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کارگاه روش تحقیق مقدماتی

دکتر الهام دادگر: ارائه دهنده

(عضو هیات علمی دانشکده پرستاری الیگودرز )

1400زمستان 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشکده پرستاری الیگودرز



حقيقتيجستجويايافتنکردن،پيداگردانيدن،درستيمعنابه:تحقيق•

• Research : systematic investigation to establish facts

وعموضدرمندرجسواالتيبرايهائپاسخآننتيجهدرکهاستمنظميعمل:تحقيق•

.آمدخواهدبدستتحقيق

تحقیق چیست؟
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 پايدارنيروي محرک توسعه

 تعصب و مطلق گرایی و پرهیز از جستجوی حقیقت

 (زاييده فطرت پرسشگر انسان )انسانعنصر نجات دهنده

 اتالف منابع و امکانات جلوگيري از

 علممولد

 دانايياساس قدرت علم و

اهمیت تحقیق و پژوهش
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حل مسئله خاص–

کاربرد آموزشي–

پيشگيري از حوادث و اتفاقات–

(سازمانها و جامعه)کاهش هزينه ها –

ارزش باليني و درماني–

توسعه دانش و علم–

کاربردهای تحقیق
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مراحل انجام یک تحقیق علمی

انتخاب موضوع•
بيان مساله•
مروري بر متون•
اهداف، فرضيات و سواالت•
تبيين و تعريف متغيرها•
نوع و روش مطالعه•
جامعه پژوهش و حجم نمونه•
روش نمونه گيري•
ابزار گردآوري داده ها•
يپايايي و روايي ابزار گردآور•

مشکالتوهامحدوديت•
اخالقيمالحظات•
اجراييگانتجدول•
نويسيمنبع•
بنديبودجه•
پژوهشيطرحتصويب
اجرا
هادادهتحليلوتجزيه
طرحنهاييشگزارارائه
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آغاز تحقیق

است؛ احساس وجود يک مشکلتحقيق اولين مرحله 

د دارد وبه اين معني که پژوهشگر در کار خويش با مانع يا مشکلي روبرو شده است، در حل آن ابهام يا تردي

.نمي تواند در مقابل آن ساکت بماند

:مساله 
ظمينبيواخاللچونوداردوجودسيستمکاررونددرکهغيرعادي،استايپديدهمشکليامسأله•

.گرددميسيستمبازدهوکارهاجريانکيفيوکميکاهشياافتسببکندميايجاد

(GAP).باشدبايدآنچهوموجودوضعيتبينشکافازاستعبارتمشکلايمسأله•

7



روش های پیداکردن مساله
غيرفعالروش هاي •

واقعه بحراني –
بروز شکايت و انتقاد –

فعال روش هاي •

کنترل آماري  –

قايسه آمار ادواري م•

مقايسه با ساير سازمانها •

مقايسه با شاخص ها  •
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:مشکل •

نارضايتي بيماران از بخش جراحي بيمارستان–

:پرسش •

داليل بالقوه براي نارضايتي بيماران کدامند؟–

بررسي عيني و انجام مصاحبه با بيماران ناراضي و راضي–

رفع عوامل بوجود آورنده مشکل–

: عنوان •

بررسي علل نارضايتي بيماران از بخش جراحي بيمارستان–
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اولویت های پژوهشی کدامند؟
منابع محدود•
محدودیت وقت•
کمبود نیروی انسانی پژوهشگر•
مقاومت مدیران•
•...

برای اولویت بندیمعیارها(معیارWHO)
مناسبت
کاريدوبارهازاجتناب
اجراقابليت
سياسيمقبوليت
فايده–هزينه
هادادهبهنيازفوريت
اخالقيمالحظات
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.شوداستفادهزبانیکازامکانحددرورساکوتاه،کلماتاز

استنممککهاختصاراتاز.نباشدکنندهگیجوباشدگویاعبارت

.شودپرهیزباشندیمختلفعباراتمخفف

رورتضعنواندرتحقیقزمانومکانبیانیتوصیفتحقیقاتدر

.دارد

.شودبیاناستآنتعیینبدنبالمحققآنچه"دقیقاعنواندر

.شودگرفتهنظردرمحدودتحقیقدامنهشودیسع

.نمائیدمطرحیسوالغیرراعنوان

.شوداستفادهمطلوبومناسبکلماتاز
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چرا به بیان مسئله نیاز داریم

است؟مهممانتحقيقچراکهدهيمنشانتحقيقخوانندهوخودبه

کنيمروشنراتحقيقابعاد.

