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-1پژوهش چيست؟
 -2اهميت پژوهش در زندگی

 -3چگونه می توانيم يک پژوهشگر موفق باشيم؟
دکتر رضا قنبری
عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین



واژه ی پژوهش معادل فارسی کلمه ی تحقيق است .



کلمه ی تحقيق از زبان عربی گرفته شده وبه معنای رسيدگی،بررسی،جستجو کردن
وبه عمق مطلبی پی بردن است.



پژوهش به شما اين امکان را می دهد که فرضيه بسازيد،ايده را بررسی کنيد،
آزمايش کنيد،دنبال راه حل ها بگرديد،تصميم بگيريد ومهم تر از همه،درباره ی خود
ودنيای اطراف خود مطالعه کنيد.



اگر به محيطی که در آن زندگی می کنيد،دقت نماييد،متوجه می شويد
در طول روز بعضی حوادث را می بينيد وحس می کنيد،يعنی اين که شما

با برخی از حقايق اطراف خود آشنايی داريد.ولی برای کشف بهتر حقيقت
و واقعيت احتياج به بررسی و مطالعه بيشتر ومنظم تری داريد؛ که اين
کار با تحقيق انجام می شود.



اگر می خواهيد پژوهشگر موفقی باشيد بايد ويژگی های زير را در خود
جستجو کنيد:



درباره ی سؤال خود چه قدر اطالعات داريد؟



تا چه اندازه با روش پژوهش آشنايی داريد؟



تا چه اندازه به موضوع پژوهش فکر می کنيد وآن را نزد خود يا گروه

بررسی می کنيد؟


تا چه اندازه درانجام کارها صبر وحوصله وپشتکار داريد؟



تا چه اندازه واقع بين هستيد؟



تا چه اندازه امانت دار وصادق هستيد؟




















اگر می خواهيد يک پژوهشگر موفق باشيد ،بايد ويژگی های زير را در خود تقويت نماييد:
درباره ی سوال يا مساله ی خود چقدر اطالعات داريد ؟
·
برای انجام موفقيت آميز يک پژوهش ،الزم است که پرسش يا پرسش های محدود و مشخصی را در مورد موضوع
انتخابی خود مطرح کنيد .اگر پژوهشگری بتواند سوال خوبی مطرح نمايد،مثل اين است که نيمی از کار پژوهش را
انجام داده و اين کار کمک می کند تا پژوهشگر زودتر به مقصود خود برسد  ( .انتخاب سوال وسيعی مثل« بررسی
زندگی موجودات زنده» پژوهشگر را به زودی به نتيجه مطلوب نمی رساند .
تا چه اندازه به روش های پژوهش آشنايی داريد ؟
·
پس از تعيين موضوع و سوال تحقيق بايد در فکر انتخاب روش پژوهش خود باشيد .انتخاب روش مناسب برای
پژوهش ،شما را هرچه دقيق تر ،آسان تر و ارزان تر به پاسخ پرسش ها می رساند .
روش های
موضوع پژوهش -هدف پژوهش -امکانات اجرايی پژوهش  ،روش شما را مشخص می کند.
پژوهش عبارتند از  .1 :روش کتابخانه ای  .2روش توصيفی .3روش تجربی .
می
تا چه اندازه به موضوع پژوهش فکر می کنيد و آن را نزد خود و گروهتان بررسی
·
کنيد؟
موضوعی را انتخاب کنيد که مورد عالقه شما و تک تک افراد گروه باشد .شما بايد قصد کنجکاوی در موضوع
موردنظرتان را داشته باشيد .پس سعی کنيد درباره ی موضوع تحقيق خود تا جايی که می توانيد سوأل طرح کنيد .
هرچه قدر سوأل پژوهش شما مشخص تر و محدودتر باشد موفق تر خواهيد بود.
تا چه اندازه در انجام کار ها پشتکار داريد؟
·
يک پژوهش موفق  ،در يک شب به نتيجه نمی رسد .با برنامه ريزی دقيق و در مدت زمان مشخص بايد پژوهش را
انجام داد.در انجام کار ها صبر و حوصله و پشتکار داشته باشيد  .پژوهش عجوالنه و بی برنامه خيلی سريع بی ارزشی
خود را نشان می دهد .
تا چه اندازه واقع بين هستيد ؟
·
زمانی که موضوع پژوهش يا پرسشهايی ذهن شما را درگير می کند ،بايد با رغبت و شوق ،مساله را پيگيری کنيد.
هدف از انجام يک پژوهش ،برنده شدن نيست بلکه هدف آن است که شما به آگاهی هايی دست يابيد و ارزش
کشفيات و کارهای خود را ببينيد و دانسته های خود را بيافزاييد.
آيا ميدانيد ؟



