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 مقدمه
ي انجام مي هستتحقيق عبارتست از مجموعه اقدامهايي كه براي كشف قسمتي از مشخصات جهان 

انسان محقق به كليه ان عادي هر چه را در جهان مي گذرد عادي تلقي مي كند در حالي كه سان. شود
نمودها با دقت مي نگرد و عوامل به وجود آمدن نمودها را مطالعه و كوشش مي كند رابطه بين آنها را 

 .به دست آورد
پژوهش كوششي منظم و كنترل شده و داراي ساختار منطقي و نظام دار است كه پديده ها و حوادث 

مع آوري، بررسي و تفسير سيستماتيك داده ها تحقيق يعني ج. اجتماعي بين آنها را مطالعه مي كند
 :محقق بايد داراي صفات زير باشد. مشكل خاص يك جهت پاسخ به يك پرسش يا حل

 -1 .عالقمند به تحقيق باشد و قسمت عمده وقت و فكر خود را به تحقيق اختصاص دهد
 .قواعد و دانش علومي را كه به كار مي برد به خوبي بداند -2
 .و در برخورد با مسائل مختلف راه حلها و فرضهايي به نظرش برسد مبتكر باشد -3
 .دقيق و داراي قدرت مشاهده كافي باشد -4
 .يا رد نكند سطحي نگر نباشد و هيچ پيشنهاد و نظري را بدون مطالعه نپذيرد -5
 منصف و داراي وجدان كاري باشد و هيچوقت جهت تحقيق را به نفع هدف هاي شخصي خود تغيير -6

 .ندهد و هميشه كوشش كند حقيقت را كشف كند
 :پژوهش داراي هفت مرحله است

در اينجا ابتدا موضوع انتخاب مي . آن تعريف مي شود نهايي مسئله تحقيق و هدف هاي: مرحله اول
 .شود و سپس بيان مسئله با توجه به ابعاد و اهميت و وسعت كار تحقيقي مشخص مي شود

 .ت قبلي با مراجعه به نشريات، كتب علمي، آمارها و نظريات كارشناسانمطالعه تحقيقا: مرحله دوم
 .تدوين اهداف و فرضيات تحقيق: مرحله سوم

 .تعيين روش اجرايي و نوع تحقيق و نحوه نمونه گيري و اندازه گيري: مرحله چهارم
 .مرحله جمع آوري اطالعات: مرحله پنجم
 .ضياتتجزيه و تحليل نتايج و بررسي فر: مرحله ششم

: مرحله هفتم   .تهيه و تكثير و گزارش تحقيق انجام شده
اميد مي رود پس از گذراندن كارگاه روش تحقيق دانشجويان بتوانند با كمك اساتيد طرح تحقيقي قابل 

 .اجرايي تهيه نمايند
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 انتخاب موضوع تحقيق
 

 :سواالت زير مي تواند در پيدا كردن ايده تحقيق به ما كمك كنند
 

 سوالي ذهن ما را به خود مشغول كرده است؟چه  
 چه مشكلي وجود دارد؟ 
 چه مسئله اي نياز به بررسي بيشتر دارد؟ 
 آيا در دانش موجود كمبود و حفره اي وجود دارد؟ 
 با چه اطالعاتي مي توان عملكرد موجود را بهبود بخشيد؟ 
 آيا يك تكنيك يا روش خاص موثر است؟ 
 اند موثر باشد؟چه تغييراتي الزم است و مي تو 

 
 :ساير منابع الهام دهنده تحقيقاتي

 
دارد، چه اقداماتي مكانيسم سازگاري را  را چه محلول دهانشويه اي بهترين تاثير(تجربه باليني  

در بيمار بهبود مي بخشد، مراقبت در منزل چه ميزان در بهبودي اثر دارد، روش هاي كاهش 
 .....)شده است درد چقدر موثرند، چرا موارد سرطان زياد

 تعامل با ساير محققين و همكاران 
 مرور بر مطالعات 
 تئوري ها 
 الويت هاي تحقيقاتي و موسسات حمايت كننده 

 
 در هنگام تعيين موضوع تحقيق چه عواملي بايد در نظر گرفته شوند؟

 
ه و تعداد نمونه ها، تعداد متغيرها و نوع آنها، روش هاي جمع آوري اطالعات، روش تجزي(زمان  

 )تحليل
 نوآوري و عدم تكرار 
 منابع مالي   
 تجربه محقق  
 قابليت دسترسي به جامعه پژوهش  

 ۴



 امكانات موجود  
   همكاري ديگران

 مالحظات اخالقي  
 

 :تعريف عنوان
و بدون بار و جهت گيري  كلمه 15تا  8حالت ممكن معموال بين  يك جمله خبري در كوتاهترين

 .چه گروهي، كجا و چه زمانيحاوي چه چيز بررسي مي شود، در 
در جاليكه در تحقيقات مداخله اي و تجربي  در تحقيقات توصيفي ذكر زمان و مكان ضروري است

 .چنين ضرورتي وجود ندارد
 مي توان از كلمات بررسي و مطالعه در ابتداي ان استفاده كرد

-1384     يليبررسي افت تحصيلي در دانش آموزان مقطع راهنمايي در شهر كاشان سال تحص
1385 

 
 مهم

 كنجكاوي و خالقيت مهمترين منبع انتخاب موضوع است
 به دنبال موضوعات مورد عالقه خود برويد
 سعي كنيد در موضوعي صاحبنظر بشويد
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 بيان مسئله 
پس از تعيين موضوع تحقيق و عنوان آن، قدم بعدي در انجام تحقيقات، تبيين موضوع و بيان مسئله 

موضوع تحقيق بايد اين ويژگي را داشته باشد كه به علم و دانش . هميت تحقيق بايد تبيين شودا .است
الزم نيست هر تحقيق در اندازه جايزه نوبل باشد ولي بايد به سوالي اساسي پاسخ . موجود چيزي بيافزايد

 .گويد
 :قابل طرح استسواالت زير 

 - آيا موضوع تحقيق مهم است؟
 - مي توانند از اطالعات به دست آمده سود ببرند؟..... ، پزشكان و م، پرستارانآيا بيماران، مرد

 - آيا نتايج بر عملكرد افراد اثري دارد؟
 - آيا نتايج در تغيير عملكرد ها اثر دارد؟

 ايا نتايج براي كسي اهميت دارد؟ -
 .اگر جواب به اين سواالت منفي است، بهتر است از خير انجام تحقيق بگذريد

 
 :در بيان مسئله مطالب زير بايد مطرح شود 
 .و مشكل تعريف گردد در مورد موضوع تحقيق ، مفاهيم اصلي و متغيرها توضيح مختصر داده شود  -1
 .هتحقيقات قبلي و آمارهاي مربوط اهميت موضوع تحقيق تبيين شود با استفاده از -2
 عوارض و خطرات ناشي از ادامه مشكل -3
 .ق در بهبود عملكرد و يا ارتقاي دانش و يا تغيير سياستها اثر داردآيا نتايج تحقي -4
 .نتايج براي چه كساني مهم است -5
 .تجربيات شخصي و عالئق محقق بيان شوند -6
 .نقاط قوت و ضعف موضوع بررسي و تحليل شود -7
 .بيان مسئله هدف تحقيق و خالصه روش تحقيق بيان شود در انتهاي -8

