


مراحل اجرای پژوهش

)نگارش پروپوزال)



يك پیش نويس مراحل تدوين 

طرح تحقیقاتی



پروپوزال چيست ؟

چرا بايد پروپوزال نوشت ؟

اجزای يک پروپوزال کدامند؟

پروپوزال



منشور تحقیق

ک نقشه ای که با حرکت بر طبق آن در ی
طرح تحقیقاتی به اهداف خود  

می رسیم را
Rsearchمنشور تحقیق  Protocol

.گویند 



ر  لیستی از تمام مراحل تحقیق و اقدامات الزم د-1•
.  جهت رسیدن به هدف پژوهش را فراهم می آورد 

ت  اولین قدم برای شروع یک طرح تحقیقاتی اس2.
در انسجام اهداف و فرضیات و روش کار به محقق  

کمک می کند  



محقق را به سوی رفع نواقص و به خصوص خطاهای  -3
.  تحقیق خود قبل از شروع پژوهش سوق می دهد

امکان برآورد هزینه ها و زمان الزم برای اجرای  -4
ی  طرح را جهت سازمان حمایت کننده تحقیق فراهم م

نماید  



:دالیل توجیهی تهیه طرح تحقیق

.ریزی اجرایی تحقیقتسهیل برنامه(1

.کسب حمایت دیگران(2

.آگاه کردن کسانی که در تصویب طرح موثرند(3



ریزی اجرایی تحقیقدالیل تسهیل برنامه

.کندترتیب زمانی هر فعالیت را مشخص می(1

م بایود کند که چه فعالیتهایی در عرض یکدیگر و به مووازا  هومشخص می(2
.انجام پذیرد

گردد که محقق تصویری کامل از مجموعه اقوداما  و اموور طرح باعث می(3
.مربوط به پژوهش علمی را تهیه کند

نسوانی، ای، نیوووی اشود تا فهرست کاملی از کلیه نیازهای بودجهباعث می(4
.وسایل و امکانا  که برای تحقیق الزم است فراهم شود

ه طورح از سرگردانی و بالتکلیفی در انجام بعض ی از مراحل و امور مربوط ب(5
.آوردجلوگیوی به عمل می



:کسب حمایت دیگران

 محقق در هر نوع تحقیق نیازمند مساعد  و کمک افراد یا موسسا 
. دیگر است

ای یا صدور مجوز و مساعدتهای این کمکها ممکن است مالی و بودجه

.گوناگون باشد



:آگاه کردن کسانی که در تصویب طرح موثرند

صالح های تحقیق نیاز به تصویب و تائید مقاما  ذیمعموال اکثو طرح
هوای کواربردی و عملوی را موسسوا  بصوش یصو و ی موالال طورح.دارد

.کنندو دولتی پیشنهاد می



های اساتید و دانشجویان توسط مقاما  ذی دالیل تصویب طرح

:صالح دانشگاه

.یواهد اعتبار و بودجه مورد نیاز را تامین کندزیرا دانشگاه می(1

یواهوووود از سوووورمایه معنوووووی دانشووووگاه اسووووتفاده کنوووود و ایوووون طوووورح بووووه نووووام مووووی(2
.دانشگاه انجام یا نتایج آن منتشر شود

ی یواهد حاصل کار استاد را در سرنوشوت اسوتصدامی و ارتقوای مرتبوه و می(3

.دیالت دهد



پرسشنامه طرح تحقيقاتيبخشهای مختلف 

صفحه عنوان
قسمت اول ـ اطالعات مربوط به مجري طرح و همكاران

 اطالعات مربوط به طرح پژوهشي–قسمت دوم

قسمت سوم ـ اطالعات مربوط به روش اجراء طرح و انتخاب نمونه

ی طرحقسمت چهارم  ـ  اطالعات مربوط به  هزينه ها

 منابع و مآخذ: قسمت پنجم



 اسامی مجريان به ترتيب حروف )مشخصات مجری يا مجريان

( :  الفبا

ت محل نام و نام خانوادگی مدرک تحصيلی رشته تحصيلی سمرديف

اشتغال امضاء

مشخصات همکاران اصلی :

رديف نام و نام خانوادگی مدرک تحصيلی

رشته تحصيلی سمت محل اشتغال نوع همكاري امضاء

قسمت اول ـ اطالعات مربوط به مجري طرح و همكاران



اطالعات مربوط به طرح پژوهشي–قسمت دوم 













:  شناسي تحقيقروش(  ه

نوع مطالعه:
جمعيت مورد مطالعه  :

حجم نمونه مورد نياز  :

روش انتخاب نمونه ها:

5-آوری اطالعات روشهای جمع :

6- چگونگی تعيين اعتبار و روايی و سايل و ابزار جمع آوری
: اطالعات 

7-های آماری جهت تجزيه و تحليل اطالعاتها و آزمونروش: 
مالحظات اخالقی( و :

های پژوهشمشکالت و محدوديت( ز:



:ريزیبرنامه( ح

1-پيش بينی زمان الزم برای انجام کامل طرح:

جدول زمانی مراحل اجرا و پيشرفت کار:

2-گر، راننده، نيروی انسانی مورد نياز شامل مصاحبه

:  های آزمايشگاهی و غيرهتکنسين

 نوع همکاری وضعيت شغلی تعداد نفرات ميزان ساعات

همکاری ميزان حق الزحمه در ساعات ميزان کل حق الزحمه



:  وسايل و مواد مورد نياز -3

نام دستگاه يا موادتعداد و يا مقدار الزم مصرفی يا غير

مصرفی قيمت واحدمحل تهيه قيمت کل



:عناصر و ساختار طرح تحقیق

.روش تجزیه و تحلیل اطالعا (10

.زمان و طول اجرای مد  تحقیق(11

.مدیر و عوامل اجرایی تحقیق(12

.های تحقیقهزینه(13

.ابزارها،وسایل و شرایط مورد نیاز تحقیق(14

.مشکال  و تنگناهای احتمالی تحقیق(15

.تعریف واژگان و اصطالحا  ایتصا  ی طرح(16

.فهرست منابع و مایذ تحقیق(17

.ضمایم(18

.سوال اصلی تحقیق و بیان مسئله(1

.سوابق و ادبیا  مربوط(2

.اهداف تحقیق(3

.هافرضیه(4

.نوع تحقیق(5

.جامعه آماری (6

.گیوی حجم نمونه و روش نمونه(7

.روش گردآوری اطالعا (8

.ابزار گردآوری اطالعا (9



هانوشتهانسجام

و نويسيد، سبككه براي چه كس ي ميصرف نظر از اين
. سازمان نوشته بايد منسجم و يكدست باشد

به هر در جاهايا فصول مختلف رسالهتغيير سبك
 خواننده را گيج مي

ً
ر كند و دمنظوري كه باشد، معموال

.كرداز آن پرهيز بايدنتيجه 

صورت سوم شخص و بهچنانچه گزارش يا رساله را به 
 خصايد، تبديل ناگهاني آن به اول شسبكي رسمي نوشته

.عاقالنه نخواهد بودوغير رسمي



گذاري هايي دربارة دستور و نشانهراهنمايي

سعي كنيد از جمالت طوالني اجتناب ورزيد .
ه شود كه فراموش كنيد چهاي بلند سبب ميجمله

خواهيد بگوييد، در حالي كه با يك رشته مي
ي توانيد  بحث را با روش هاي كوتاهتر و قوي ميجمله

.بهتر پيش ببريد

ها پاراگراف. اي بپرهيزيدهاي يك جملهاز پاراگراف
بايد شامل تعدادي جمله با يك موضوع باشند و 
ا سپس منتهي به پاراگراف بعدي شوند كه بحث ر 

.دهدتغيير مي



گذاري هايي دربارة دستور و نشانهراهنمايي

 يا“ و”، “اما”مانند “ ربطي”در ابتداي جمالت از كلمات 
د طور عادي باياين كلمات به. استفاده نكنيد“ زيرا”

.براي ربط بندهاي درون جمله به كار گرفته شوند

ها طور كامل از آنگذاري معيار را ياد بگيريد و بهنشانه
، (؛)، نقطه ويرگول ):(استفاده كنيد، شامل دو نقطه 

).(.و نقطه ( ,)ويرگول 

قول قول در نقلو عالمت نقل( »  «)قول عالمت نقل( ’
.را درست به كار ببريد( ‘



 در کليههه مراحههل نگههارو پروپههوزال مطا ههی را بهها  ههمير
مثالً " ما"يا"من"شخصی سيد  ب"ننوي يق  ين تحق ين من در ا ه ا

که"يا ..."مو وع سؤال  ين  به ا نيم  می ک سعی  که ..."ما 
.نادرست می باشد

 از بههه کههار بههردن کلمههات واصههطالحات بسههيار عاميانههه
يد خودداری کن سی  ي. واحسا سف  ساس تأ ست اح تر ا ا به

احسههاس شههعف وخوشههحا ی خههودرا بههه صههورت کلمههات 
!  يدمتأسفانه ، خوشبختانه يا بدبختانه منعکس نکن





تهيه طرح اوليه يا طرح كلي تحقيق

 شما ممكن است ايده هاي خوب و
روشني در خصوص مفاهيم كليدي، 
ق مسائل و زمينه هاي مرتبط با تحقي

ني اما آيا تصوير روش. تان داشته باشيد

از كل پروژة تحقيق هم داريد؟



تهيه طرح اوليه يا طرح كلي تحقيق

 موضوع تحقيق خودرا به زبان ساده و
غير تخصص ي و با استفاده از كلمات و 

.اصطالحات روزمره بيان كنيد

 محقق بايد بتواند آشناهاي نا آشنا و
همچنين نا آشناهاي آشنا را به وضوح و 

.روشني معرفي كند



تهيه طرح اوليه يا طرح كلي تحقيق

سرفصل محتواي رساله يا پايان نامه يا گزارش 
ل اين نوشته بايد شام. تحقيق خودرا بنويسيد

كلية بخشها، فصول و عنوانهاي فرعي با همة 
.جزئيات باشد

ا اين كار كمك مي كند تا دريابيد كه طرح كلي ي
ه پروپوزال شما تا چه حد واقع گرايانه تهيه شد