نتايجکهدهيمنشانهنرمندانهونمودهرنگپررازمينهآندرموجودعلميخالهاي

.باشدموثرتواندميموجودخالهايبهپاسخدرچگونهمانتحقيق

نماييمبيانراخودتحقيقدرخاصياوتخصصيهايواژهوکلمات.

؟استمتونبررسیهمانمسالهبیانآیا
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:وددر بیان مسئله نكات زير آورده می ش

ايزمينهاطالعات–الف
مسألهدقيقتوصيف-ب
وقوعيابروزنحوه-
شدتووسعت-
مسألهبروزدردخيلعوامل-
مشکلبافعليبرخوردنحوه-

پژوهشفوايد–ج
.رودميانتظارمشکلحلازنتايجيچه-
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: بیان مسأله زمانی کامل است که به سؤاالت زیر پاسخ دهد

موضوع چیست و چه چیز باید مطالعه شود؟. 1
(  تعریف موضوع، اطالعات، میزان و شدت مشکل، پیامدهای آن) 
(اهمیت و ضرورت ) علت انتخاب موضوع چیست؟ . 2
(فواید)نتایج آن چه فایده ای دارد؟ . 3
م چه مطالعاتی انجا)چه اطالعاتی هم اکنون در دسترس است؟ . 4

(  شده است
در صورتی که مطالعه مشابه ای انجام شده است چرا شما می. 5

خواهید تکرار کنید؟
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....چرایی بررس ی متون 

جلوگيري از دوباره کاري  •

دستيابی به يافته هاي ديگران  •

آشنايی با روش کار ديگران  •



انواع اهداف

يدرسخواهيماينقطهچهبهتحقيقانتهايدرکهدهدمينشانکليهدف.

خودقتحقيکليهدفبايددهيمنشانراخودتحقيقانتهايوغايتآنکهبراي

.باشدارزيابيوسنجشقابلکهبنويسيمايگونهبهرا

دهدمينشانراکليهدفبهرسيدنمراحلجزيياهداف.

ونيستسنجشقابلودقيقخيليقبلياهدافخالفبرکاربرديهدف

دهدنشانراموضوعکاربرديهايجنبهکندميسعي

معموالًودهدنشانراتوجهقابلجنبينتايجکندميسعيفرعياهداف

کندميتشريحراگروههازيردرتحقيقنتايج
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هدف کلی

زئياتجبيان.باشدميآنتکراردقيقاًگاهوعنوانبهشبيهبسيارکليهدف

.گرددميتوصيهنيازصورتدرکليهدفدربيشتر

ماتکلباجزيياهدافوکليهدفحتماًکهدارنداصرارنظرصاحبافرادبعضي

وانعندربارهمورداين.شودشروع“مقايسه”ياو“تعيين”مانندسنجشقابل

.نيستالزاميتحقيق

تاسعنوانازبيشترکليهدفدرتحقيقمکانوزمانبيانضرورتهمچنين
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مثالی از هدف کلی

علوماهدانشگدرمدرسانبيانقدرتباعلميسوادبينرابطهبررسي

لرستانپزشکي

درانمدرسبيانقدرتباعلميسوادبينرابطهتعيين:کليهدف

1400سالدردانشجويانديدگاهازلرستانپزشکيعلومدانشگاه
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اهداف جزیی

هچکهکندميبيانيعني.کنندميروشنراکليهدفبهرسيدنمراحل

.برسيمکليهدفبهتاشودبرداشتهبايدقدمهايي

علومگاهدانشدرمدرسانبيانقدرتباعلميسوادبينرابطهتعيين:کليهدف

1400سالدردانشجويانديدگاهازلرستانپزشکي

جزيياهداف

دانشجوياننظرازمدرسانعلميسوادتعيين

دانشجويانديدگاهازمدرسانبيانقدرتتعيين

دانشجويانديدگاهازمدرسانبيانقدرتوسوادبينارتباطتعيين
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ییاشتباه رایج در نوشتن اهداف جز