در باره ي سوال يا مساله ي خود چه قدر اطالع داريد ؟
محدود بودن مساله ي پژوهش از مهمترين ويژگي هاي يك پژوهش موفق است و انتخاب
موضوعات و سوال هاي وسيع مانند بررسي زندگي موجودات زنده نشان دهنده ي آن است كه
پژوهشگر از وسعت كاري بي اطالع است .
براي انجام موفقيت آميز يك پژوهش الزم است كه پرسش يا پرسش هاي مشخصي را در مورد
موضوع انتخابي خود مطرح كنيد  .اگر پژوهشگري بتواند سوال خوبي مطرح كند  ،مثل اين است
كه نيمي ازكار پژوهش راانجام داده واين كاركمك مي كند تا پژوهشگر زودتر به مقصود برسد.
مثالً :تاثير آلودگي هوابرروي گل ها
• تا چه اندازه با روش پژوهش آشنايي داريد ؟
پژوهش انواع مختلف دارد كه شما با دونوع آن اشنا مي شويد .
** پژوهش تاريخي :
در اين نوع پژوهش موضوع معيني كه در گذشته اتفاق افتاده مورد مطالعه قرار مي گيرد .
پژوهشگر سعي مي كند از طريق جمع آوري اطالعات و سنجيدن آن درستي مطالب را بررسي
كرده سپس اين اطالعات رادر كنار هم قرارداده وپس از تفسير ،ان ها را منظم كند.
مثال  :بررسي دوران كودكي حضرت محمّد (ص)
براي بررسي اين موضوع  ،پژوهشگر كتاب هاي متعددي را جمع آوري و مطالعه كرده  ،مطالب
آن را مي سنجد وسپس اين مطالب و مطالبي را كه از منابع ديگر به دست آورده كنار هم قرار
مي دهد و پس از مقايسه  ،آن ها را دسته بندي و منظم مي كند .



در اين نوع پژوهش  ،پژوهشگر سعي مي كند يك موقعيت يا يك موضوع را به طور عيني  ،واقعي و منظم توصيف كند .
مثال  :بررسي وضعيت آلودگي هوادر شهر تهران
براي بررسي اين موضوع پژوهشگر كتاب  ،مجالت  ،مقاالت  ،تصاوير  ،نمودار،گزارش اخبارو… را مطالعه كرده و با كنار هم
قراردادن مطالب سعي مي كند يك گزارش از چگونگي وضعيت آلودگي هوادر شهر تهران ارايه دهد .
• تا چه اندازه به موضوع پژوهش فكر مي كنيد وان را نزد خود يا گروه بررسي مي كنيد ؟
موضوعي را كه انتخاب مي كنيد بايد موردعالقه ي شما باشدو قصد كنجكاوي در آن را داشته باشيد  .سعي كنيد دربره
موضوع تحقيق سوال طرح كنيد  .هرچه قدر سوال پژوهش محدود تر ومشخص تر باشد  ،شما موفق تر هستيد .
• تا چه اندازه در انجام كارها صبر و حوصله وپشت كار داريد ؟
يك پژوهش موفق در يك شب به انجام نمي رسد  .با برنامه ريزي دقيق ودر مدت زمان مشخص بايد پژوهش را انجام داد .
در انجام كارها صبر وحوصله وپشتكار داشته باشيد .يك پژوهش عجوالنه و بي برنامه ،خيلي سريع بي ارزشي خود را
نشان مي دهد .
• تا چه اندازه واقع بين هستيد؟
زماني كه موضوع كه موضوع پژوهش يا پرسش هايي ذهن شمارا درگير مي كند  ،بايد با رغبت و شوق مساله را پيگيري
كنيد  .هدف از انجام يك پزوهش برنده شدن ؛ گرفتن جايزه يا نمره نيست  ،بلكه هدف آن است كه شما به اگاهي هايي
دست يابيد وارزش كشفيات و كارهاي خود را بينيد وبردانسته هاي خودافزايش دهيد .
• تا چه اندازه امانتدار وصادق هستيد؟
اگر مطالبي را از شخصي يا سندي به صورت مستقيم نقل مي كنيد  ،مشخصات دقيق منبع را در قسمت منابع و يا پايين
صفحه بنويسيد .