.است





مرحله اول

انتخای
مو وع

بازنگري منابعطرح مسئله هنیاز بهيازی



طراحيمرحله دوم

طرح

سواالتفرضيات ياهدف گذاري

متغيرها

و لوازمابزارسنجشمقياس

بررسيجامعه موردتحقيقروشهاي

)تعداد نمونه و روش نمونه گيري (

نحوه اجراي تحقيق



اجرايمرحله سوم

طرح

آوريجمعبرنامه براي

داده ها

مطالعه

آزمايشي

زمانبندي-بودجه-مديريت

تحليليآمارتوصيفيآمار



گزارشچهارممرحله

طرح

مقالهپايانيگزارشگزارش پيشرفت



مراحل اجراي يك تحقيق

1-انتخای مو وع تحقيق

2-پيشينه تحقيق-3بيان مسا ه

4-تدوين اهداف، فر يات، سؤاالت

5-مشخص كردن متغيرها  و مقياس سنجو آن ها

6-تعيين ابزار اندازه گيري

7- مشخص كردن جامعه مورد بررسي، نمونه و

حجم نمونه



8-انتخای روو تحقيق

9-گردآوري داده ها

10-(آمار توصيفي) تنظيم و تلخيص داده ها

11-(آمار استنباطي) تحليل داده ها و نتيجه گيري

12-تدوين گزارو و انتشار يافته ها



عنوان پژوهش

.آن استاسم يا عنوان پژوهش بيانگر هويت و محتواي:نكته

.باشددو ويژگيعنوان بايد داراي

.پژوهش باشدبيانگر محتوايجامع باشد يعني-1

.مصتصر باشد-2

:نكته
در نظر گرفتن سه نكتههانه در همه تحقيقبطور معمول و

.تواند مفيدباشددر عنوان مي

.چه چیزرا مي یواهيم بررس ي كنيم-1

زمانیدرچه-2
كجادر-3



عنوان

سعی شود دامنه تحقيق محدود در نظر گرفته شود.

عنوان را غير سوا ی مطرح نمائيد.

از کلمات مناسی ومطلوی استفاده شود.

 گاهي اوقات ذكر روو كار در عنوان بر اعتبار طرح مي

.افزايد



جامع و كامل باشد •

تا حد امکان کوتاه باشد•

باشدی اختصارفاقد کلمات •

باشدىپيش داورازىعار•

•

يك عنوان مناسبىهاىويژگ

میزان استرس در پرستاران شاغل در )بر رسی)

1388بیمارستانهای شهر سبزوار در سال 



عنوان

اده از کلمات کوتاه ، رسا ودر حد امکان از يک زبان استف

شود

که ازاختصارات.عبارت گويا باشد و گيج کننده نباشد

.ممکن است مخفف عبارات مختلفی باشند پرهيز شود

عنوان در تحقيقات توصيفی بيان مکان و زمان تحقيق در

. رورت دارد

يان آنچه محقق بدنبال تعيين آن است ب" در عنوان دقيقا

.شود



نشودبيشترکلمه15ازشماعنوانکلماتتعدادکنيدسعی.

(ا طرایبرريلکسيشنآموزشیهایاثردوره:مثال

(1388سالدرسبزوارپزشکیعلومدانشگاهدانشجويان



مرتیراخودعنوانظاهرسازمجسمهيکماننداستالزم

.کنيد

است؟تردرستيازيربهتردوعنوانازکداميک

1دردختراندختران،فراراجتماعیهروانیعللبررسیه

!1386سالدرتهرانشهرفراری

2شهردردخترانفراراجتماعیهروانیشناسیآسيیه

.(1386)تهران



بيان مسئله
Problem Statement 



تحقيقبيان مسئله
موضوع  تحقيق تعريف -1

موضوع  تحقيقاهميت-2

نحوه برخورد با موضوع  تحقيق در حال حاضر-3

وضع از تداوم ىعوارض  ناش)انتخاب موضوع  تحقيق داليل-4

(راه حل مشكلىمعرفموجود ، وجود تناقضها و 

(طرحىاز اجراىفوايد ناش)انتظار از نتيجه تحقيق  -5

.در اين قسمت از منابع استفاده می شود* 



بيان مسئله

توصيف مشکل

آنچه هست و آنچه بايد باشد

توصيف علل احتما ی

تشريح اهميت مو وع

فوايد اجرای طرح



بيان مساله
:شودميآوردهزيرنكاتمسئلهبياندر

ايزمينهاطالعات
مسألهدقيقوصيفت

وقوعيابروزنحوه
شدتووسعت
مسألهبروزدردخيلعوامل
مشكلبافعليبرخوردنحوه
پژوهشفوايد
رودميانتظارمشكلحلازنتايجيچه



اهميت وضرورت تحقيق

هد هايی خوا چه کاربرد پژوهو  ين  ساندن ا مر ر اين که به ث

ش می  شکالتی  يا م ود داشت ويا اين که باعث حل چه مشکل 

در حيطه اهميت و رورت شماست

کر تر ف کاربردی  يق،  سمت از تحق يدبرای نگارو اين ق . کن

با سعی کنيد اين قسمت را واقع بينانه وکامل تر مطرح ک يد،  ن

يت  يق تقو مه تحق برای ادا حی  حاظ رو خودرا از   کار  ين  ا

کرده ايد 





مرور متون

اله،مقازاعم)منابعنظاممندتحليلوجستجو
زمينهدريککه(...وپاياننامهکتاب،

.استشدهمنتشرخاصموضوعي



به موضوع اشراف زیادتری پیدا می کند. 1.

اقدام به دوباره کاری و تکرار نخواهد کرد. 2  .

از روش کار دیگران آگاه می شود و با مسائل و مشکال. ت 3
.  آن آشنا می شود

متغیرهای مورد نظر را بهتر شناسایی کند. 4.