بيان  .ه بايد بصورتي نگاشته شود كه خواننده قانع شود، موضوع نياز به تحقيق داردبيان مسئل: توجه
 .كلمه نوشته شود و از متون علمي جهت تهيه آن استفاده شود 1000مسئله بايد در كمتر از 

 
 
 

 :مثالي از بيان مسئله
ن در بررسي بررسي فشار خون از شايعترين روش هاي تشخيصي است و اندازه گيري دقيق فشار خو"

سي فشار خون مبناي تصميم گيري مهم درماني مانند ربر. پرفشاري خون داراي اهميت حياتي است

 ۶



ارند مانند داروها، نحوه قرار گرفتن بازو، قطر كاف عوامل متعددي بر اندازه گيري فشار خون اثر مي گذ
 ....و 

برخي توصيه ها در مورد چگونگي بررسي صحيح فشار خون وجود دارد مانند اينكه بيمار پاي خود را 
در حين  روي هم ها روي زمين نگه دارد ولي هيچ تحقيقي وجود ندارد كه نشان دهد آيا انداختن پا

لذا تحقيقي نيمه تجربي با هدف بررسي و مقايسه وضعيت قرار . ر دارد يا خيربررسي بر روي ميزان آن اث
 "گرفتن پا بر اندازه گيري فشار خون انجام گرفت

 
 مروري بر مطالعات

مطالعات موجود . مرور مطالعات موجود در رابطه با موضوع تحقيق قدم مهمي در فرآيند تحقيق است
 . به موضوع تحقيقعبارتند از كليه منابع نوشتاري مربوط 

 :مرور بر مطالعات به سواالت زير جواب مي دهد
 ؟در مورد موضوع تحقيق چه چيزهايي مي دانيد -
 ؟سير تاريخي ايجاد دانش در مورد موضوع چيست -
 ؟چه اطالعاتي ناقص و مبهم و يا متناقض است -
 ؟نظر صاحبنظران در مورد موضوع چيست -
 ؟يدي چيستخصوصيات مفاهيم و متغيرهاي كل -
 ؟يافته ها و تئوريهاي جديد در مورد موضوع تحقيق چيست -
 ؟چه متدهاي تحقيقاتي مناسب به نظر مي رسد -
  

 :مرور بر مطالعات اهداف زير را دنبال مي كند
 روشن كردن موضوع تحقيق* پيدا كردن موضوع تحقيق                      * 

 تبيين اهميت موضوع تحقيق*             نوشتن بيان مسئله                  *  
 شرح مطالعات مربوطه* تعيين هدف تحقيق                             * 
 بررسي معلومات كنوني* شرح تئوريهاي مربوط                          * 
 تعيين سواالت، اهداف و فرضيات تحقيق*                      تيشنگارش چارچوب پندا* 
 تعيين محدوديتها و پيش فرضها*          عريف مفاهيم و متغيرهاي مهم    ت* 
 تعيين روشهاي اندازه گيري* انتخاب روش تحقيق                           * 
 تفسير يافته ها* نحوه جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل آن              * 
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 :ودبهتر است مرور بر مطالعات در جدولي خالصه ش
 مالحظات منبع هدف نمونه چارچوب طراحي مفاهيم ابزارها نتايج كاربردها
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 مغزي
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اندكس 

اعتماد به 
 نفس
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قبل و 

 بعد

بهداشت  
 جامعه

معني دار 
 خانواده نشده نبود

مدت
كوتاه 

 نمونه كم

استرس 
و منابع 
سازگاري 

در 
جراحي 

 قلب

الن نو
1992 

اثر مثبت  
 مكانيسمها

توصيف 
 

پرسشنامه  توصيفي
 

مدل  استرس 
سازگاري 

 خانواده

38 
مكانيسمهاي

 سازگاري
بحران
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 انواع مطالعات

در يك طرح تحقيقاتي، نوع مطالعه در نظر گرفته شده براي پژوهش و علت انتخاب اين روش 
تقسيم بندي هاي گوناگوني براي انواع مطالعات وجود دارد كه در اينجا ذكر مي . نوشته مي شود

 :گردد
 توصيفي                                                                           

                                       مشاهده اي
 تحليلي                                    كمي                                   

 تجربي                                                                           
 مداخله اي                     انواع مطالعه  

 نيمه تجربي                                                                           
 كيفي                    

 !اولين سوالي كه بايد از خود بپرسيد 
 آيا قصد اجراي مداخله اي را داريد؟

 )تحقيقات مداخله اي تجربي يا نيمه تجربي(آري  
 )ت مشاهده اي توصيفي يا تحليليتحقيقا(خير 

 
 Interventional Studiesتحقيقات مداخله اي  

 
 Experimental study مطالعات تجربي -
مطالعات تجربي داراي . بهترين روش پژوهش جهت بررسي روابط علت و معلولي است •

 :خصوصيات زير است
 مداخله بر روي تعدادي از افراد مورد مطالعه   
 گروه كنترل وجود حداقل يك   
 انتخاب تصادفي نمونه ها در گروه ها  

 
 
 

 :انواع مطالعات تجربي
Post test only Design 
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پس از مداخله در گروه مداخله متغير قابل بررسي در دو گروه مقايسه مي شود مانند بررسي 
 استفاده از تكنيك الماز در كاهش درد زايمان

Pre test – Post test Design 
نتظار تغيير آن را در اثر مداخله داريم قبل و بعد از مداخله در دو گروه بررسي و متغيري كه ا

مانند بررسي تاثير روش هاي حمايت خانوادگي بر ميزان مشاركت فرزندان در . مقايسه مي گردد
  مراقبت از بيماران مبتال به سكته مغزي

Crossover Studies 
مانند . ند و تاثير مداخالت در آنها بررسي مي شوددر اين روش گروه مداخله و شاهد يكسان هست

 .ساعت پس از غذا 2بررسي و مقايسه تاثير زمان مصرف متفورمين بر قند خون 
اين روش قويترين نوع تحقيق جهت تست فرضيات روابط علت و  : مزايا و معايب روش تجربي

ر هاي انساني قابل مداخله مهمترين محدوديت اين روش اين است كه بسياري از متغي. معلولي است
 . و يا موارد زيان بخش سننيستند مانند جنس، 

. گدن و همكارانش تاثير روش الماز بر كاهش درد زايمان را بررسي نمودند: مثالي از تحقيق تجربي
خانم در  80. روش الماز شامل سه بخش آموزش به بيمار، تكنيك تنفس عميق و ريالكسيشن است

