي  جكعيت و در ي  مقطع از زمان است . هدف بررسيهاي مقطعي ، تعيين توزيع فرا

 مثال : 

 بررسي مشخصات فيزيكي افراد ، مواد ، يا محيط . مثال : تعيين ميزان شيوع ) ديابت ، جزام ( 

 تعيين ميزان پوشش وامسيناسيون مودمان 

 م  جامعه را مورد مطالعه قرار بدهيم به آن سرشكاري مي گويند . مطالعات مقطعي معكوالً روي نكونه اي از جكعيت انجام مي گيرد و اگر 

ار مني دهنند . تنوام سناختن     محققين غالبًا ا انجام ي  مطالعه مقطعي ، ضكن توصيف مشخصات جكعيت ، گروههاي مختلنف را نينز از نظنر تعندادي از متغيرهنا منورد مقايسنه قنر        

 ايز بين مطالعات توصيفي و مطالعات تحليلي را آشكار مي سازد . توصيف با مقايسه روش متداولي است و بهكين جهت تك
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 مطالعات تحليلي يا مقايسه اي 

است مه در ايجاد ي  مسئله ) مثالً ي  بيكاري ( دخالت دارند . اينن منار     Risk Factorsهدف مطالعات تحليلي ، تعيين و شناسايي عل  يا عوام  محيطي يا عوام  خطر زايي 

 كار نباشند ( انجام مي گيرد . سه دو گروه ) و يا بيشتر ( مه ي  يا چند گروه داراي مشك  بوده ) مثالً بيكار باشند ( و ي  يا چند گروه فاقد مشك  باشند ) مثالً بياز طريق مقاي

 (: 1در اين مبحث سه نوع مطالعه تحليلي متداول مورد بحث قرار مي گيرد ) شك  

ار بيشتر مطالعات مقطعي ، محقق عالوه بر توصيف مسئله ، گروههاي مختلف جامعه مورد مطالعه را نيز از نظر متغيرهاي مختلف منورد مقايسنه قنر    مطالعات مقطعي مقايسه اي : در

 مي دهد . 

 : انواع مطالعات تحليلي  1شك  

 

 مطالعات تحليلي  

 

    

 

 مقايسه اي  –مطالعات مقطعي                            شاهدي   –مورد  مطالعات                                 مطالعات هم گروهي     

 

 

 مثال 

 در بررسي سوء تغذيه در ي  جامعه ، محقق مككن است بخواهد مه : 

 درصد مودمان مبتال به سوء تغذيه در جامعه را تعيين نكايد . 

 در قبال دسترس بودن مواد غذايي مورد مطالعه قرار دهد . اقتصادي ، بيكاريهاي زمينه اي را  –نقش عواملي مث  وضعيت اجتكاعي 

 روشهاي تغذيه اي را بررسي نكايد . 

 نقش آگاهي ، عقايد و باورها و تاثير آنها را در روشهاي تغذيه اي مورد مطالعه قرار دهد.  

ضكن مقايسه مودمان مبتال به سوء تغذيه يا مودماني مه سوء تغذينه ندارنند ، سنعي     در مطالعات مقطعي مقايسه اي ، محقق تنها متغيرهاي فوق الذمر را توصيف نكي نكايد ، بلكه

 نكايد . مي نكايد تا ميزان تاثير يا دخالت متغيرهايي مث  وضعيت اجتكاعي ، اقتصادي ، رفتاري يا ساير متغيرهاي مستق  را در سوء تغذيه تعيين 

 ش مننده يا مداخله گر بود . در هر مطالعه مقايسه اي بايد مواظب متغيرهاي مخدو



 

8 
 

شاهدي ، محقق به منظور تعيين عواملي مه در ايجاد مشك  دخالت داشته اند دو گروه را با هم مقايسه  -: در ي  مطالعه مورد Case – Controlشاهدي  –مطالعات مورد 

بتال به سوء تغذيه ( و ديگري گروه شاهد ) منترل ( مه در آنها مسئله مورد بررسني وجنود   مي مند . يكي گروه مورد ، مه در آنها مسئله مورد بررسي وجود دارد ) مثالً مودمان م

 ( . 2ندارد شك  )

) ننوزاداني منه در مناه اول     به منظور مطالعه عل  مرگ و مير نوزادان، محققي ابتدا ي  گروه مورد ) نوزاداني مه در ماه اول تولد فوت مرده بودند ( و ين  گنروه شناهد    مثال :

قق سعي مي نكايند تنا عوامن  خطنر زايني منه       تولد زنده مانده اند ( را انتخاب مي نكايد . سپس مادران اين دو گروه نوزاد را مورد ماحبه قرار مي دهد . با مقايسه نتايج مصاحبه مح

 ميزان شيوع آنها در دو گروه متفات است را مشخص سازد . 

شاهدي بنراي منتنرل متغيرهناي مخندوش      –ات مورد ، شاهدي نيز بايد متغيرهاي مخدوش مننده را منترل نكود . در مطالعات مورد هكانند مطالعات مقطعي مقايسه اي ، در مطالع

انني  ( آن اسنت منه توزينع فراو   MATCHINGمننده ميتوان در موقع انتخب دو گروه ، افراد را از نظر متغيرهاي مخدوش مننده با يكنديگر جنور نكنود . منظنور از جنور منردن )      

 متغيرهاي مخدوش مننده بالقوه در دو گروه ) گروه مورد و گروه شاهد ( مشابه باشند . 

اشنته باشند ( و وضنعيت    در مطالعه عل  مرگ و مير نوزادان ، محقق مي بايست عوام  مخدوش مننده اي نظير سن مادر ) مككن است سن مادر در مرگ و مير نوزاد اثر د مثال :

د منادري را  در ) تحصيالت ، وضعيت تاه  ، وضعيت اقتصادي ( ا منترل نكايد . به هكين منظور براي مادري مه نوزادش در ماه اول تولد فوت منرده ، باين  اقتصادي ما –اجتكاعي 

مورد يا گروه شناهد را از نظنر محنيط زنندگي )     انتخاب نكود مه نوزادش در ماه اول زنده بوده و سن او دقيقاً برابر با سن مادر قبلي باشد . عالوه بر سن ، مككن است محقق گروه 

 مثالً شهر يا روستا ( نيز جور نكايد .  