در بررسی و ارزیابی فرضیه ها و نتیجه گیری از آ. ن ها 5
. استفاده می کند



منابعف بازنگري اهدا

پيشينه تحقيق+ دانش موجودتصويري از 

.انتخاب موضوع  تحقيق -1

آشنايی با منابع علمی و مطالب منتشر شده

آنچه تا کنون انجام شده

مواردی که نياز به پاسخ دارند

مواردی که ضد ونقيض هستند

 خالهای موجود



.  کسب بينش و آگاهی عميق-2

 پيشرفتهای علمی و يافته های پژوهشی

آشنا شدن با نظرات موافق و مخالف

 پروراندن موضوع تحقيق

پيشگيری از دوباره کاری-3



آثار علمیبازنگري از هدف 

ن تعريف متغيرها، تعيي)آشنايی با روش اجرای تحقيق -4

ک تکني–اهداف، نوشتن سواالت و فرضيه های تحقيق 

(های آماری

اجتناب از مشکالت و اشتباهات-5

 و اشنا شدن با محدوديت های احتما ی



بررسی متون

کمک به نوشتن بيان مسئله و توجيه افراد

 نشان دادن به داوران که به اندازه کافی مطا عه

.داشته ايد



منابع

 کتب
نشریات
 پایان نامه ها
 نمایه اطالعات پزشکی(Index Medicus  )
 سرعنوان ها موضوعات پزشکی
 (Medical Subject Heading )or(Mesh)

Medline

Internet

 منابع الکترونیکی



:تر كيب مطالب و تنظيم بخش بازنگري منابع

وهاين قسمت نبايد صرفا پاراگراف هاي متوا ي از خالصه پژو

نظيم شود هاي مربوط به مسئله باشد، بلكه بايد به ترتيی خاصي ت

و مطا ی به همديگر مرتبط باشند 

پس از معرفي گزارو هر پژوهو، محقق بايد نظرات خود را در

خو مورد تحقيق ارائه شده نيز بنويسد و به اين ترتيی اين ب

منعكس كننده سوابق پژوهو هاي انجام شده و نشان دهنده خالء 

ن دهد موجود در اين زمينه باشد تا  زوم انجام تحقيق فعلي را نشا



Literature Reviewانواع رايج تورش در 

ده و استفاده از مغلطه بجاي استدالل  براي متقاعد ساختن خوانن

بنابراين گمراه كردن او

كوچك شمردن اختالف نظرها و نتايج  متفاوت

تنها به آنهائي كه نظرمحقق را تايیدذ،محدود ساختن ماخ

كنندمي

بصورت بااهمیتگزارش موارد اختالف فاقد اهمیت

ي كسب نتايج دور از دسترس از نتايج مقدماتي وتعمیم همگان

موارد محدود



مهم

ست مورد ا بع  شتن من برداری از نو نت  گام  يز هن فاده برخی ن

محقههق . غفلههت مههی کننههدو در آينههده دچههار مشههکل مههی شههوند

موظههف اسههت اصههول اخالقههی وعلمههی را در منبههع نويسههی 

.رعايت کند

 سال ومو وع خانوادگی،  نام  صه ای الزم است نام و  وخال

نگههام از ايههن رو ه.افههراد قبلههی را ذکههر کنيههداز نتههايج تحقيههق

مل م صات کا يد مشخ يا مطا عه و نوشتن تحقيقات قبلی با قا ه 

.پايان نامه را يادداشت کنيد



Assignment 

يد  سه مقاله مرتبط  با موضوع تحقيق  خود را  مطالعه کن

.و مروری بر متون بنويسيد

قسمتهايی از مقاله که 

برايتان حائز اهميت است

-سال-نام نشريه

صفحات-چاپ

عنوان مقاله  نويسنده



اهداف پژوهش


مپژوهشبهماميگويدبهکجاميخواهيمبرسيهدف
اهدافپژوهشبايد:
ازبطنمسألهاستخراحشدهباشند-
واقعبينانهباشند-
قابلدسترسباشند-
قابلاندازهگيريياسنجشباشند-



انواع اهداف
هدف كلي

 پژوهش را مي توان به اهداف هدف كلي)اهداف ويژه
(تقسيم كرد( اختصاص ي-ويژه)كوچكتر 

به ما مي گويد، فايده هدف كاربردي) هدف كاربردي
(حاصل از پژوهش براي چيست؟



خصوصيات و نگارش اهداف ويژه 

 صريح، روشن و بدون ابهام
گيريقابل اندازه
داراي زبان علمي

 تعييناستفاده از افعال عملي مانند،
... ومحاسبه، مقايسه

کلماتی مثل شناخت، فهميدن کلمات مناسی وعينی نيستند



عنوان  
ز بررسی تأثیر روزه داری در ماه مبارک رمضان بر برخی ا

اری  عوامل بیوشیمیایی خون در دانشجویان دانشکده پرست
1380نیشابور سال 



هدف کلی 
ز عوامل تعیین میزان تأثیو روزه داری در ماه مبارک رمضان بر برخی ا
ور در بیوشیمیایی یون در دانشجویان دانشکده پرستاری نیشاب

1380سال 



اهداف جزیی

تعیین تأثیر روزه داری بر میزان قند خون بر برخی از ع. وامل 1
شابور در  بیوشیمیایی خون در دانشجویان دانشکده پرستاری نی