ميزان . و تكنيك در گروه مداخله انجام گرديد تصادفي به دو گروه تقسيم شدند زايمان اول به طور
 .درد زايمان به نحو معني داري در گروه مداخله كمتر از گروه شاهد گزارش شد

 
 Quasi-experiment تحقيق نيمه تجربي -

د تحقيق چنانچه يكي از خصوصيات انتخاب تصادفي و يا گروه كنترل در تحقيق وجود نداشته باش
 .از نوع نيمه تجربي است

Nonequivalent Control Group Design 
با يكديگر مشابه نيستند و بطور تصادفي انتخاب نشده اند در اين نوع مطالعه گروه مداخله و شاهد 

مانند بررسي تاثير روش مشكل محور بر رضايت پرسنل پرستاري كه در آن گروه شاهد از 
 .ه باشدشدبيمارستان ديگري انتخاب 

 
 

Time Series Design 
فاقد گروه كنترل و انتخاب تصادفي است ولي در عوض با بررسي بيمار در فواصل مشخص و در 

مانند بررسي . قبل و بعد از مداخله تاثير مداخله همراه با سير زماني بررسي مي شود ،چند نوبت
 .در بيمارستانماهانه رضايت بيماران قبل و بعد از اجراي روش تقسيم بيمار 

O١      O٢       O٣      X       O۴       O۵       O۶ 
 

 ١٠



 .قابليت اجرايي بااليي دارد ولي به دقت روش تجربي نيست: مزايا و معايب روش نيمه تجربي
تاثير چهار متد آموزشي بر دانش دارويي در بيماران بستري در يك بيمارستان رواني بررسي : مثال
ال تبادل اطالعات به جاي انتخاب تصادفي بيماران بخش ها بطور تصادفي به دليل احتم. شد

 .انتخاب شدند و در هر بخش يك روش اجرا شد
برخي از صاحبنظران معتقدند به دليل مشكالت مربوط به انتخاب تصادفي و كنترل افراد : توجه

چنين تحقيقاتي،  انساني، تحقيق تجربي واقعي در نمونه هاي انساني امكانپذير نيست و كليه
  .تحقيقات نيمه تجربي هستند

معموال به مطالعات تجربي و نيمه تجربي در محيط باليني بيمارستان ها و درمانگاهها : توجه
 .Clinical Trialكارآزمايي باليني مي گويند 

  Observational Studiesتحقيقات مشاهده اي 
 مطالعات تحليلي -
 سي ارتباط بين چند متغير است؟آيا هدف اصلي ما از تحقيق برر •

 Correlational Studies) مطالعات تحليلي(بلي    
 بررسي ارتباط بين از دست دادن همسر با عملكرد اجتماعي، رواني: مثال

 آيا محقق با دو يا چند گروه سر و كار دارد؟ •
 Correlational Studies) مطالعات تحليلي(بلي 
 ار و ابتال به سرطان مثانهبررسي ارتباط بين مصرف سيگ: مثال

 :انواع مطالعات تحليلي عبارتند از
 Descriptive Correlational Studies تحقيق تحليلي توصيفي  •

 بررسي ارتباط بين متغيرها در يك وضعيت
 “بررسي ارتباط بين جنسيت و رفتارها، باورها در مورد رفتارهاي جنسي در جوانان”

 ر رعايت دستورات داروييبررسي تاثير شغل و تحصيالت ب
 شرح متغير                                    تفسير مفهوم       1متغير    

 بررسي ارتباط                                                           
 شرح متغير                                     ايجاد فرضيه       2متغير   
 
 )Predictive Design(پيش بين  تحقيق تحليلي •

داراي متغير وابسته و مستقل . پيش بيني ارزش يك متغير بر اساس ارزش يك يا چند متغير ديگر
 .و مي توان روابط را در آن پيش بيني كرد  است

 “بررسي ارتباط بين باورهاي بهداشتي بر مراجعه زنان جهت پاپ اسمير”
Y=X+c         
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تحقيق تحليلي جهت تس • ت مدل
تست صحت يك مدل يا تئوري، تمامي متغيرهاي مطرح در مدل بايد بررسي شوند، نياز به براي 

نمونه بزرگ دارد، تمامي ارتباطات بين مفاهيم و متغيرها تعريف شده به صورت فرضيه نوشته مي 
 شوند، اطالعات نشان مي دهد آيا مدل با نتايج همخواني دارد؟

 “اجتماعي، تعارض و تنهايي بر افسردگي بررسي احساس تعلق، حمايت” 
 

 تحقيقات مورد و شاهد •
 وجود دو گروه مورد و شاهد

 محقق هيچ كنترلي بر متغير ندارد و تنها شاهد اتفاقات است
هيچگاه با اطمينان نخواهيم فهميد آيا دو گروه قبل از وقوع تغيير يا بروز متغير كامال يكسان بوده

 اند 
 

 از نظر متغير وابسته متفاوت هستند انتخاب دو گروه كه -1
 بررسي متغير مستقل در دو گروه -2
 دو گروه از نظر ساير متغير هاي دخيل بايد يكسان باشند -3

 :مراحل اجراي تحقيق مورد و شاهد
 تعريف دقيق بيماري -1
 )گروه مورد(انتخاب بيماران  -2
 )بيمارستان، جامعه، نزديكان(انتخاب گروه شاهد  -3
 ايسه عامل خطر در دو گروهمق -4

 مانند بررسي ارتباط مصرف سيگار و ابتال به سرطان مثانه
 

 +افراد در معرض                              
 )                                                                    بيمار(مورد 

 -افراد در معرض                               
 مقايسه                                                                       

 +افراد در معرض                              
 )سالم(شاهد 

 –افراد در معرض                               
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  Retrospective Studies   گذشته نگر •
در گذشته مربوط مي گردد و با بازگشت به گذشته  پديده اي كه اكنون وجود دارد، به واقعه اي

 .عوامل احتمالي بررسي مي شوند
 بررسي ارتباط بين مرگ و مير ناشي از وبا و منبع آب مورد استفاده

 بررسي ارتباط بين اعتياد تزريقي و ابتال به سرطان كبد
 مطالعات كوهورت آينده نگر •

 معموال با تعداد زيادي از جمعيت شروع مي شود
بر حسب زمان مورد نياز براي تاثير علت بر معلول، جمعيت براي مدت گاهي طوالني دنبال مي 

 گردد
                                                                            بيمار

 مواجه با عامل خطر                     سالم                               
 جمعيت

 عدم مواجه با عامل خطر               بيمار                               
 سالم                                                                           
 بررسي تاثير استرس خانوادگي بر اعتياد به هروئين در فرزندان

 
 كوهورت تاريخي •

با اين تفاوت كه از پرونده قبلي بيماران به عنوان ه نگر است ولي كوهورت تاريخي مشابه كوهورت آيند
 1365بطور مثال در سازمان انتقال خون كليه بيماراني كه در سال . جمعيت اوليه استفاده مي شود