 شاهدي –: يك مطالعه مورد  3شكل 

 

 زمان گذشته      زمان حال 

 العه گذشته نگر ( ) مط                                                                                                                 

 عام  خطر وجود دارد  گروه مورد 

  

 عام  خطر وجود ندارد 

 

                                      

 مقايسه                                                         

 

 عام  خطر وجود دارد 

 گروه شاهد   گروه مورد          

 خطر وجود ندارد عام  
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 Cohortمطالعات هم گروهي 

  خطر زاي مورد نظر مواجهه نيافته انند  در ي  مطالعه هم گروهي ) موهورت ( ، گروهي از افراد مواجهه يافته با ي  عام  خطرزا ) گروه مطالعه ( ، با گروهي از افراد مه با عام

دن گروهها ، آنها را براي مدتي تحت پيگيري قرار خواهد داد تا ببيند مه آيا بيكاري مه حاال تصنور مني رود در رابطنه    ، مورد مقايسه قرار مي گيرند . محقق ، پس از مشخص نكو

دهند تنا ببينند     يگر مورد مقايسه قرار ميبا عام  خطر است ، ظاهر خواهد شد ؟ و سپس ميزان بروز بيكاري را در هر دو گروه به طور مجزا تعيين نكوده و ميزان هاي بروز را با يكد

 ( . 30مه آيا ميزان بروز بيكاري در افراد مواجهه يافته بيشتر از ميزان بروز بيكاري در گروه مواجهه نيافته مي باشد، يا خير ) شك  

ند تا اهكينت و نقنش سنيگار مشنيدن را بنه      ي  مثال معروف از مطالعه موهورت ، مطالعه فرامينگهام مي باشد مه در آن افراد سيگاري را به مدت چند سال تحت پيگري قرار داد

 عنوان ي  عام  خطر در ايجاد سرطان ريه تعيين نكايند .  

كني مشنند ( و هنر دو گنروه را     مطالعه موهورت معكوالً با انتخاب تعداد زيادي از افراد شروع مي شود ، سپس محقق سعي مي مند مه چه مساني سيگار مي مشند و چه مساني ن

 مي دهند تا ميزان بروز بيكاري ) مثالً سرطان ريه ( را در هر دو گروه تعيين نكايد .   مورد پيگيري قرار

مقايسه اي در صورتيكه تعداد افنراد تحنت    –مقايسه اي و مطالعات مورد شاهدي معكوالً سريعتر قاب  انجام بوده و نسبتاً نيز ارزان تر است . در مطالعات مقطعي  –مطالعات مقطعي 

ل جنور منردن افنراد    نباشد امكان طبقه بندي افراد محدود مي گردد . مشك  اساسي در مطالعات مورد شاهدي انتخاب گروه شاهد ) منترل ( مناسب است . در عين حامطالعه زياد 

 گروه مورد با گروه شاهد بايد با دقت زياد صورت بگيرد .  

شاهدي به زمان بيشتري نياز داريم . در عين حال  –براي انجام مطالعه موهور ما در مقايسه با مطالعه مورد  مطالعات موهورت تنها روش مطكئن براي اثبات روابط عليتي است اما

رد بيكاري در جكعيت تحت براي انجام مطالعه موهورت به پرسن  و در نتيجه به بودجه بيشتري نياز خواهيم داشت . مشك  اساسي در مطالعات موهورت شناسايي تكام موا

مطالعه به علت تغيير  ست . مخصوصاً اگر جكعيت تحت مطالعه تعدادشان زياد بوده و ميزان بروز بيكاري نيز مم باشد مشك  ديگر مطالعات موهورت ، خروج افراد ازمطالعه ا

شهر يا مح  زندگي بوده و در نتيجه محقق در شناسايي موارد بيكاري در اين افراد با مشك  مواجه خواهد شد . 

 

 

 

 

 

 

 شاهدي –: يك مطالعه مورد  3ل شك

 

 زمان گذشته                       زمان حال 

 ) مطالعه آينده نگر (                                                                                                               

 بيكاري يا مشك  بوجود آمده     
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 ام  خطر مواجهه يافته اند با ع     

    

 بيكاري يا مشك  بوجود نيامده  

 

 

 مقايسه 

 بيكاري يا مشك  بوجود آمده    

  

 با عام  خطر مواجهه نيافته اند     

 بيكاري يا مشك  بوجود نيامده     

 

 

 

 مطالعات مداخله اي 

وضعيت را ، تحت دستكاري قرار مي دهد و نتايج حاصله از دستكاري را اندازه گيري مي مند . معكوالً ) نه هكيشنه ( دو  در تحقيقات مداخله اي ، محقق ي  متغير مستق  يا ي  

كني دارد  له مورد نظر را دريافت نگروه در تحقيق وجود دارد ، گروهي مه مورد مداخله قرار مي گيرد ) مثالً داروي معيني را دريافت مي دارد ( و ديگري گروهي است مه مداخ

 ) مثالً بجاي دارو دارونكا دريافت مي دارد ( مطالعات مداخله اي را مي توان به دو گروه تقسيم بندي نكود :  

 مطالعات تجربي  

 مطالعات شبه تجربي ) يا نيكه تجربي ( 

 

 مطالعات تجربي  

 .  مطالعات تجربي تنها نوع مطالعه اي است مه مي تواند رابطه عليت را به اثبات برساند

عننوان شناهد در نظنر گرفتنه مني شنوند       در مطالعه تجربي ، افراد به طور تصادفي به دو گروه تقسيم مي شوند . ي  گروه تحت تاثير مداخله يا تجربه قرار گرفته و گروه ديگر بنه  

 (  4گروه مشخص مي گردد . ) شك   نتايج مداخله ) تاثير مداخله بر روي متغيرهاي وابسته مشك  يا مسئله مورد تحقيق ( از طريق مقايسه دو

 يك طرح تجربي كالسيك بايد داراي مشخصات ) سه شرط ( زير باشد : 

 محقق در يكي از گروههاي مورد مطالعه مداخله اي به عك  آورد ) متغيري را دست ماري يا تغيير بدهد (  مداخله :