1380سال 
تعیین تأثیر روزه داری بر میزان اوره خون بر برخی از ع. وامل  2

شابور در  بیوشیمیایی خون در دانشجویان دانشکده پرستاری نی
1380سال 



ی از  تعیین تأثیر روزه داری بر میزان اسید اوریک  خون بر برخ. 3
نیشابور عوامل بیوشیمیایی خون در دانشجویان دانشکده پرستاری

1380در سال 
از عوامل تعیین تأثیر روزه داری بر میزان کلسترول خون بر برخی. 4

ابور در  بیوشیمیایی خون در دانشجویان دانشکده پرستاری نیش
1380سال 

ل تعیین تأثیر روزه داری بر میزان قند خون بر برخی از عوام. 5
ابور در  بیوشیمیایی خون در دانشجویان دانشکده پرستاری نیش

1380سال 



فرضيه 

يک ت هم  های م يق بيان فر يه ها وسؤاالت تحقيقی از ديگر قسمت  حق

.است



ب حوه ارت ها و ن گونگی متغير می از چ صويری عل اط و بايد ت

ساس بر ا يد،تا  يه ده کديگر را ارا با ي ها  گذاری آن آن تاثير 

صحت  مه از  يد و در ادا غاز نماي خود را آ تالو کاوشگرانه 

.  و سقم آن مطلع شويد

نابراين الزم اسهت بهه بررسهی پيشهينه ت حقيهق ب

ش جام  لی ان ده بپردازد وبه دقت پژوهو های قب

.را مطا عه کند



(Hypothesis)فرضیات 

اره فر يه عبارت است از يک بيانيه حدسی و احتما ی درب
چگونگی روابط بين چند متغير 

ونگی فر يه عبارست از حدس يا گمان انديشمندانه درباره چگ
روابط بين پديده ها ، اشياء، متغيرها 

ايد فر يه حدسی موقتی است که درست بودن يا نبودن آن ب
.آزمايو شود



يانگر شود وب می  طرح  باری م له اخ صورت جم به  فر يه 

نتههايجی اسههت کههه محقههق انتظههار دارد واحتمههال مههی دهههد در 

.به آن برسد( بدون سوگيری)ادامه



د میزان قند خون در قبل از ماه مبارک و بع
.از مبارک متفاوت است



سا که برا شود، بل می  طالل ن يا اب بات  س داده يک فر يه هيچ گاه اث

.های بدست آمده فقط تأييد را رّد می شود



:فرضیه به دو صورت بیان می شود

1

می تفاوت، رابطه ، اثر اشارهوجودفر يه هايی که به احتمال . 

کنند 

HAيا H1فر يه تحقيق 

Research hypothesis

Althernative hypothesis 

ی تفاوت، رابطه يا اثر اشاره    منداشتنفر يه هايی که به . 2

.کنند

Null or statistical   H0فر يه پوچ ، صفر، آماری



ی بين ميزان استرس پرستاران بخو های ويژه و بخو ها

.  تفاوت وجود داردداخلی و جراحی 

H1

ی بين ميزان استرس پرستاران بخو های ويژه و بخو ها

(  يکسان است.)تفاوت وجود نداردداخلی و جراحی 

H0



:به اشکال زیر بیان می شودH1فرضیات تحقیقی 

ر را محقق رابطه، تفاوت یا اث:فرضیه دو طرفه
.  ندبیان می کند ولی چگونگی آن را بیان نمی ک

بین میزان آگاهی بیماران قبل ار عمل جراحی و  
. رابطه وجود داردمیزان اضطراب آنها 



:فرضیه یک طرفه 
اببین میزان آگاهی بیماران قبل از عمل جراحی و میزان اضطر

.  وجود داردرابطه مستقیم
اببین میزان آگاهی بیماران قبل از عمل جراحی و میزان اضطر

.وجود داردرابطه معکوس



:در نوشتن فر يه بايد موارد زير را در نظر گرفت

1 )رابطه بين دو يا چند متغير را حدس بزند

2 )با اصول كلي دانو موجود هماهنگ باشد

3 )قابل آزمون باشد



سؤاالت پژوهشی

ر زمانی که پژوهو تنها دارای يک متغير است و پژوهو گ

فقط قصد توصيف چگونگی و ع آن را دارد به جای 

.  فر يه سؤال يا سؤاالتی را برای آن مطرح می کند
ي به بيان آنچه در جامعه م“ در تحقيقات توصيفي كه صرفا

ز گذرد پرداخته مي شود نيازي به ارائه فرضيات نسبت و ا
.براي رسيدن به اهداف استفاده مي شودسؤاالت 

ميزان آگاهی مردم شهرستان سبزوار از عاليم بيماريهای

عروقی چقدر است؟ –قلبی 

 ميزان مرگ و مير کودکان زير يکسال در شهر سبزوار

چقدر است؟ 



فرضيات يا سؤاالت پژوهشی

در پژوهو هايي كه هدف كشف روابط علت و معلو ي است

نوشتن فر يه   روري مي باشد

يده ها در پژوهو هاي توصيفي محقق نمي تواند چگونگي پد

را پيو بيني كند فر يه اهميت كمتري دارد



قع  چه مو می دانيد شما ن قع فر يهاگر  چه مو طرح سؤالو م

:  شنا شويدکنيد ابتدا الزم است با  زيربنا وپايه های ارايه فر يه آ

مبنای نظری يا نظريه ها-1

د مبنههای عملههی وتحقيقههاتی کههه تهها کنههون مههرتبط بهها مو ههوع مههور-2
.. بررسی انجام شده است