خون خود را اهدا كرده اند انتخاب مي شوند و سپس پيگيري مي گردد كه چه تعداد از آنها دچار 
 آنها ارتباط داشته است  بيماري هپاتيت درو آيا ابتال به سرطان با  بيماري سرطان شده اند

 گذشته                                            حال                                      آينده
 

 كوهورت تاريخي                                   كوهورت آينده نگر
 

 مطالعات توصيفي -
 آن مشاهده، توضيح و بررسي ابعاد مختلف يك متغير يا موقعيت استهدف اصلي 

Survey 
به بررسي اطالعات در مورد افراد، گروه ها، سازمان ها و موقعيت ها مي پردازد و يا ميزان تكرار يك 

 پديده را بررسي مي كند
 بررسي نحوه رفتار پرستاران با بيماران مبتال به ايدز
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 و خطرات تهديد كننده سالمت در افراد بي خانمانبررسي رفتارهاي بهداشتي 
• Cross Sectional Studies 

 بررسي نمونه ها در يك مقطع زماني
 بررسي اعتماد به نفس در نوجوانان

• Longitudinal Studies 
 بررسي نمونه ها در چندين مقطع زماني

 بررسي عالقه به رشته در دانشجويان پرستاري در سال هاي مختلف تحصيلي
 

 اير مطالعاتس
  Case Studies مطالعات موردي •

 بررسي عميق يك نفر، يك گروه، يك موسسه يا يك تجربه
  Meta-analysis متاآناليز •

 اطالعات به دست آمده از تحقيقات ديگرانمجموعه بررسي آماري 
 اهداف پژوهش

ن اهداف اهداف پژوهش پس از بيان مسئله نوشته مي شود، هر طرح داراي يك هدف كلي و چندي
 .جزيي يا اختصاصي است

 :هدف كلي -
كه در پايان مطالعه به طور كلي به آن دست خواهيم  يعني آنچه. تقريبا همان عنوان طرح است

 .يافت
 اهداف جزيي يا اختصاصي -

يد قابل ااهداف ب. هستند كه با فعل حال بيان مي شوند صريحاهداف جزيي جمالتي روشن، دقيق و 
اهداف جزيي . براي وضوح هر هدف جزيي حاوي يك يا دو متغير يا مفهوم است. داندازه گيري باشن

گاهي به شرح و شناسايي متغير ها و مفاهيم اشاره دارند و گاهي در مورد ارتباط و مقايسه متغيرها 
 :ساختار احتمالي اهداف جزيي به قرار زير است. شوند آورده مي

 جمعيت، مكان و زمان خاصدر  Xشناسايي اجزا و خصوصيات متغير  -1
 در جمعيت، مكان و زمان خاص Xتعيين شيوع متغير  -2
 در جمعيت خاص Yو متغير  Xتعيين ارتباط بين متغير  -3
 در جمعيت خاص 2و  1در گروه  Xمقايسه متغير  -4
 ارتباط دارد Yتا چه حد با متغير وابسته  Xتعيين اينكه متغير مستقل  -5
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وان، مشكلي كه طرح براي كمك به آن آماده شده و متغيرهاي طرح بر مبناي عن اهداف طرح
و در آنها افعالي مانند تعيين كردن، مقايسه كردن، توصيف كردن، محاسبه كردن و  نوشته مي شوند

 .شرح دادن مورد استفاده قرار مي گيرند
 :)مطالعه توصيفي( مثال

 1384شهر تهران سال  تعيين نوع تغذيه كمكي در كودكان زير دو سال: هدف كلي 
 : اهداف اختصاصي

تعيين درصد كودكان زير دو سال كه به عنوان تغذيه كمكي، پوره سيب زميني دريافت مي  -1
 1384كنند در شهر تهران سال 

در شهر  تعيين درصد كودكان زير دو سال كه به عنوان تغذيه كمكي، آب ميوه دريافت مي كنند -2
 1384تهران سال 

 ):ه تجربيمطالع(مثال 
 م فشاريبر بهبود زخ و نرمال سالين تعيين تاثير فني توئين: هدف كلي

 :اهداف جزيي
 بهبود زخم بستر مدت بر فني توئين  تاثير تعيين -1
 بهبود زخم بسترمدت  تاثير نرمال سالين برتعيين  -2
 بهبود زخم بستر مدت تاثير فني توئين و نرمال سالين بر  مقايسه -3
 

 وهشفرضيات پژ
فرضيه . فرضيه هاي پژوهش عبارتست از قضاوت هاي ذهني در مورد روابط بين متغيرهاي مختلف

در مثال فوق فرضيه مي . به شكل جمله خبري روشن نوشته مي شود و قابليت آزمون آماري را دارد
 :تواند به اينصورت نوشته شود

 مصرف فني توئين با كاهش مدت بهبود زخم بستر ارتباط دارد
فرضيه اي است يك طرفه و جهت مطالعه يعني كاهش مدت بهبودي زخم بستر در اثر مصرف  كه

جنسيت با درآمد "دو طرفه جهت ذكر نمي شود مثال  تدر فرضيا. فني توئين در آن ذكر شده است
 ".و يا بين ابتال به يرقان مادرزادي و هوش رابطه وجود دارد "رابطه دارد

. الزم نيست براي تمام مطالعات فرضيه داشته باشيم. فرضيات بايد با موازين علمي مطابقت نمايند
 .فرضيه بيشتر مخصوص مطالعاتي است كه رابطه علت و معلولي را بررسي مي نمايند
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 سوال پژوهش
سواالت پژوهش، سواالتي هستند كه در . سوال پژوهش بيشتر در مطالعات توصيفي كاربرد دارد

 :انتهاي مطالعه به آن ها پاسخ داده خواهد شد و بر مبناي اهداف طرح نوشته مي شوند مانند
درصد كودكان زير دو سال كه به عنوان تغذيه كمكي، پوره سيب زميني دريافت مي كنند در  -1

 چقدر است؟ 1384شهر تهران سال 
يافت مي كنند در شهر تهران درصد كودكان زير دو سال كه به عنوان تغذيه كمكي، آب ميوه در -2

 چقدر است؟ 1384سال 
يك تحقيق ممكن است هم سوال و هم فرضيه داشته باشد هرچند نوشتن اهداف در صورت امكان 

 .ارجحيت دارد هفرضي بصورت
 
 
 

 متغيرهاي پژوهش
 متغير عبارتست از مشخصه يك فرد، چيز يا پديده اي كه قابل اندازه گيري است و مي تواند مقادير

اگر . متغيرهاي يك تحقيق بايد از اهداف اختصاصي و تعاريف عملي تعيين شوند. مختلفي بپذيرد
 .تعداد آن خيلي زياد باشد تحقيق را با مشكل روبرو  مي كند