بهارکروشبيانموارداينگونهدر.باشدنداشتهجزييهدفاستممکنتحقيقيک

.دارداشکالجزيياهدافعنوان

1400سالدرلرستاناستانمردانفشارخونميانگينتعيين:مثال

.شودتهبرداشنبايدخاصيقدمهايآنبهپاسخبرايوبودهسادهبسيارکليهدفاين

تباه،اشبهاستممکنالبته.شودنميتوصيهجزيياهدافنوشتنموارداينگونهدر

:مثالً.شودبيانجزيياهدافعنوانبهکارروش

هاهنمونفشارخونسنجشوپرسشنامهتکميلپرسشنامه،تهيهنمونه،انتخاب
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هدف کاربردی

جملهچندقالبدرتحقيقنتايجکاربردبايدضرورتصورتدرولينيستالزامي

.شودنوشته

علومگاهدانشدرمدرسانبيانقدرتباعلميسوادبينرابطهتعيين:کليهدف

1400سالدردانشجويانديدگاهازلرستانپزشکي

تالشباتوانميفاکتوردواينبينمثبترابطهيافتنصورتدر:کاربرديهدف

مطالبانتقالدرراايشانتوانمندياساتيد،تخصصيدانشارتقاجهتدر

درتقافزايشبرايبايستميقويارتباطوجودعدمصورتدروليدادافزايش

گرفتبهرهمتفاوتيومجزاروشهايازمدرسينبيان
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اهداف فرعی

درتاسممکنکهفرعينتايجبهبايدنيازصورتدرولينيستالزامي

رزيرويبرآناليزبهفرعياهدافعمدتاً.نموداشارهشوديافتتحقيق

.دارنداشارهگروهها

انشگاهددرمدرسانبيانقدرتباعلميسوادبينرابطهتعيين:کليهدف

1400سالدردانشجويانديدگاهازلرستانپزشکيعلوم

فرعياهداف

ازنهمچنيوپسرودختردانشجويانديدگاهازمذکورارتباطتعيين.1

تحصيليمقطعورشتهحسببردانشجويانديدگاه
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ازريبسيادرمتاسفانهوليداردايرادجزيياهدافجايبهفرعياهدافنوشتن

.نيستندمجزايکديگرازهدفنوعدواينپروپوزال،فرمهاي

فرعياهدافبه.شودنميتوصيهزيادومتعدداهدافنوشتنياوکلماتبابازي

آوردههدفيکدرايشانرشتهودانشجوجنستاثير.فرماييدتوجهقبلمثال

.ايدبيمجزااهدافدرمواردايناستبهتردارنداعتقادبعضيکهحاليدرشده

چندانجديدمفهومهيچنمودناضافهبدوناهدافليستنمودنطوالني

.شودنميمحسوبجديخطاينيزآنهاکردنجداچهاگرنيستمقبول
24
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سواالت و فرضیات پژوهش

.شوندهدادپاسخبايداهدافبهرسيدنبرايکههستندپرسشهايي:سواالت

.بودتصورممتغيرهابينارتباطبرايتوانميکهفرضهاييپيش:فرضیات
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انواع فرضیات

وکنديمردرامتغيرهابينارتباطگونههرکهخنثیفرضيهياصفرفرضيه

.شودميدادهنمايشH0عالمتبا

د نداردرابطه ای بین مصرف غذاهای آماده و خطر ابتال به سکته قلبی وجو

نمايشHAعالمتباوکندميتاييدرامتغيرهابينارتباطکهمقابلفرضيه

دنبالراخاصيجهتوباشددامنهدواستممکنفرضيهاين.شودميداده

ارددرابطهقلبیسکتهبهابتالخطرباآمادهغذاهايمصرف:نکند

کندتعييننيزراارتباطجهتوباشددامنهيکاستممکنيا

مصرف غذاهاي آماده خطر ابتال به سکته قلبی را افزايش می دهد
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االتشیوه نگارش فرضیات و سو