 نتايج حاصله از گروه دست ماري شده را با نتايج حاصله از گروه شاهد مقايسه نكايد .  داشتن گروه منترل محقق بايد ي  يا چند گروه شاهد داشته باشد تا
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 تقسيم بندي ) قراردادن ( افراد مورد مطالعه به گروههاي تجربي و شاهد بايد به طور تصادفي صورت پذيرد .  تقسيم بندي تصادفي :

 مه با اين عك  اثر متغيرهاي مخدوش مننده خنثي خواهد شد .  قدرت مطالعات تجربي در تقسيم بندي تصادفي افراد است توجه :

د ( مختلف و متعددي در زمينه تحقيقات تجربي تهيه شده اند اين طرحها در تجربيات آزمايشگاهي و هكچنين در تحقيقات باليني مي توانند مورDESIGENSتامنون طرحهاي ) 

انسان به علت مسائ  اخالقي بسيار محدود است . گر چه مطالعات تجربي با داشتن گروه منترل و تقسيم راندوم براي تعيين  استفاده قرار گيرند ، اما انجام تحقيقات تجربي روي

لي بودن تحقيق ه تجربي الزمست به عكميزان تاثير داروهاي جديد با روشهاي درماني جديد معكوالً مورد استفاده محققين قرار ميگيرد ، ولي در هر حال ، قب  از شروع ي  مطالع

و به خصوص مسائ  اخالقي توجه خاص مبذول داشت . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نمودار يك مطالعه تجربي 4شكل 

 

 جكعيت مورد مطالعه  

 ) نكونه برداري از جكعيت (               

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 نكونه جكعيت   

 

 ) تقسيم بندي تصادفي ( 
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 عه ) گروه تجربي (  گروه مورد مطال          گروه منترل                        

     ) گروه مورد مقايسه يا گروهي      

 گروهي مه مداخله را  دريافت خواهد داشت                   مه مداخله را دريافت نخواهد داشت (     

        

 

 

    

 گرد آوري داده هاي مورد نياز                      گرد آوري داده هاي مورد نياز 

 ) قب  از مداخله (                 مان با گروه تجربي () هكز        

 

 

 

 مداخله يا دست ماري ي  متغير         بدون مداخله يا دست ماري     

 

 

 

 

 جكع آوري داده هاي موردنياز          جكع آوري داده هاي مورد نياز 

 ) هكزمان با گروه تجربي (      

 ) بعد از مداخله (                                             

 

 



 

2 
 

 مقايسه 

 

 ( Ouasi Experimentalمطالعات شبه تجربي ) 

نافذ تقسيم بنندي تصنادفي اسنت    مطالعات شبه تجربي مطالعه اي است مه حداق  فاقد يكي از شرايط با مشخصات مطالعه تجربي است به عبارت ديگر ي  مطالعه شبه تجربي ، با 

 ترل مي باشد ولي در هر حال مطالعات شبه تجربي نيز هكيشه با مداخله با دستكاري و تغيير در متغير مستق  هكراه است .  يا فاقد گروه من

افنت نكني   ه ديگنر مداخلنه را دري  يكي از متداولترين روشهاي شبه تجربي انتخاب دو ) يا چند ( گروه از افراد است . سپس ي  گروه مداخله مورد نظنر را دريافنت داشنته و گنرو    

 ( 5.) شك   نكايند هر گروه قب  از مداخله مورد بررسي قرار مي گيرند . در اين روش افراد مورد مطالعه به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم نشده اند

 

 : نمودار يك مطالعه شبه تجربي با دو گروه 5شكل 

 

 گروه تجربي      مداخله       گروه تجربي           

 ) گرد آوري داده هاي بعد از             اده ها قب  يا ) گرد آوري د

 مداخله (                                در شروع مطالعه (     

 

 

     

 مقايسه         

 

 

 

      

 گروه شاهد           گروه شاهد   

 ) گردآوري مجدد  داده ها (                             ) گردآوري داده ها قب   

 يا در شروع مطالعه (    
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 : نمودار يك مطالعه قبل و بعد 6شكل 

 

 گروه تجربي      مداخله                          گروه تجربي                

 ) گردآوري داده ها بعد از مداخله (                                      )گردآوري داده ها قب  از مداخله ( 

 

 

 

 

 مقايسه

 

 

                                                                                          نه گيري نمو -3

 جكعيتي است مه محقق ماي  است نتايج رابه ان تعكيم دهد .  جمعيت هدف :

 هادي به طور واضح تعريف شود .  جكعيتي است مه نكونه از آن انتخاب شده است اين جكعيت الزم است در طرح پيشن جمعيت مورد مطالعه :

تنالف منننده   يعني انتخاب تعدادي از افراد از ي  جكعيت مشخص و تعريف شده علت نكونه گيري آن است مه اوالً مطالعه در م  جكعيت بسنيار پنر هزيننه و ا    نمونه گيري :

جكعيت دقيق بيكاران مبتال به بيكاريهاي مرونر قلبني را نكني تنوان     به عنوان مثال  :نكود ) زمان است . ضكن اينكه در بسياري از موارد نكي تواند جكعيت را به طور دقيق تعيين 

 د اعتكاد و اطكينان باشد . تعيين مرد( . ثانياً اگر نكونه به اندازه مافي بزرگ و نكاينده جكعيت مورد مطالعه باشد مي توان اطالعاتي در مورد جكعيت بدهد مه مور

ي باشند منه از آن بدسنت آمنده اسنت .     د دو خصوصيت باشد ، نخست آنكنه انندازه ينا حجنم منطقني داشنته باشند و دوم اينكنه مصنرف ينا نكايننده جكعيتن            هر نكونه بايستي واج

  

مورد مطالعه بنه جكعينت هندف    عيت نقش تفسير آماري عبارت است از صدور مجوز براي تعكيم نتايج حاص  از نكونه به جكعيت نكونه برداري شده در رابطه با تعكيم نتايج از جك

در صنورتي نكايننده جكعينت هندف     بايد به اين پرسش پاسخ داد مه آيا جكعيت نكونه برداري شده نكاينده جكعيت هدف مي باشد يا خير ؟ در اين مورد ي  جكعيت ) يا نكونه ( 

.ان باشد . قضاوت يكساني در اين توزيع بيشتر ي  امر باليني است تا آمناري است مه توزيع خصوصيات يا ويشگيهاي مهم آن جكعيت با توزيع آن صفات در جكعيت هدف يكس