 تمتغيرها شامل چهار نوع اس: مقياس متغيرها
 شامل كيفيتي اسمي است مانند جنس، نژاد، ماههاي سال:  Nominalاسمي  -1
. در اينجا متغير كيفي ولي داراي رتبه و ترتيب است:  Ordinalاس ترتيبي يا رتبه اي مقي -2

 . مانند شديد، متوسط و خفيف يا اغلب، گاهي، بندرت، هرگز
مقياس عددي است ولي در آن صفر مطلق وجود ندارد :  Intervalمقياس فاصله اي يا عددي  -3

ني اعشار بگيرد مانند سن و يا گسسته باشد يعني ممكن است پيوسته باشد يع. مانند درجه حرارت
 .اعشار نپذيرد مانند تعداد فرزندان

مقياس عددي است و داراي صفر مطلق است مانند وزن، درآمد و يا :  Ratioي تمقياس نسب -4
 .غلظت هموگلوبين

روشن  بايد با اهداف مناسبت داشته باشد، بتوان آن را بررسي نمود، و بطور: خصوصيات متغيرها
 .تعريف شود
 : براساس نقش آن در تحقيق انواع متغير

مثال اگر تاثير . متغيري است كه دستكاري مي شود و اثرات آن مشخص مي گردد: متغير مستقل -
 .است Cبر پيشگيري از سرما خوردگي بررسي مي شود، متغير مستقل مصرف ويتامين  Cويتامين 
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ت آن در نتيجه متغير مستقل بررسي مي شود، مثال در متغيري است كه تغييرا: متغير وابسته -
متغير . تحقيق بررسي تاثير آسپرين در پيشگيري از سكته قلبي، متغير وابسته سكته قلبي است

وابسته در يك تحقيق ممكن است متغير مستقل در تحقيقي ديگر باشد، مثال در تحقيق بررسي 
لذا كيفيت مستقل يا . ه قلبي متغير مستقل استتاثير سكته قلبي بر كيفيت زندگي بيماران، سكت

 .وابسته بستگي به نقش متغير در تحقيق دارد و كيفيتي ذاتي نيست
متغيري است كه بر روي متغير مستقل و وابسته تاثير مي گذارد و ممكن : متغير مخدوش كننده -

روز سكته قلبي، مصرف بطور مثال در تحقيق بررسي ارتباط سيگار با ب. است نتايج را مخدوش نمايد
در اينجا اگر محقق به آن توجه نكند ممكن است تمامي . قهوه مي تواند متغير مخدوش كننده باشد

اثرات به سيگار ربط داده شود درحاليكه قسمتي از آن مربوط به مصرف قهوه باشد و چون افراد 
ر مخدوش كننده متغي .سيگاري قهوه بيشتري مصرف مي كنند لذا سكته در آنها بيشتر است

سن، جنس و طبقات اجتماعي . ريسك فاكتور متغير وابسته است و در ارتباط با متغير مستقل است
 .مي توانند متغيرهاي مخدوش كننده باشند

نمونه ها هستند كه در تمامي تحقيق ها بررسي  شرايط و خصوصيات مختلف: متغير زمينه اي _
 .قبلي، سن، جنس و ساير خصوصيات دموگرافيكمي شوند مانند وضعيت تاهل، بيماري هاي 

براي ارائه متغيرها روش هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از آنها جدول متغير : جدول متغيرها
 .است

 
حد تعريف نقش  وا نام متغير نوع

 -فاصله اي زمينه اي بر اساس تاريخ تولد شمسي
 پيوسته

 سال سن

 كيفي –اسمي  جنس زمينه اي پبر اساس فنوتي -
 - شدت درد رتبه اي مستقل براساس الگوي درد

براساس آزمون اوره  مستقل Hعفونت 
 آز

 - پيلوري كيفي –اسمي 

 عدد زخم اثني كيفي –اسمي  وابسته براساس آندوسكوپي عشر
براساس آزمايش 

 خون
 گرم درصد نسبي هموگلوبين وابسته
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 تعاريف واژه ها
در تعريف واژه ها بايد . يرهاي مورد بررسي را تعريف كندقبل از شروع تحقيق، محقق بايد متغ

بر مبناي كاري كه محقق قصد  آن را بر مبناي متون علمي و تعريف عملي را متغير نظريتعريف 
ننده بايد دقيقا متوجه شود محقق براي بررسي متغير اخو. كند مشخص ميدارد به انجام برساند 

 .چه كاري مي خواهد انجام دهد
 كيفيت زندگي: مثال

 )1989فرانس (احساس كلي فرد از زندگي خود : تعريف تئوري
 .جهت تعيين معيار عددي براي كيفيت زندگي ٣۶ SFاستفاده از پرسشنامه : تعريف عملي

    
 
 
 

 نمونه گيري
نمونه گيري عبارتست از انتخاب گروهي از افراد، حوادث، رفتارها و ساير مواردي كه وارد

  .شوند
 تحقيق مي 

مي گويند، كه مي تواند يك شخص، حادثه، رفتار و  elementيا  subjectواحد هاي مورد بررسي را 
 .يا هر جزء ديگري باشد

كل افراد و يا اجزائي كه شرايط نمونه گيري را دارند و نتايج به :  Target populationجمعيت هدف 
 .آنها قابل تعميم است

آن قسمت از جمعيت هدف كه محقق به آنها :  Accessible populationجمعيت قابل دسترس 
 .دسترسي دارد، مي تواند جمعيت يك استان، يك شهر يا يك بيمارستان باشد

مي     Total Population Studiesگاهي تمام جمعيت در تحقيق شركت مي كنند كه به آن 
 .گويند

 .تعميم دادن به افراد ديگر قابليت تعميم به اين معني است كه يافته ها را تا چه حد مي توا
 :در هنگام نمونه گيري به موارد زير توجه شود

 .سال و يا توانايي خواندن و نوشتن 18مانند سن باالي  معيارهاي ورود به تحقيق مشخص شوند -
در جمعيت مورد بررسي مشابه ... خصوصياتي مانند سن، جنس، وضعيت قومي، درآمد، تحصيالت و  -

 .جمعيت هدف باشد
وجود خطاي . مي گويند Sampling Errorاختالف بين آمارهاي نمونه و پارامترهاي جمعيت را  -

 .را كم مي كند Power)  (نمونه گيري زياد در نمونه هاي كوچك شايع است و قدرت تحقيق
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نمونه گيري عبارتست از اينكه انتخاب افراد  تورش .باشد تورشمحقق هنگام نمونه گيري بايد مراقب  -
به صورت جهت دار انجام گيرد به طور مثال تنها از افراد دانشجو به عنوان نمونه اي از افراد جوان 

 .انتخاب شوند
بايد براي نمونه گيري برنامه و استراتژي تهيه شود كه هدف آن هر چه بيشتر نمودن شباهت نمونه  -

 .ي مشخص شوددر آن بايد جزئيات فرآيند نمونه گير. باشد تورشبا جمعيت و كاهش 
 

 روشهاي نمونه گيري
به اين معنا است كه هر فرد در جمعيت شانسي براي حضور در تحقيق داشته : نمونه گيري تصادفي -