مههی اگههر بعههد از بررسههی پيشههينه تحقيقههات ونظريههه هههای عل

ب تان ،  بين متغيرهاي طه  يق وراب ين مرتبط با مو وع تحق ه ا

نتيجهههه برسهههيدکه بهههين متغيرههههای مهههورد بررسهههی رابطهههه 

.....وجوددارد( مثال مثبت يا منفی)مشخصی

ست و يی واين رابطه مستند به پيشينه نظری وعملی قبلی ا همگرا

نسههبی درآن را بطههه وجههود دارد شههما درايههن شههرايط مههی 

.  بدهيدفر يهتواند



 کردنو را طرح  صد م که ق يزی  يا آن چ شما و حدس  گر  ا

بي يی  تايج داريد زيربنای نظری وتحقيقی ندارد ويا همگرا ن ن

.نيدطرح کسؤال تحقيقات ونظرات قبلی بدست نيامده بايد 



مثال

بين بعد انعطاف پذيری شخصيت وهوو هيجانی رابطه

.وجود دارد

جانی راب هوو هي صيت و پذيری شخ طاف  طه آيا بين بعد انع

معنی داری وجوددارد؟ 



:سؤال 

میزان قند خون قبل از ماه مبارک چقدر است؟. 1

میزان قند خون بعد از ماه مبارک چقدر است؟  . 2



ق قط برخی مواقع تحقيقی تنها دارای يک متغير است ومح ق ف

پرداز ير ب گونگی و ع آن متغ صيف چ به تو هد  د می خوا

.  وچنين مواقعی بهتر است سؤال مطرح شود

نوان حت ع گی ه: اگر مو وعی ت های فرهن نه  سی زمي برر

خانوادگی افراد دارای اختالل شخصيت مرزی، باشد 



اين چنينی مطرح کنيدسؤالهایمی توانيد 

ـ افرادداری اختالل شخصيت مرزی دارای چه زمينه های خانوادگی هستند؟1

ـ افراددارای اختالل شخصيت مرزی دارای چه زمينه های فرهنگی هستند؟2



فرضيه و سئوال

 به عنوان يك اصل:

 يه براي هر هدف توصيفي يك سئوال و براي هر هدف تحليلي يك فر

.مطرح مي شود



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 



:ارايه فرضيه و سوال 

های شدن فر يه  يد  به تأي يق  آن همانطور که ارزو يک تحق

بو هم ومعتبر مالک م سؤاالت و ها و ياد فر يه  دن نيست، تعداد ز

.تحقيق نيست





متغیوها

كهنظراستموردپيامياپديده،چیز،فرديكمشخصه:

بودهگیوي اندازهقابل

 بپذيردمصتلفيمقادير تواندميو



تعريف متغیو

دائرهنامه، غتازيتئورايينظرفيتعربرای

شوديماقتباس...ويدرسومرجعکتایا معارف،

ومطا عاتاز)گريدميمفاهلهيبوسمفهومکيفيتعر

(رديگيمنشاتموجوديهاهينظر

شوديمارائهيعلميانيببا.

تاسريناپذاجتنایي رورتاستفادهموردمنبعذکر.



تعريف متغير

داردقرارمحققعهدهبريملعتعاريف.

داردنظرمدودختحقيقدرعنصراينازکهراآنچهمحقق

.کندميبيان

ينيتعومتغيرآننمودنتعريفوساختنمشخصبهمحقق

وگيرياندازهبرايکهتجربيمعيارهايوعملياتکردن

.پردازدمياستالزمآنسنجش



:مثال

آن استرس پاسخ غيراختصاصي بدن به هر نوع مطا به از

(منبع) است 

 منظور از استرس در اين مطا عه اين است كساني كه از

بگيرند.... نمره باالي..... آزمون استرس



انواع متغیو ها
 شودميدادهنمايشعددباکهاستمتغیوي آن:کميمتغیو.

نوز -قد-سن:پذيردميراکسري مقادير پيوستهکميمتغیو-

گشتانانتعداد:پذيردنميراکسري مقادير گسستهکميمتغیو-



 مييمعرفآنباصفا کيفيتکهاستمتغیوي اين:کيفيمتغیو 

.شود

جنس

نژاد

 ماههای سال

 نوع کم خونی



انواع متغیو ها
غیوها متغیوي است که محقق تاثیو آن را بر ساير مت: متغير مستقل

.  مورد سنجش قرار مي دهد

بر ميزان فشار خوناسترسبررسی اثر : مثال

مدت بر ميزان يادگيری کوتاهصبحانهمصرفبررسی تاثير 

مي متغیوي است که متغیو مستقل بر روي آن اثر :متغير وابسته
اثر يك يا است زيرا بر وابستههمان متغیو مساله به عبار  ديگر . کنند

.چند عامل بوجود آمده است 



انواع متغیو ها

(دموگرافيکياشناسيجمعيت)ايزمينهمتغير:

ورح جمعيتبهوابستهمتغيرهايبرخيانسانيمطا عاتدر

.بودخواهدمااستفادهموردنحويبهآنهاسنجوکهدارند

نحوهبهرامطا عهموردجامعهخصوصياتمتغيرهااين
مككموضوعبهترشنایتبهوکنندميتوصيفمطلوبي

.كنندمي



هامتغیوانواع 

ويربرکهاستمتغيريآن:(كنندهمخدوش)گرمداخلهمتغير 

وذاردگميتاثيرمتغيرچنديادوبينمعلوليعلترابطه

حدازمتغيرهابينرابطهشدن عيفياقويباعث
.شودميآنهاواقعي



متغیوهاي مقياس اندازه گیو 

اعتباری –اسميمقياس(nominal):چنديايکشامل
بينماامتفاوتندهمباکيفينظرازکهاستطبقهياگروه