  

 روشهاي نكونه گيري ، دو روش عكده براي نكونه گيري استفاده ميشود مه هر ي  از آنها نيز روشهاي خاص خود را دارد :

 ( Probability Sampling. نكونه گيري احتكالي )  1
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 ( Nonprobability Sampling . نكونه گيري غير احتكالي ) 2

ن در چنانچه هدف محقق اندازه گيري متغيرها در نكونه و تعكيم آن به جامعه باشد مانند مطالعه اي مه هدف آن تعيين ميزان شنيوع پوسنيدگي دنندا    ( نمونه گيري احتمالي :1

 هاي نكونه گيري احتكالي استفاده شود .  جامعه است ، اين هدف با نكونه گيري غير احتكالي تامين نكي شود و بايستي از روش

شنانس مسناوي بنراي انتخناب      در نكونه گيري احتكالي ، انتخاب افراد و واحدهاي مطالعه به صورت تصادفي است تا اطكينان حاص  شود مه انتخاب بر اساس شنانس اسنت و نينز   

 شدن هر ي  از واحدهاي نكونه وجود دارد . 

 وش نكونه گيري است مه عبارت است از : نكونه گيري احتكالي شام  چند ر

 (  Simple Random Samplingنكونه گيري تصادفي ساده )  -

 (  Systematic Random Samplingنكونه گيري تصادفي سيستكاتي  )  -

 (  Stratified Samplingنكونه گيري طبقه اي )  -

 ( Cluster Samplingنكونه گيري خوشه اي )  -

 (  Multistage Samplingحله اي ) نكونه گيري چند مر -

دراين روش نكونه گيري واحدهاي مورد انتخاب داراي شانس مساوي براي انتخاب شدن هستند . در اين جا قوانين احتكنال اسنت منه معنين مني       نمونه گيري تصادفي ساده :

ه مشي است و يا از طريق استفاده از جدول اعداد تصادفي . در روش قرعه مشي ابتدا ملينه  مند  مدام واحدها يا افراد از جكعيت مادر انتخاب خواهد شد . انتخاب يا از طريق قرع

 . واحدها يا افراد شكاره بندي شده و يا اسامي آنها تهيه مي شود و سپس به قيد قرعه از بين آنها تعداد الزم براي نكونه انتخاب مي شود 

ي و يا از مامپيوتر استفاده مرد . در روش استفاده از جدول اعداد تصادفي با توجنه بنه حجنم نكوننه اعنداد را انتخناب مني        در روش اعداد تصادفي مي توان از جدول اعداد تصادف

دو رقكني را   و سپس جلنو رفتنه و اعنداد   منيم مثالً اگر حجم نكونه دو رقكي است . ابتدا ي  عدد دو رقكي را به صورت مامالً تصادفي مثالً با قرار دادن نوك مداد انتخاب مرده 

 انتخاب مي منيم تا جايي مه به تعداد مورد نياز انتخاب مرده باشيم .  

( را بنه  K( انتخاب مني گنردد . ابتندا فاصنله نكوننه گينري )       N( ، از م  جامعه آماري )nدر اين روش تعداد نكونه مورد نياز ) نمونه گيري تصادفي سيستماتيك ) منظم ( : 

 صورت زير محاسبه مي منيم : 

 K=  تعداد اعضاي جامعه مورد مطالعه

 تعداد اعضاي نكونه       

از عدد منذمور انتخناب مني نكناييم . در اينن روش حتكناً تهينه ليسنت از          Kي  عدد به طور تصادفي انتخاب ميكنيم و بعد واحدها يا افراد بعدي را با فاصله  Kتا  1سپس بين عدد 

  جامعه مورد مطالعه قب  از هكه الزم است .

 نفر را با استفاده از اين روش انتخاب منيم . ابتدا ليست هزار نفره تهيه مي منيم . سپس فاصله نكونه گيري را محاسبه مي منيم :  100بيكار  1000به طور مثال اگر بخواهيم از بين 

10
100
1000

k 
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انتخاب شده باشد ، نفرات بعدي با فاصله ده تايي انتخاب مي شنوند : شنكاره    5منيم . اگر به طور مثال شكاره را به طور تصادفي انتخاب مي  10تا  1در مرحله بعدي ي  نفر از بين 

 و ... به ترتيب انتخاب خواهند شد .  55،  45،  35،  25،  15هاي 

آن مواجه شويم ، افراد جامعه آماري را بسته بنه خصوصنياتي منه    در اين روش نكونه گيري براي اجتناب از اشكاالتي مه مككن است در روش قبلي با  نمونه گيري طبقه اي :

نكوننه را انتخناب مني مننيم . انتخناب       آنها را از يكديگر متكايز مي سازد به طبقات مختلف تقسيم مي منيم . سپس به تعداد مورد نياز و متناسب با جكعيت هر ي  از طبقات افراد

 هم به روش تصادفي سيستكاتي  . افراد مي تواند هم به روش تصادفي باشد  و 

نفنر نكوننه    400درصد مشاورز هسنتند مني خنواهيم     35درصد مارگر و  30درصد مارمند اداري ،  20درصد آن دانشجو ،  15نفري مه  10000به طور مثال از ي  جامعه آماري 

 دهاي فوق معين مي منيم مه به شرح زير است : انتخاب منيم . در مرحله اول تعداد مورد نياز را در هر ي  از اين طبقات بر حسب درص

   400× 15/0=60تعداد افراد نكونه از بين دانشجويان 

 400×  2/0=  80تعداد افراد نكونه از بين مارمندان 

 400×  30/0=  120تعداد افراد نكونه از بين مارگران 

400×  35/0=140تعداد افراد نكونه از بين مشاورزان 

 

( در مرحله دوم از هنر ين  از طبقنات جكعينت و بنا اسنتفاده از روش تصنادفي سناده ينا           60+  80+  120+  140=  400نفر خواهد بود )  400خاب شده از طبقات مجكوع افراد انت

 سيستكاتي  افراد نكونه را انتخاب مي منيم . 