تعداد.تاسجزيياهدافبهشبيهبسيارسواالتوفرضياتمتنکليصورتبه

.بودخواهدجزيیاهدافتعدادبرابرنيزسواالتوفرضيات

رضيهفتحليلياهدافبرايوسوالتوصيفيجزيياهدافبرايکليصورتبه

.شودمينوشته
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مثال قلبيسکتهبهابتالخطرباآمادهغذاهايمصرفبينرابطهبررسي:عنوان

1400سالدراليگودرزشهردرقلبيسکتهبروزخطرباآمادهغذاهايمصرفبينرابطهتعيين:کلیهدف

جزيیاهداف

اندنمودهقلبيسکتهکهافراديدرآمادهغذاهايمصرفميزانتعيين

اندننمودهقلبيسکتهکهافراديدرآمادهغذاهايمصرفميزانتعيين

فوقگروهدودرآمادهغذاهايمصرفميزانمقايسه

سواالتوفرضيات

است؟چقدراندنمودهقلبيسکتهکهافراديدرآمادهغذاهايمصرفميزان

است؟چقدراندننمودهقلبيسکتهکهافراديدرآمادهغذاهايمصرفميزان

(دامنهدومقابلفرضيه).استمتفاوتفوقگروهدودرآمادهغذاهايمصرفميزان
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(Variable)متغیر

تغییرتقابلیکهاستایپدیدهیاشیزنده،موجودیافردیکمشخصه:متغیر–
.بپذیردرامختلفیمقادیرتواندمیوداشته

:متغیرانواع–

متغیر)ظرنموردمشکلکنندهایجادعواملگیریاندازهجهتکهمتغیرهایی:مستقل–
.رودمیبکار(وابسته

بررسیموردمشکلکنندهتوصیفمتغیر:وابسته-

مصرف سیگار و سرطان ریه: مثال–
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تقسیم بندی انواع متغیر
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ساختار کلی روش کار
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انواع مطالعات
مطالعات مشاهده اي

مطالعات توصيفی
 موردى–گزارش (Case - Report )
 مورد ها –سرى  (Case - Series)
 مقطعى  (ross - SectionalC)

مطالعات تحليلی
   مقطعىCross Sectional 

 شاهد ى   -موردCase – Control

 همگروهىCohort

مداخله اى  
 تجربىExperimental ))

(Clinical Trial)کار آزمائی بالينى –بر روى انسانها -

بر روي ساير موجودات زنده-

 نيمه تجربىQuasi Experimental
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:مطالعات مشاهده اى و مداخله اى

ثبتبهفقط،پژوهشموردافرادشرایطدردخالتبدونمحققاىمشاهدمطالعاتدر■
.نمایدمىگیرىنتیجهاساسآنبروپردازدمىتحقیقموردنمونهازخودمشاهدات

وهکرداعمالراتغییراتىپژوهشموردافرادشرایطدرپژوهشگر،اىمداخلهمطالعاتدر■
.سنجدمىپژوهشموردافرادبرراجدیدشرایطاثرآنگاه



(محل و زمان مطالعه)کارروش 
Setting

مطالعهانجامزمانبهاشاره■

مطالعهانجاممکانبهاشاره■

مطالعهبهورودمعیارهایبهاشاره■

مطالعهازخروجمعیارهایبهاشاره■

مطالعهتحتافراددموگرافیکمشخصاتبهاشاره■

.این قسمت بستگی مطلق به عنوان و هدف مطالعه داردنگارش ■
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(نمونهحجم )روش کار
Sample Size

نمونهحجمبهرسیدننحوه■

.نمونهحجمفرمولجزییاتذکر■

آزمونخطایسطحبهاشاره■

استفادهصورتدرمشابهمطالعهبهاستناد■
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(پرسشنامه)کارروش 
questionnaire

گیریاندازهقابلمستقیمبطورپزشکیعلومحوزهدربررسیموردمتغیرهایازبسیاری•■
تقضاوبهتوانمیپرسشنامهقالبدرسئوالچندمجموعازو.دارندذهنیحالتونیستند

:مانندپرداخت،
دمانس/ناتوانی–
رضایت–
اضطراب/افسردگی–
آگاهی–
نگرش–
اعتماد–
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(پرسشنامه)روش کار
questionnaire