تمام افراد بايد مشخص باشند و نمونه بصورت تصادفي از ميان آنها انتخاب شوند، لذا از نظر . باشد
 .مكن نيستتئوري نمونه گيري تصادفي در جمعيتهاي نامشخص م

 Simple Random Samplingنمونه گيري تصادفي ساده  -1
افراد جمعيت ليست شده و با استفاده از روشي تصادفي مانند استفاده از جدول اعداد تصادفي افرادي 

 .همه افراد شانس برابري براي ورود به تحقيق دارند. انتخاب مي شوند
 
 Stratified Random Samplingنمونه گيري تصادفي طبقه اي  -2

برحسب خصوصيات .... قوميت، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و  متغيرهاي مهمي مانند سن، جنس،
بر حسب توزيع افراد در جمعيت، نمونه بصورت تصادفي و به تعدادي . جمعيت هدف تعيين مي شوند

نفر در رده  25ست، نمونه الزم ا 100بطور مثال اگر . كه الزم است در گروه هاي مختلف قرار مي گيرند
 .بطور تصادفي قرار مي گيرند...... سال و  40تا  20نفر در گروه  25سال و  20سني زير 

  
 Cluster Samplingنمونه گيري خوشه اي  -3

در زماني استفاده مي شود كه به علت زمان و مسافت و هزينه امكان نمونه گيري تصادفي وجود ندارد 
در اين نوع نمونه گيري ليستي از . كيل دهنده جمعيت نامشخص هستندو ِيا زماني كه واحد هاي تش

شهر ها، سازمان ها، مراكز و يا محل هايي كه مربوط به تحقيق مي شوند تهيه مي گردد و از بين آنها 
گاهي در چند مرجله صورت مي گيرد مثال ابتدا شهر ها، سپس . انتخاب صورت مي گرددبطور تصادفي 

 .يابان ها و كوچه ها بطور تصادفي انتخاب مي شوندمحالت آن و سپس خ
 
 Systematic Samplingنمونه گيري سيستماتيك  -4

ابتدا جمعيت در تعداد نمونه . هنگامي استفاده مي شود كه ليستي از تمام اعضاي جمعيت وجود دارد
با ضريب  تقسيم مي شود و ضريب به دست مي آيد، سپس  نقطه شروع بصورت تصادفي انتخاب شده و

نفر را از بين  50بطور مثال مي خواهيم . به دست آمده افراد به ترتيب در ليست انتخاب مي شوند
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در اين نوع نمونه گيري هر عضو جمعيت شانس حضور در تحقيق : روشهاي نمونه گيري غير تصادفي -

 .را ندارد
 

 -Convenience Sampling 1 از افراد در دسترس نمونه گيري
مانند شاگردان يك  اصي در محل خاصي حضور داشته اندافراد وارد تحقيق مي شوند چون در زمان خ

نمونه گيري ارزان و قابل استفاده و عملي است و چنانجه با دقت . كالس يا مراجعين به يك درمانگاه
 .باشيم نمونه گيري چندان بدي نيست تورشصورت گيرد و مراقب 

 
 Quota samplingنمونه گيري كوتا  -2

توجه به خصوصياتي مانند جنس و سن است و در آن افراد با  از افراد در دسترسمانند نمونه گيري 
 .شتر مشابه جمعيت هدف باشنديانتخاب مي شوند تا هر چه ب

  
 Purposive Samplingنمونه گيري هدف دار  -3

در اينجا محقق افراد و يا واحد هاي خاص را انتخاب مي . گاهي به آن نمونه گيري قضاوتي مي گويند
 .مونه گيري استفاده مي شودمعموال در تحقيق كيفي از اين نوع ن. كند

 
 Network Samplingنمونه گيري شبكه اي  -4

رد كه دسترسي به افراد يهنگامي صورت مي گ. نيز مي گويند Snow Ballبه آن روش گلوله برف 
ي و با پيدا كردن عمورد مطالعه به راحتي امكانپذير نيست در اينجا با استفاده از پيوند هاي اجتما

از آنها خواسته مي شود افراد جديد را معرفي كنند و افراد جديد باز به معرفي نمونه  تعدادي از افراد
ادين به هروئين و يا تمهاجرين غير قانوني و يا مع دهاي ديگر مي پردازند تا تعداد كافي تهيه شود مانن

 .همجنس بازان
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 تعداد نمونه
نفر الزم  30در گذشته گفته مي شد كه حداقل  .سوال مهم اين است كه به چه تعداد نمونه نياز داريم

هر چه  .بر حسب نوع تحقيق تعداد نمونه تفاوت دارد. ندارد آماري منطقي چنداناست كه اين گفته 
 .تعداد نمونه بيشتر باشد، قدرت تحقيق بيشتر است

 :تعداد نمونه به عوامل زير بستگي دارد 
 Effect Sizeميزان تاثير گذاري  -

هر چه تفاوت ها بيشتر باشد با تعداد نمونه كمتري مي توان . ميزان حضور يك پديده عبارتست از
 . تفاوت را پيدا كرد

 نوع مطالعه -
 . مطالعات تجربي نمونه كمتري نياز دارند. مطالعات توصيفي نياز به تعداد نمونه بيشتري دارند

 تعداد متغيرها -
 .د، تعداد نمونه مورد نياز بيشتر استهر چه تعداد متغير هاي مورد بررسي بيشتر باش

 - حساسيت ابزار اندازه گيري
 .هر چه ابزار اندازه گيري دقيقتر باشد، تعداد نمونه مورد نياز كمتر است

 - روشهاي آماري مورد استفاده
بطور مثال روش كاي دو كه به تجزيه و تحليل . برخي روش هاي آماري نياز به نمونه بيشتري دارند

شتري دارد چون در هر سلول در جدول بايد تعداد كافي نمونه وجود يپردازد، نياز به نمونه ب جداول مي
 .داشته باشد

 دقت بيشتر تحقيق -
 .هر چه سطح معني دار بودن كوچكتر باشد نياز به نمونه بيشتر مي شود

شركت در  اگر تعداد زيادي از افراد از. جلب رضايت افراد جهت شركت در تحقيق مهم است: توجه
امر مهم ديگر نگه داشتن افراد در .جدي مواجه شود تورشتحقيق سر باز زنند، تحقيق ممكن است با 

 .تحقيق است
 .انجام گيرد) آزمايشي(گاهي الزم است جهت تعيين حجم نمونه ابتدا تحقيق پايلوت 

 :فرمول هاي مورد استفاده جهت تخمين تعداد نمونه
 )يك گروه(صيفي مطالعات مشاهده اي و تو -
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و سطح  0.05محققي قصد دارد، متوسط كاهش وزن را در يك برنامه غذايي در سطح معني دار : مثال
 تعداد. گرم است 150بر طبق مطالعات قبلي، انحراف معيار كاهش وزن . ن نمايديگرم تعي 15خطاي 