ين افراد نكونه با نسبت طبقات در جامعه آماري تطابق دارد و شرايط يكسنان بنودن شنانس    مزيت بزرگ اين نكونه گيري بر نكونه گيريهاي قبلي در اين است مه نسبت طبقات در ب

 انتخاب براي م  افراد جامعه تحقق پيدا مي مند . 

 . شود  توجه: در جكعيتهاي ناهكگن يا نامتجانس مه توزيع جكعيت در گروهها و طبقات مختلف متفاوت است ، از روش نكونه گيري طبقه اي استفاده مي

 در اين روش نكونه گيري ، ي  نكونه تصادفي از گروهها يا خوشه هايي از افراد و نه واحدهاي منفنرد گرفتنه مني شنود بنه عبنارت ديگنر واحندهاي         نمونه گيري خوشه اي :

ن جا فهرستي از خوشه هنا تهينه منرده و بنه روش تصنادفي از      نكونه گيري خوشه هايي هستند نظير خانواده ها ، مدارس ، بيكارستان ها ، بلومهاي شهري ، دهكده ها و غيره . در اي

 بين آنها نكونه را انتخاب مي منيم سپس افرادي را مه در هر ي  از خوشه ها قرار دارند مطالعه مي منيم . 

انتخاب منيم . ابتدا ليست تكام مدارس ابتندايي دختراننه تهنران    براي مثال اگر بخواهيم از بين دانش آموزان دبستانهاي دخترانه تهران نكونه اي براي بررسي بهداشت دهان و دندان 

ر وقنت و هزيننه و جلنوگيري از    را تهيه مرده و سپس به صورت تصادفي چند مدرسه را از بين آنها انتخاب و دانش آموزان را معاين مي منيم . تعداد خوشه هناي صنرفه جنويي د   

 ا منطقه است .  پرامنده بودن نكونه هاي انتخاب شده در سطح شهر ي

 در اين روش نكونه گيري ، ابتدا از بين خوشه هاي جكعيت مورد مطالعه به صورت تصادفي نكونه را انتخاب مي منيم . سپس از افراد هر خوشنه  نمونه گيري چند مرحله اي :

ي پيندا مني منند . چنانچنه در داخن  خوشنه هناي انتخناب شنده ) مثن            نيز به صورت تصادفي تعدادي را انتخاب مي نكاييم ، مه در اين صورت نكوننه گينري حالنت دو مرحلنه ا    

را انتخناب مننيم ، نكوننه گينري     شهرستانها و پروژه هاي ملي ( ، خوشه هاي ديگري ) مث  روستاها ( را انتخاب منيم  و داخ  هر روستاي منتخب شنده بنه طنور تصنادفي افنرادي      

 حالت سه مرحله اي پيدا مي مند . 

 غير احتمالي نمونه گيري  -2
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نكونه گينري آسنان و نكوننه گينري      زماني مه در انتخاب نكونه هيچگونه روش تصادفي به مار گرفته نشود ، نكونه گيري حالت غير احتكالي به خود مي گيرد مه بر دو نوع است :

 سهكيه اي . 

است مه براي سهولت و آساني مار از افراد و واحدهايي در نكونه مورد مطالعنه   (  روشي از نكونه گيريConvenient Samplingنكونه گيري آسان )  نمونه گيري آسان :

، نكونه گيري از نوع آسان است . فنرق   استفاده مي گردد مه در زمان مطالعه در دسترس هستند . براي مثال انتخاب تكام مراجعه منندگان به ي  درمانگاه تا سقف تعداد مورد نياز

ست مه در اين روش از ي  جامعه مورد مطالعه تعداد محدودي براي نكونه گيري انتخاب مي شود ولي در روش سرشكاري هكنه افنراد جامعنه منورد     اين روش با سرشكاري آن ا

 مطالعه تحت بررسي قرار مي گيرند .  

در آن براي هر ي  از طبقات با زينر گروههناي جامعنه    ( روشي از نكونه گيري غير احتكالي است مه Quota Samplingنكونه گيري سهكيه اي )  نمونه گيري سهميه اي :

بنا تعنداد هنر ين  از طبقنات بنا        مورد مطالعه سهكيه اي در نظر گرفته مي شود . روش انتخاب به صورت غير احتكالي و از بين افراد در واحدهاي در دسترس اسنت ، امنا متناسنب   

اهد در مورد آگاهيهاي بهداشتي مردم در ي  محله از شهر تحقيق مند . تعداد مورد نياز او اگر به طنور مثنال   گروههاي تشكي  دهنده جامعه آماري براي مثال پشوهشگري مي خو

ا باسنواد و  نفر آنهن  8000نفر باشد مه  10000نفر باشد ، اين افراد را متناسب با تعداد افراد بي سواد و باسواد از بين افراد در دسترس انتخاب مي مند . مثالً اگر جكعيت محله  1000

 نفر بي سواد در دسترس پشوهشگر خواهد بود .  200نفر باسواد و  800نفرشان بي سواد باشند ، ترميب نكونه انتخاب شده شام   2000

 Sample sizeحجم نمونه 

ي از باورهاي شايع اين اسنت منه هنر قندر انندازه نكوننه منورد مطالعنه         تقريباً تكامي محققان در ابتداي مطالعه با اين سئوال مه چند نفر را بايد وارد مطالعه مننده روبرو هستند . يك

، بهتر است به گردآوري صنحيح تنر و دقينق     بزرگ تر باشد ، تحقيق بهتر خواهد بود . اين باور الزاماً صحيح نكي باشد . به طور ملي به جاي انتخاب نكونه اي با حجم مازاد بر نياز

 م نكونه نيز هكيشه دلي  بر عدم انجام مطالعه نيست . تر داده ها بپردازيم . مم بودن حج

ه از فرمولها در محاسنبه حجنم نكوننه الزم    محاسبه حجم نكونه براي انجام مطالعه فرايندي نيازمند تفكر است و تنها با استفاده از فرمولهاي آماري ح  نكي شود ، اگر چه مه استفاد

 ي است مه به اهم آنها در زير اشاره شده است . است ولي اين مار نيازمند توجه به نكات متعدد

حسنب اهنداف ، ننوع مطالعنه  ، پرامنندگي       محاسبه حجم نكونه مستلزم ارائه مقادير پارامترهايي نظير ميانگين ، واريانس ، نسبت مورد مقايسه ، سطح اطكينان ، توان و دقت و .. بر

 باشد .  داده ها ، نوع متغيرهاي مورد بررسي ، منابع و .. مي 

 ( استفاده مرد .  Pilot Studyچنانچه مدارمي دقيق از اين مقادير در دسترس نباشد مي توان از اطالعات مقاالت مشابه و يا از نتايج مطالعه مقدماتي ) 

 هر قدر پرامندگي داده ها بيشتر باشد ،براي حصول به دقت مورد نظر ، به تعداد بيشتري از افراد نياز داريم . 