.نداردوجودارجحيتيهيچگونهگروهها
شودهگرفتنظردرايشمارهطبقهياگروههربراياستممكن

.اندشناسائي"کد"بلكهنداردارزشکه
مونث-2مذکر؛-1:جنس

پوستسرخ-3پوست؛زرد-2پوست؛سياه-1:نژاد

.شوندمیبياندرصدصورتبهنتايج



وجودريبرتدربينگروههاازنظرمتغيرموردنظر:مقياسرتبهاي
.گروههايكساننيستند-دارد

اندگروههانسبتبههمرويپلههاييکنردبانقرارگرفته-
-درجهبنديشدهاند-ترتيبذاتيبيندستههاوجوددارد

3کالس -2کالس -1کالس :طبقه اجتماعی-....

هرگز-بندرت–گاهی –اغلی :فراوانی سر درد

خفيف-متوسط-شديد: شدت بيماری

از درصد و نسبت برای بيان  انها استفاده می شود

يمقياس اندازه گير



ي مقياس اندازه گیو 

گروههادراينمقياسفاصلهبين:(کمي)عددي-مقياسفاصلهاي
.باهممساويدرنظرگرفتهشدهاست

نيستصفردراينمقياسفقدانخاصيتموردنظراندازهگيري.
بهدراختالفمساويبينهرجفتازاعدادنمايانگراختالفمشا

.خصوصيتمورداندازهگيرياست
اختالفدمايدواتاق



ي مقياس اندازه گیو 

خاصيتدراينمقياسصفردليليبرايفقدان:-مقياسنسبي
مورداندازهگيرياستو

خاصيتدرنتيجهنسبتبيناعداددراينمقياسهماننسبتمقدار
(صفرواقعيدارد).مورداندازهگيرياست

برحسبگرم:غلظتهموگلوبين



اده از تاثير برنامه آموزش استفاده از کتابخانه بر توانايی استف) جدول متغيرها

(......کتابخانه توسط دانشجويان

کيفی

رتبه ای–اسمی 

کمی

هگسست-پيوسته

زمينه ای وابسته مستقل مشخصات 

متغير

اسمی* *
برنامه آموزش

رتبه ای* *
اده توانايی استف

از کتابخانه

اسمی* *
لیرشته تحصي

اسمی* *
جنس

پ*  *
سن



واحد تعريف نقو نوع مشخصات متغير

سال لدبراساس تاريخ تو زمينه ای -فاصله ای

پيوسته

سن

- بر اساس فنوتيپ زمينه ای یکيف-اسمی جنس

- بر اساس الگوی 

طبقه بندی

مستقل رتبه ای  شدت درد

عدد بر اساس مشاهده 

آندوسکوپی

وابسته -اسمی

کيفی

زخم اثنی عشر

گرم درصد بر اساس آزمايش 

خون

وابسته نسبی هموگلوبين



انواع مطالعه
:ازعبارتندبررسيهايروشانواع
تصويرهارائبرايهاستدادهتنظيمارائهوآوريجمع:توصيفيمطالعه

خاصموقعيتيکازروشني
باراخاصمسئلهيکايجاددرخطرعواملياعلل:تحليليمطالعه

مينشانعهمطالموردمتغيرهاياساسبربيشترياگروهدومقايسهوبررسي
شاهدي-مورد،کوهورت،استگونهدوبهودهد

گروهابمقايسهدرگروهيکرويبرمداخلهتأثير:ايمداخلهمطالعه
.شودميگيرياندازهشاهد



مطا عات توصيفی

به منظور گردآوری داده ها دربارۀ يک يا روش مقطعی( الف

يک روز ، يک هفته ، ) چند صفت در يک مقطع از زمان 

.از طريق نمونه گيری از جامعه انجام می شود ( يک ماه 

دربررسيهايطولي،دادههادرطولزمانويا:روش طولی( ی
يراتبهعبارتديگردرزمانهايمختلفگردآوريميشودتاتغي

راتدربرحسبزمانبررسيشدهوبهرابطۀاينمتغيرهاازنظرتغيي
.طولزمانپيبردهشود





مطا عات مداخله ای

تجربی

نيمه تجربی

کارآزمايی با ينی





  .