 ٣٨۵ = ٢[١۵/(١۵٠×١.٩۶)]                                           تقريبي نمونه مورد نياز چقدر است؟
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. تخمين زده مي شود% 30شيوع سرما خوردگي در فصل پاييز بر طبق مطالعات قبلي  -2مثال 
تخمين بزنيم  0/05چنانچه بخواهيم تحقيقي در مورد سرما خوردگي انجام دهيم و حداكثر خطا را 

 .به چه تعداد نمونه نياز داريم 0/05در سطح معني دار 
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بر طبق . عملكرد ريوي دو گروه از مرد ها توسط اسپيرومتري با يكديگر مقايسه مي شود -3مثال 
و در سطح معني % 80با قدرت . ليتر است 0/5انحراف معيار حجم بازدمي پر فشار مطالعات قبلي 

 .ليتر را با چه تعداد نمونه مي توان تعيين نمود 0/25اختالف به ميزان  0/05دار 
١.٩۶+٢(١.٢٨×(٠.۵٢)]/(٠.٢۵٢)= ۴٢ [(

 
بوده، اگر درمان % 25ميزان موفقيت برنامه قبلي . برنامه درماني جديد طراحي شده است -4مثال 

به چه تعداد بيمار % 80و قدرت  0/05برساند در سطح معني دار % 35جديد ميزان موفقيت را به 
 .نياز داريم تا اين تغيير قابل مشاهده باشد

١.٩۶+٢(١.٢٨×(.٢۵×.٧۵)]/(٠.١٢)= ١٩٧ [(
 

 نحوه جمع آوري اطالعات
 :در كل متدهاي جمع آوري اطالعات به پنج نوع تقسيم مي شود

 :اندازه گيري فيزيولوژيك و بيولوژيك -1
 .....مانند درجه حرارت، نبض، فشار خون، وزن، قند خون، بررسي راديولوژيك و 

ار مشابهي استفاده شود تا خطاي ابزار بطور تصادفي در بايد در تمامي موارد اندازه گيري از ابز
 .براي اندازه گيري دقيق و يكسان بايد پروتكل هاي عملياتي تهيه شود. گروهها اثر بگذارد

 -2 :روش هاي مشاهده اي
معموال چك ليست هاي مشخصي براي ثبت رفتار . گاهي رفتار نمونه ها مورد توجه محقق است

 . تهيه مي شود
 :شنامهپرس -3

 .پرسشنامه هاي متعددي و متنوعي وجود دارند كه در تحقيقات مورد استفاده قرار مي گيرند
معموال از روش ليكرت براي بررسي هر سوال در پرسشنامه كه به آن آيتم مي گويند استفاده مي 
 كنند و شايعترين نوع ليكرت، ليكرت پنج تايي است كه در واقع معياري رتبه اي براي بررسي

 :وضعيت مورد بررسي است
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كامال  كامال   راضي متوسط ناراضي
 ناراضي راضي

 :روش ديگر آنالوگ چشمي است
 آيا از رشته تحصيلي خود رضايت داريد

 اضطراب كم                                                                      اضطراب زياد
 
1         2         3         4         5        6        7        8         9        10 
 :مصاحبه  -4

با تركيب پرسشنامه و مصاحبه مي توان ميزان پاسخگويي را افزايش داد كه در تحقيق اهميت 
بطور . همچنين مي توان با استفاده از سواالت هدف دار اطالعات را جمع آوري نمود. زيادي دارد

 .ساعت گذشته بررسي مي شود 24تغذيه بيمار طي مثال با مصاحبه 
 :مدارك و پرونده -5

 . به آنها منابع ثانويه مي گويند مانند بررسي بيماري هاي قبلي با استفاده از پرونده پزشكي بيمار
 نحوه تجزيه و تحليل داده ها

العات از آمار در تجزيه و تحليل اط. جهت تجزيه و تحليل اطالعات از علم آمار استفاده مي شود
 .توصيفي و آمار تحليلي استفاده مي شود

 آمار توصيفي
از درصد، تعداد و شاخص هاي مركزي مانند داده هاي جمع آوري شده را خالصه مي نمايد و 

براي نشان دادن اطالعات از جداول و انواع نمودارهاي . استفاده مي شود در آن ميانگين، ميانه و مد
 :استفاده مي شود دايره ايميله اي، هيستوگرام و 

 ، درصد، مدفراواني    اندازه گيري اسمي                                            
 دهك، ضريب همبستگي، مد، ميانه       اندازه گيري رتبه اي                               

 نه، ميانگين، انحراف معيار، دهكمد، ميا           اندازه گيري فاصله اي                      
 اندازه گيري نسبي                                مد، ميانه، ميانگين، انحراف معيار، دهك

     

 آمار تحليلي
ابتدا تخمين اينكه . ئوري احتماالت مبناي آمار تحليلي است و با دو هدف استفاده مي شودت

 .كل جامعه باشد و دوم بررسي فرضيات پژوهشاطالعات نمونه تا چه حد احتمال دارد بازتاب 
واقعه رخ نمي ( صفرنشان داده مي شود و عددي است بين  pدر تست فرضيه احتماالت با حرف 

احتمالي كه در تحقيقات مبناي معني دار بودن فرضيه از نظر ). واقعه رخ مي دهد( 1تا ) دهد
اين . بيان مي شود 0/01يا آلفاي  و 0/05بصورت آلفاي  آماري است و يا سطح معني دار بودن

معيار بايد قبل از تحقيق مشخص شود و مبناي اين قرار مي گيرد كه با چه معياري فرضيه تاييد يا 
 .رد مي گردد
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رد فرضيه در صورت درست ( سطح معني دار بودن به اين معني است كه احتمال خطاي نوع اول 
هنگامي  تعيين كنيم به اين معني است كه 0/05ا اگر سطح معني دار بودن ر. چقدر است) بودن آن

بار  5پژوهشگر در قضاوتش ممكن است ) يعني ارتباط معني دار است(كه فرضيه صفر رد مي شود 
طبعا چنانچه احتمال به دست آمده در بررسي آماري كمتر از سطح . بار اشتباه كرده باشد 100از 

 .ر واقع ارتباط معني دار خواهد بودر بودن بشود فرضيه صفر رد مي شود و دامعني د
بر حسب نوع متغير و ويژگي هاي اندازه گيري آزمون هاي آماري متفاوتي براي بررسي فرضيات 

جهت تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار مي  SPSSبرنامه هاي آماري كامپيوتري مانند  .وجود دارد
 :اهده استبرخي از تستهاي مهم آماري در جدول زير قابل مش .گيرد