در مرحلنه بعند حجنم نكوننه     ه هدف نشان دادن اختالف معني دار بين دو گروه است، هر چه اين اختالف بيشتر باشد حجم نكونه الزم براي نشان دادن آن مكتر خواهد بنود  هر گا

 ي انتخاب شود ، احتكال يافتن اختالف معني دار بيشتر است .  بستگي دارد به اين مه ما بخواهيم معني دار بودن نتيجه را با چه احتكالي پيدا نكاييم هر اندازه حجم نكونه بزرگ تر

اوتي را مي توان در نظر گرفت ، مه به در مواقعي مه تعداد اهداف و متغيرهاي مطالعه خيلي زياد است ، مه هر مدام از آنها حجم نكونه خاص خود را نياز دارند ، راه حلهاي متف

دو مورد از آنها اشاره مي منيم : 

 

 ساده ترين راه ح  اين است مه بزرگ ترين حجم نكونه را انتخاب منيم .  -1

 راه دوم آن است مه بر اساس هدفي مه از بقيه اهكيت بيشتري دارد ، حجم نكونه را محاسبه منيم .  -2
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 به طور كلي براي تعيين حجم نمونه بايد مراحل زير طي شود : 

 مورد نظر تحليلي است يا توصيفي و براي رسيدن به آن چه متغيرهايي بايد اندازه گيري شود . اهداف را به دقت مشخص منيد بدانيد مه هدف 

 ترتيب اهكيت خود را مشخص منيد . 

 براي اهداف مورد نظر مقادير واريانس ، حدود اطكينان ، توان ، دقت و ..  قاب  قبول را تعيين نكاييد .  

 را مشخص منيد . با در نظر گرفتن امكانات موجود حجم نكونه 

 از محاسبه حجم نكونه ، نحوه محاسبه و توجيه آن بايد در طرح پيشنهادي قيد گردد . 

 

 روش جمع آوري اطالعات  

ات بنه طنور   ايند ملينه اطالعن   جكع آوري اطالعات در ي  پشوهش علكي از حساسيت زيادي برخوردار است و براي آن مه نتايج به دست آمده قاب  اعتكاد و نتيجه گيري باشند ب 

ع اطالعنات منورد نظنر    مرتب و سيستكاتي  جكع آوري شوند . براي جكع آوري اطالعات از روشهاي متعددي استفاده مي شود منه انتخناب هنر روش بنا توجنه بنه شنرايط و ننو        

رد اسنتفاده و مينزان اعتبنار هنر مندام و چگنونگي       صورت مي گيرد . در ي  پيش نويس طرح تحقيقاتي جزئيات روشهاي جكع آوري اطالعات و هكچنين وساي  و ابزارهاي مو

 موجود است . اعكال منترل بر روي هر ي  از روشها بايد ذمر گردد . به طور ملي روشهاي جكع آوري اطالعات شام  مشاهده ، مصاحبه استفاده از اطالعات 

ا روشهايي نيازمنند بنه مهارتهناي وينشه مثن  معايننه بناليني ينا مناربرد دسنتگاههاي پيچينده            عبارت است از ماربرد تكنيكهايي مه مي تواند از ي  مشاهده عيني ساده ت مشاهده :

 راديولوژي ، بيوشيكيايي و ميكروبيولوژي را شام  شود . 

شفاهي مورد پرسنش قنرار مني    مصاحبه و پرسشنامه متبي ) چهره به چهره ( : روشهاي جكع آوري اطالعات است مه در آن مصاحبه شوندگان به صورت فردي يا گروهي به طور 

 اب دهد .  گيرند در استفاده از پرسشنامه متبي مه توسط پاسخگو پر مي شود سئواالت به صورت مكتوب ارائه شده و پاسخ دهنده بايد به صورت نوشته جو

مدارك بايستي يقين حاص  شود مه اطالعات موجنود داراي اعتبنار اسنت .    استفاده از اطالعات موجود مانند گزارشهاي درماني يا ساير پرونده هاي بيكارستاني و .. استفاده از اين 

ينه شنده اسنت بايند بنه تعناريف منورد        از آن جا مه اين اطالعات معكوالً توسط تعدادي از پزشكان و مارمنان مه احتكاالً تعاريف تفاوتي را در پبت اطالعات بكار مني برنند ، ته  

طا در هنگام استخراج اطالعات از مدارك نيز وجود دارد . بعضي از دست نوشته هنا ناخواناسنت و ينا الزم اسنت منه پيگينري شنوند .        استفاده توجه خاصي داشت . امكان بروز خ

 ن است . د ، ارزان بودن آبرخي از اطالعات مورد نياز نيز در پرونده ها موجود نيست و يا ناقص ثبت شده است . در مقاب  مزيتي مه استفاده از داده هاي موجود دار

دازه گيري فشار خنون ) مشناهده ( ،   معكوالً براي جكع آوري هر نوع اطالعات ، راههاي مختلفي وجود دارد مثالً اطالعات مربوط به شيوع بيكاري فشار خون مككن است از راه ان

ستند ) مصاحبه ( و يا از راه مراجعه به پرونده پزشكي ) اطالعات موجود ( بدست يا سئوال از افراد در مورد اينكه آيا هرگز پزشكي به آنها گفته است مه مبتال به پر فشاري خون ه

ئيم و روشي را انتخناب نكنائيم منه    آورد . بر حسب روشي مه انتخاب مي شود ، دقت اطالعات حاصله متفاوت خواهد بود . دقت مار را بايستي با ميزان عكلي بودن آن متعادل نكا

 . حدامثر دقت را تامين نكايد 

 در انتخاب يك روش براي جمع آوري اطالعات نكات زير را در نظر داشته باشيد : 

 نياز به پرسن  ، مهارتها ، زمان ، وساي  مار و ساير تسهيالت در مقاب  آنچه مه موجود است .  