جامعه مورد مطالعه

 بر مطالعهكهاستجمعيتي،مطالعهموردجامعه
شودميانجامآنروي

پديدهتواندميبلكهنيستندانسانهاجامعهاين“الزوم
.باشندزندهموجودا واشيا،ها



تعيین اندازه نمونه

واحدياافرادکاملتعداد،آمارینمونهحجمقسمتدر

.کنيدمیذکررابررسیموردهای



نمونه تحقيق-3-3

آمارینمونهحجم-3-3-1

موردهایواحدياافرادکاملتعداد،آمارینمونهحجمقسمتدر

.کنيدمیذکررابررسی



اندازه نمونه ها چقدر باشد ؟

 اتالف منابع= انتخاب نمونه بيشتز از مورد نياز

 عملینتايج فاقد استفاده= انتخاب نمونه های خيلی کوچک



ادتوانتمامافريچنانچهتعدادافرادموردمطالعهکمباشدم
.آورديتحتمطالعهرادرنمونهگير

سرشماري

آماریفرمو هایازاستفادهبااستبزرگجامعهاگر

کنيدمیانتخایراجامعهازدرصدی

گيرینمونه



گيرینمونهروش

راآناجرایوچگونگیگيرینمونهرووکهاستايننوبتحال

ازگيرینمونههایرووباآشنايیازبعد.کنيدتشريحکامل

.کنيداستفادهرووبهترين



روش های نمونه گيري 

نمونه گيري احتمالي
ه انتخاب ب:نمونه گيري تصادفي ساده

صورت تصادفي
 ز نمونه اانتخاب:نظاممندنمونه گيري

طريق تقسيم حجم جامعه به حجم 
 نمونه و تعيين فاصلة نمونه گيري و 

انتخاب هر مورد تا سقف مورد نظر 
(نامحدود)



نمونه گيري 
نمونه از ميان انتخاب :طبقه ا ينمونه گيري 

واحدهاي جامعه كه از نظر صفت مورد 
مطالعه گروه بندي شده اند

ن انتخاب نمونه از ميا:نمونه گيري خوشه اي
افراد جامعه كه در دسته هايي خوشه بندي

شده اند

 انتخاب خوشه ها به: ايمرحلهنمونه گيري
طور تصادفي و نمونه گيري از خوشه هاي 

منتخب



لينمونه گيري غيراحتما

همه نمونه گيري از آنهايي كه از :نمونه گيري راحت
راحت تر هستند

افراد انتخاب نمونه از ميان:نمونه گيري داوطلبانه
.  ي كه خود داوطلب هستند



نمونه گيري غيراحتمالي

از نمونه گيري راحت وآسان:نمونه گيري سهميه اي
ميان گروههايي از جامعه

گزينش دست چين كردن :نمونه گيري هدفمند
نمونه مورد نظر از ميان گروه يا يا موارد 

موردعالقه 



داده هاجمع آوري

.شودمیمشخصتحقيقوهدفرووحسیبرتحقيقابزار

:هادادهآوریگردابزارترينرايج



جمع آوري داده ها

استفاده از مواد مكتوب به عنوان مبناي :اسناد
تحقيق 

پرسش و بحث دربارة موضوعات با :مصاحبه ها
افراد مورد نظر

جمع آوري داده ها از طريق تماشا يا :مشاهدات
شركت كردن در فعاليتها

از طريق سؤالات داده هاجمع آوري :پرسشنامه ها

مكتوب



ابتداتحقيقابزارقسمتدرکرديداستفادهخاصیپرسشنامهازاگر

دتانخواگر)پرسشنامهوسازندگانتستياپرسشنامهکاملنام

ازاهآنوهدف(ساختهمحققپرسشنامهبنويسيدکرديدطراحی

.بنويسيدراابزارياپرسشنامهساخت



 ين استفاده کرده باشيد ودر امشاهده ومصاحبهممکن است از

رگه قسمت نياز است به طور شفاف تو يح دهيد ونمونه ب

.ثبت مشاهدات يا فرم مصاحبه را درپيوست ارايه دهيد



اعتبار و پايايی ابزارها

درالً معموکهشدهاستفادهپرسشنامهوپايايیاعتبارميزان

بهابزارانسازندگتوسطوياقبلیومطا عاتتحقيقاتپيشينه

.شودبياناستآمدهدست



المه،ا کتروشوکيوفيدبک،بادستگاهمثلوسايلیازاستممکن

اينفیمعرکهکنيداستفادهاينهاوامثالسازیشرطیجعبهسنج

هبراابزاراينازتصاويریتوانيدمی.استالزمنيزابزار

.نيدکتحقيقتانپيوست(دیسی)فشرده وحياچاپیصورت





آزمونهاي آماري 
 شایص هاي تمايل مرکزي

شایص هاي پراکندگي

جداول و نمودارها

 آزمونهاي کاي اسکوئر، تي ، آنالیز واريانس و رگرسيون



اخالقياتشئونمسايل مربوط به 

 مشكالت متداول اخالقي در جريان تحقيق  به
:طورمعمول عبارتند از

محرمانه بودن اطالعات؛

محرمانه بودن نام؛

رعايت قانون؛

مالحظات حرفه اي يا صنفي



محدوديت هاي تحقيق

آوريمسیوجمعدر كههتسندعواملياز دستهآنتحقيقهايمحدوديت
.كندميايجادمانعمطلوبنتايجكسبو اطالعا 

محققایتيار در هايمحدوديت-

تحقيقایتيار از یارجهايمحدوديت-



جدول زمان بندي مراحل اجرايي طرح

(ماه)وقت اجرا  زمان 
كل

فعاليتهاي اجرايي

رديف

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

هفته2 ارائه طرح  و تصويب 1

هفته2 تهيه تجهیزا  الزم 2

هفته1 آموزش پرسنل اجرايي 3

هفته3 هماهنگي با آموزش و پرورش 4

ماه2 اجراي طرح 5

هفته2 ورود داده ها به رايانه 6

هفته2 تجزيه و تحليل داده ها 7

ماه1 تهيه گزارش نهايي 8



بر آورد هزينه ها



.خسته نباشيد

خداوند متعال همیشه و در همه حال 

یاورتان باشد