پایاییورواییشاملپرسشنامهبودنمعتبرسنجشمعیارهای■

(Validity)روایی■
.داردکاراییآنبهبخشیدنتحققبرای)پرسشنامه(ابزارمیزانچه–
.باشدمناسباستنظرموردآنچهگیریاندازهبرایکهاسترواییدارایابزاری–

(Reliability)پایایی■
وفاوتمتمکانهایزمانها،دررفتنکاربهصورتدرابزارتوسطیکساننتایجایجاد–

.مختلفمحققینتوسط
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تجزیه و تحلیل
نرم افزار آماری

.شوداشارهآماریهایآزموننامآنالیز،روشبهبایدکارروشقسمتدر■

(درصد1یادرصد5)آماریداریمعنیسطحبهاشاره■

تحلیلوتجزیهبرایآماریافزارنرمپکیجنامبهاشاره■

R:آماریرایگانافزارنرمتنها■
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م   ات     ی

اطالق هايي دستورالعمل و قواعد مجموعه به اخالقي مالحظات  

  ديگران به آسيب بروز امکان از جلوگيري منظور به که شود مي

  موضوع انتخاب از اخالقي مالحظات .گيرد قرار توجه مورد بايد

.يابد مي ادامه تحقيق گزارش نوشتن تا و آغاز تحقيق



:عناصر اصلی بررسی  اخالقی 

مباني علمي. 1

محقق. 2

شرکت کنندگان. 3



:بررسی اخالقی مبانی علمی  

آيا سوال پژوهش اخالقي است.

 آيا پژوهش دانسته هاي جديد و مفيدي براي جامعه بدستت

.خواهد داد

  ي آيا دانش علمي موجود براي پاسخ به سوال مورد نظتر کتاف

.نيست



:بررسی اخالقی محقق 

آيا پژوهشگر صالحيت الزم براي انجام پژوهش را دارد.

       آيا عالئق و خواسته هاي پژوهشگر بتا حقتوق، ستالمت و رفتاه ستوژه هتا

.تعارضي نمي يابد

         آيا محقق به تمتام اطالعتات دسترستي کامتل داشتته و مجتاز بته انتشتار

.آنهاست

وظيفه پژوهشگر در اطالع رساني چيست ؟



:اخالقی شرکت کنندگان بررسی 

  وده آيا نحوه جمع آوري نمونه ها يا جلب شرکت کنندگان منصتفانه بت

.است

آيا حقوق گروههاي آسيب پذير مورد توجه ويژه قرار گرفته است.

نسبت فوايد بالقوه پژوهش با خطرات آن معقول بنظر مي رسد.

آيا استانداردهاي رضايت داوطلبانه و آگاهانه لحاظ شده است.

 محافظتتت الزم در متتورد محرمانتته مانتتدن اطالعتتات و حفتت  رازداري

.صورت خواهد گرفت



تعیین فعالیتهای مهم تحقیق

استيمختلففعاليتهاينمودنليستزمانبنديجدولتدويندرقدماولين•

.شوندانجامتحقيقدربايدکه

ودبرخواهدزمانميزانچهفعاليتهرکهگرددتعيينبايدبعدمرحلهدر•

انجامسريصورتبهتواندميفعاليتکداموموازيتواندميفعاليتکدام

.شود



شیوه مرتب نمودن فعالیتها

سادهطرحهايبراي:Ganttجدولازاستفاده•

هکپيچيدهوسنگينبسيارهايپروژهبراي:PERTنمودارازاستفاده•

رندببجلوراپروژهونمودهکارهمبابايدمختلفتخصصهايباافراد



نمونه ای از جدول گانت

5ماه  4ماه  3ماه  2ماه  1ماه مدت زمان پيش
بينی شده

فعاليت

1 نمودن پروپزالتکميل

1 نمودن مقدمات کارفراهم

2 جمع آوري اطالعات

1 به رايانهورود اطالعات

1 آناليز آماري

2 نوشتن گزارش



دسته بندی هزینه های تحقیق

پرسنلیهايهزينه•

خدماتخريدهايهزينه•

تجهيزاتیهايهزينه•

مصرفیوسايلوموادهايهزينه•

مسافرتهاهايهزينه•

متفرقههزينه•
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