 واسته . قاب  قبول بودن شيوه مار براي افراد تحت مطالعه از جكله عدم ايجاد ناراحتي ، نگراني و عوارض ناخ

 اين احتكال مه روش مورد استفاده در مورد تقريباً تكامي افراد ، اطالعات مورد نياز را بدست آورد . 
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 اگر احياناً افراد زيادي پاسخ به ي  سئوال را ندارند خود سئوال مناسب نيست .

 ها به ابزار مربوط به اين مار ذيالً آورده شده است . براي جلوگيري از اشتباه در ماربرد اصطالحات ، تفاوتهاي بين روشهاي جكع آوري داده 

 ابزار مي تواند چشم ، قلم و ماغذ ، ساعت ، ترازو ، ميكروسكوپ و ..باشد .  در روش مشاهده :

 ابزار مي تواند برنامه مصاحبه ، ضبط صوت ، پرسشنامه باشد .  در روش مصاحبه و پرسشنامه:

 ابزار مي تواند چ  ليست ، فرم ثبت اطالعات باشد .  در روش استفاده از اطالعات موجود ،

 در مورد نحوه طراحي مصاحبه و پرسشنامه هاي متبي در متب مربوطه به تفصي  بحث شده است . 

 

 مزايا و معايب روشهاي مختلف جمع آوري داده ها 2-الف  10جدول 

 معايب مزايا روش

 كه داده ها از پيش آماده است . ارزان : براي اين - استفاده از اطالعات موجود  

 آزمايش روندهاي گذشته را مككن مي سازد .  -

 داده ها هكيشه براحتي در دسترس نيستند .   -

 مالحظات اخالقي مككن است پيش آيد .  -

 اطالعات مككن است ناقص و غير دقيق باشد .   -

ر مككن اسنت تنهنا بنه نكناتي منه بنه نظنرش        تورش مشاهده ) پشوهشگ - جزئيات موضوع بررسي ميشود .  - مشاهده  
 جالب مي آيد توجه مند .(  

 وجود مشكالت اخالقي ) مسائ  شخصي و محرمانه (  -

 نياز به آموزش مام  دستياران  -

مي توان در مورد نكاتي مه در پرسشننامه ذمنر نشنده     - 
 مسب اطالع مرد . 

 بگذارد . حضور پرسشگر مي تواند در پديده مورد مشاهده تاثير  -

 براي بي سوادان مناسب است .  - مصاحبه 

 روشن نكودن سئواالت امكان پذير است . -

در مقايسه بنا پرسشننامه متبني درصند پاسنخ بيشنتري        -
 بدست مي آيد . 

 حضور مصاحبه مننده مي تواند در پاسخ مصاحبه شونده تاثير بگذارد .  -

 ده ناقص باشد . ثبت وقايع مككن است در مقايسه با روش مشاه -

 براي بي سوادان قاب  استفاده نيست . - هزينه مكتري دارد .  - اجراي پرسشنامه متبي 

به علت ناشناس ماندن پاسخ دهنده پاسخها با صنداقت   - 
 بيشتري داده مي شود . 

 درصد پاسخهايي مه مي رسد پايين است .   -

 سئوال را مككن است درست نفهكد . -
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يد وسيله اي است مه توسط محقق طراحي مي شود تا اطالعات مورد نيناز پنروژه در آن ثبنت شنود . در تحقيقنات پزشنكي اسنتفاده از فنرم اطالعناتي شنا           عات :فرم ثبت اطال

ينا اسنتخراج شنده از پروننده و ينا جنواب        متداول تر از پرسشنامه و مصاحبه باشد . در اين فرم ، اطالعات مربوط به هر فرد آزمودني ، مه مككن است حاص  مشاهده و معاينه او و

نفنر را در ين     25ينا   20ين  بنه   آزمايشهاي پارامليني  وي باشد در ي  يا چند فرم اطالعاتي وارد مي شود  . در مواقعيكه تعداد متغيرها محدود است مني تنوان اطالعنات نزد   

 توان اطالعات ي  فرد را وارد مرد . برگ از فرم اطالعاتي وارد مرد . چرا مه در هر سطر از فرم اطالعاتي مي 

 

 روش اجراي تحقيق   -5

اهد و آزمايش ، شنرايط ورود بنه   روش مار و نحوه اجراي پروژه جهت جكع آوري اطالعات الزم نوشته مي شود . روش معاينه بيكاران ، معيارهاي قرار دادن آنها در گروههاي ش

توضيح جامعه مورد مطالعه نيز مي توان قيد نكود ( ، آزمايشنگاههاي پاراملينين  و نحنوه انجنام آن، محن  انجنام آن و نحنوه         مطالعه و شرايط خروج از مطالعه ) اين قسكت را در

 تفسير آنها ، ويشگيهاي ابزارهاي الزم ، نحوه استفاده از ابزارها و نحوه منترل آنها در اين مبحث بيان مي گردد . 

و نحوه برداشت اطالعات از مدارك و اسناد نوشته ميشود . نحوه اندازه گيري متغيرهايي مث  قد ، وزن و .. نوشته مني شنود . اگنر از     هكچنين چگونگي اجراي پرسشنامه ، مصاحبه

چگنونگي مقابلنه بنا     ه گردينده و استانداردهايي استفاده مي شود بايستي مشخص گردد . در تحقيقات مداخله اي به نحوه مداخله ) مثالً داروي خناص ( و مندت و مقندار آن اشنار    

 عوارض داروها و روشهاي اعكال شده بيان مي گردد . 

ي اخالقني منورد توجنه قنرار     به طور ملي در قسكت روش اجراي مطالعه ، روش مار از نظر فني و تخصصي مامالً توضيح داده مي شود . ضكناً يادآوري مني نكايند منه جنبنه هنا     

 د . گرفته و در صورت لزوم مورد بحث قرار مي گير

( ابزار هر تحقيقي بايستي از تكنيكها و ابزارهائي استفاده مند مه اعتبار و پايائي الزم را داشته باشد و محقنق  Reliability( و پايائي ) Validityتهكيدات الزم براي تامين اعتبار ) 

آوري اطالعات غير واقعي شود يا بايند مننار گذاشنته شنود ينا تحنت منتنرل در آيند .          بايستي تدابير الزم را براي تامين اين دو خصيصه پيش بيني مند . هر عاملي مه باعث جكع

 تدابير الزم براي افزايش دقت مطالعه و باال بردن اعتبار علكي طرح توسط محقق انديشيده و به اجرا در مي آيد . 