 نوع نوع اندازه گيري هدف تست نشانه
 متغير مستقل متغير وابسته

بررسي تفاوت ميانگين در دو  يا 
 گروه مستقل

فاصله اي اسمي
 نسبي

t T test

بررسي تفاوت ميانگين در دو  t Paired T Test يا 
 گروه وابسته

فاصله اي اسمي
 نسبي

Median Test بررسي تفاوت ميانه در دو اسمي رتبه اي 
 گروه مستقل

X٢ 

U Mann Witney  بررسي تفاوت رتبه ها در دو
 گروه مستقل

 رتبه اي اسمي

بررسي تفاوت رتبه ها در دو 
 گروه وابسته

 Z Wilcoxon رتبه اي اسمي

 3بررسي تفاوت ميانگين در  F ANOVA يا 
 گروه مستقل يا بيشتر

فاصله اي اسمي
 نسبي

H Kruskal Wallis 3رتبه ها در  بررسي تفاوت 
 گروه مستقل يا بيشتر

 رتبه اي اسمي

يا چند  2بررسي تفاوت در  اسمي اسمي
 گروه

X٢ Chi Square 

 r Pearson يا 
Correlation 

بررسي همبستگي بين صفر 
 تا يك 

فاصله اي يا 
 نسبي

فاصله اي
 نسبي

ررسي همبستگي بين صفر ب
 تا يك

 r Spearman رتبه اي رتبه اي

 ٢۴



t Kendall test ررسي همبستگي بين صفر ب
 تا يك

 رتبه اي رتبه اي

 
 پيش آزمايي روش تحقيق

قبل از جمع آوري اطالعات معموال الزم است كه روش ها و اجزاي تحقيق آزموده شود تا مشكالت 
احتمالي كه در اجراي تحقيق ممكن است پيش آيد شناخته شود و در صورت نياز تغييراتي در 

 .پژوهش به عمل آيد و گاهي حتي به انصراف از كل تحقيق مي انجامدنحوه اجراي 
كه عبارتست از مورد  Pre testش آزمون است يروش اول پ. دو روش در اين زمينه وجود دارد

 Pilotروش دوم مطالعه آزمايشي . آزمايش قرار دادن بعضي از اجزاي تحقيق در معيار كوچكتر
Study گاه براي تعيين حجم دقيق . لعه روي يك نمونه كوچك استيعني اجراي تمام مراحل مطا

 .نمونه اجراي مطالعه آزمايشي و به دست آوردن مشخصات اوليه ضروري است
 

 اعتبار داخلي و خارجي تحقيق
بررسي اين نكته است كه آيا تغيير در متغير مستقل واقعا  Internal Validityاعتبار داخلي 

اگر متغير هاي مداخله كننده كنترل نشوند . گرديده يا خير وابستهغير باعث تغيير قابل توجه در مت
 .ارتباطات ديده شده ممكن است مربوط به آنها باشند

 :عوامل مخدوش كننده اعتبار داخلي عبارتند ازبرخي 
مثال در  .تاثير وقايع و حوادث در حين تحقيق كه بر روي متغير وابسته اثر مي گذارند: سابقه -

مي    يقي در مورد تاثير آموزش تنفس بر تست هاي ريوي، برنامه اي از تلويزيون پخشحين تحق
 .شود و اطالعات اضافه را در اين مورد مي دهد

 .تغييراتي است كه به دليل گذشت زمان ايجاد مي شود و ربطي به متغير مستقل ندارد: گذر زمان -
فاقد اعتبار و پايايي الزم باشد و يا دقت آن در ممكن است ابزار اندازه گيري : ابزار اندازه گيري -

 .طول تحقيق كاهش يابد
. نمونه گيري بصورتي بوده است كه افراد خاصي در تحقيق شركت كرده اند: انتخاب نمونه -

 .استفاده از داوطلبين اين خطر را افزايش مي دهد
افراد با ويژگي هاي كم شدن نمونه ها در طي تحقيق و ترك تحقيق توسط : ريزش نمونه ها -

 . خاص و بصورت نابرابر در گروه هاي مختلف
  .بر مي گردد به توانايي انتشار و تعميم نتايج به جمعيت External Validityاعتبار خارجي 

 :عبارتند از خارجيعوامل موثر بر اعتبار برخي 
 عوامل مربوط به جمعيت -
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تمامي نمونه هايي كه احتمال داشت از جمعيت آيا محقق قادر است بصورت مدلل نمونه خود را به 
 .بسيار موثر است خارجينحوه نمونه گيري بر اعتبار . گرفته شود تعميم دهد

 اثر هاتورن -
. اثر هاتورن عبارتست از تغيير رفتار در افراد به دليل اينكه مي دانند تحت بررسي و مشاهده هستند

اثرات ديده شده . بتواند شرايط را تكرار كند محيط بررسي در حالت طبيعي باشد و محقق ديگر
 . مربوط به اثر هاتورن نباشد

 اثر بررسي اوليه -
 .بررسي اوليه ممكن است باعث حساس شدن نمونه ها شود

  
 مالحظات اخالقي

رعايت صداقت و امانت علمي، در نظر . توجه به نكات اخالقي در هر مرحله از پژوهش ضروري است
تار و نظام اجتماعي، صداقت هنگام بررسي نتايج، دقت در حسن استفاده از بودجه گرفتن باورها، رف

، بيانيه هلسينكي در اين زمينه تدوين شده است. و بسياري ديگر از موارد بايد در نظر گرفته شود
 :برخي از موارد به قرار زير است

 موافقت كتبي شركت كنندگان در تحقيق -
 رعايت صداقت و امانت علمي -
 ت بي طرفيرعاي -
 ذكر نام ساير پژوهشگراني كه همكاري نموده اند -
 استفاده نكردن از منابع مشكوك و فاقد اعتبار -
 توجه به رفاه اعضاي گروه تحقيق -
 دقت در حسن استفاده از وسايل و بودجه -
 رعايت صداقت در تجزيه و تحليل نتايج -
 محرمانه نگه داشتن اطالعات و نام افراد مورد بررسي -
 نتايج در اختيار افراد مسئول و شركت كنندگان قرار دادن -
 رعايت حرمت افراد -
 حفظ جان و سالمت كساني كه مورد آزمايش قرار مي گيرند -
 

 تهيه و تنظيم پروپوزال
مهمترين نكته در نوشتن پروپوزال اينست كه به راحتي قابل فهم باشد و از وضوح كافي برخوردار 

 . ح تحقيقاتي استپروپوزال در واقع برنامه و طر. باشد
 :پروپوزال شامل اجزاي زير است
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 عنوان پژوهش -
 معرفي گروه تحقيقاتي -
 بيان مسئله -
 اهداف تحقيق -
 فرضيات و تعاريف عملي -
 متغير ها -
 مروري بر مطالعات و چارچوب تحقيق -
 برنامه اجرايي تحقيق -
 مالحظات اخالقي -
 هزينه ها و بودجه -
 فادهمنابع علمي مورد است -

مراكز علمي فرم هاي خاصي جهت تهيه پروپوزال دارند كه اصول آنها تقريبا مشابه است و شامل 
 . موارد فوق مي گردد
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