شود معاينه گروههاي شاهد و آزمايش و تفسير آزمايشنها و تصناوير راديولوژين  توسنط     انتخاب آزمايشگاههاي مناسب و معتبر به اعتبار پارامليني  مك  مي مند . توصيه مي 

( تكنيكهاو ابزارها و پرسشنامه ها براي محاسبه اعتبار و پايائي آنها الزم اسنت . ) روشنهاي محاسنبه اعتبنار و پاينائي در متنب روش       Pretestي  فرد انجام گيرد . پيش آزمون ) 

 تحقيق موجود است ( .  

 

 

 مالحظات اخالقي   -6

ينق توجنه نكنود . در اينن راسنتا      مالحظات اخالقي در حرفه پزشكي و ساير رشته هاي وابسته از اهكيت فوق العاده برخوردار است . به نكنات اخالقني بايسنتي ر تكنام مراحن  تحق     

الي بايد پيش بيني شود و در مجكوع صداقت در تكامي مراح  تحقيقها رعاينت شنود   ارزشهاي فرهنگي و احترام به حقوق افراد تحت مطالعه بايد مد نظر قرار گيرد . صدمات احتك

 . 

 نكاتي مه بايد در نظر داشت عبارتند از : 

آيا عنوان از نظر باورهاي عقيدتي فرهنگي مورد قبول مي باشد ؟  -
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رات محقق هكسو نبوده است تعهنداً مننار گذاشنته نشنده ؟ آينا از مننابع       آيا در بازنگري منابع و مقاالت رعايت امانت رعايت مي شود ؟ آيا نظراتي مه با نظ -

ت دارو و مشكوك و فاقد اعتبار استفاده شده است ؟ آيا در اجراي تحقيق رعايت آزادي فردي افراد مورد مطالعه لحناظ شنده اسنت ؟ آينا گروهني از دريافن      

بي افراد مسب شده اسنت ؟ آينا دسنتكاري و مداخلنه پشوهشنگر باعنث صندمه جسنكي و         درمان با وامسن و غيره محروم شده اند ؟ آيا موافقت و رضايت مت

وازين اخنالق  روحي به افراد مي شود ؟ آيا تجويز دارونكا به گروه منترل از نظر اخالقي جايز است ؟ آيا اعكال روشهاي درماني و تشنخيص جديند از نظنر من    

ايت به اطالع افراد مورد مطالعه رسانده شده اسنت ؟ آينا اطالعنات مسنب شنده از فنرد منورد        پزشكي جايز است ؟ آيا اهداف و روش مار قب  از مسب رض

بنراي   مطالعه محرمانه خواهد ماند ؟ آيا حق انصراف از مطالعه براي وي ملحوظ شده اسنت ؟ آينا صندمات و خسنارتهاي احتكنالي جبنران خواهند شند ؟ آينا         

شيده شده است ؟ آيا چنين افرادي به موقع از مطالعه خارج خواهند شد ؟ آينا در تجزينه و تحلين  و انتشنار     افراديكه دچار عوارض احتكالي بشوند تدبيري اندي

بنوط بنه افنراد تضنكين     نتايج ، نتيجه گيريها با توجه به يافته هاي مطالعه قاب  توجيه است ؟ آيا گزارش بگونه اي تهيه شده است مه محرمانه ماندن اطالعات مر

 العات سودمند حاص  از تحقيق جهت استفاده در دسترس قرار مي گيرد ؟  شود ؟ آيا هكه اط
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ينرا بنه اينن    در اين قسكت بايد چگونگي تجزيه و تحلي  اطالعات روشن گردد . اين مار بايد قب  از انجام مطالعه و جكع آوري اطالعات صنورت پنذيرد  . ز  

مه مليه اطالعات الزم با شيوه مناسبي جكع آوري خواهند شد و هم چنين اطالعاتي مه هرگز مورد تجزيه و تحلي  قنرار نكني   ترتيب محقق مطكئن مي گردد 

بنراي مسنب   گيرند مشخص مي شوند و مي توان آنها را جكع آوري نكرد . در مواردي نيز ابزار و روش جكع آوري بخشي از اطالعات تغيير داده مي شوند . 

تكًا بايد قب  از شروع مطالعه براي تصكيم گيري در مورد نحوه تجزيه و تحلي  اطالعات و تعينين حجنم نكوننه و چگنونگي نكوننه گينري بنا ين          نتايج بهتر ح

 متخصص آمار مشاوره منيم . تجزيه و تحلي  اطالعات شام  مراح  زير مي باشد : 

شنامه ها و فرمها مه به صورت خام مي باشند ، مد بندي شده و در صنورت لنزوم در   در اين مرحله اطالعات ثبت شده در پرس آماده سازي اطالعات : -1

( ثبت مي گردند .و هكچنين اگر از مامپيوتر جهت آناليز اطالعات استفاده مي شود ، داده ها وارد منامپيوتر مني گردنند . ) در    Code sheetمد شيفتهائي ) 

 د شيفتها و فرمهاي مادر شوند . پيش نويس طرح تحقيقاتي الزم است نكونه اي از م

در اين مرحله روشهاي آماري شام  روشهاي توصيفي و تحليلي مه قرار است به مار رود ، مشخص مني شنوند  . اينن    طرح آناليز آماري اطالعات :  -2

 ري گردند .  مار بايد قب  از جكع آوري اطالعات و انجام مطالعه صورت بگيرد تا اطالعات مناسب و با روش صحيح جكع آو

ز ي  روش براي تشخيص متدهاي آماري مورد نياز آن است مه جداول و نكودارهايي را منه مني خنواهيم در گنزارش نهنايي بيناوريم . بنه صنورت خنالي ا         

 اطالعات رسم منيم . به اين طريق مامالً مشخص خواهد شد مه به چه آناليزهايي نياز داريم. 
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