اين که ميگن روحيه پژوهشی به چه معناست؟ واقعا خصوصيت يک پژوهشگر خوب
چيه؟ يک نفر چه کارهايی بايد انجام بده تا بهش بگيم پژوهشگر خوب؟ روش های فکر
کردن وراهکار های يک پژوهشگر موفق چيست؟



داشتن انگيزه قوی برای بکاربردن استعداد وخالقيت
ايمان به نوآوری و نونگری دايمی
داشتن اعتمادبه نفس قوی  ،کنجکاوی  ،وايده پردازی
بکارگيری تمام حواس پنج گانه حتی گاهی بکارگيری حس ششم وسعی در ديدن آنچه
که نمی بينيم
استفاده از توانايی ها،مهارت ها  ،دانسته ها
دوست داشتن ايده انتخابی وتالش و پی گيری مداوم
داشتن هدف در پژوهش و نياز جامعه امروز وآينده به يک پروژه خاص
برنامه ريزی زمان بندی با در نظر داشتن مراحل انجام پروژه وشروع به کار
به روز بودن کيفيت وکميت وآماده نمودن ابزار وامکانات و.....
















گاهی بر گشتن و دوباره مراحل پروژه را برای رفع نواقص ،نقدو بر رسی کردن
از همه مهمتر در کار تيمی که اساس يک پژوهش موفق است به عقايد وفعاليت
های ديگران احترام گذاشتن هرچند بسيار ساده باشد .










تبديل شدن به يک پژوهشگر موفق:
کسب شناخت الزم از خود (زمينه عالقه مندی)
سواد علمی و در نهايت کسب آموزش های الزم
صبر و مداومت باال
برنامه ريزی و مشخص نمودن افق ديد کوتاه و بلند مدت
کسب تجربه از افراد موفق (ارتباط با آنها)
داشتن جسارت در انجام کارهای بزرگ



در بسياری از تحقيقات علوم پزشکی هدف از انجام تحقيق جمع آوری
اطالعات برای انجام يک اقدام ميباشد (حل مشکل):
◦ اقدام سريع :حل يک اپيدمی اسهال در دبستانهای يک شهر
◦ اقدام در درازمدت :بررسی عوامل خطر بيماريهای مزمن



هدف از انجام يک تحقيق ميتواند گسترش مرزهای دانش نيز باشد که اين
مورد نيز در انتها به حل يک مشکل منجر خواهد شد.



درآمد
کنجکاوی





Internal drive
◦ Research interest (sense of achievement/fulfillment,
curiosity)
◦ Strong ambition (self-expectation)



External drive
◦
◦
◦
◦

Degree and diploma
Parents, teachers, friends
Peer pressure (sense of honor and responsibility)
Small success
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Good research largely depends on the selected
problem



90% of a research job is done when you find a good problem. ◦
A good problem is difficult to find ◦
Not too easy or too difficult 

How to select a problem?



Is it an old problem or a new problem? ◦
Usually, new problems have more opportunities 

Is it a significant problem? ◦
Practically important yet technically challenging 

13
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One major contribution is better than many small
ones
What is the contribution type? 



Knowledge discovery, invention, integration, application ◦

Identify, describe, and demonstrate the big idea 
Asking the right problem, then asking the problem
right
Innovation! Innovation! Innovation! 
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تحقيق :به معنای درست گردانيدن ،پيدا کردن ،يافتن يا جستجوی حقيقت



تحقيق به روش علمی:



مجموعه مقررات و قواعدی که چگونگی جستجو برای يافتن حقايق مربوط به يک

موضوع را نشان می دهد.


عملی منظم است که در نتيجه آن پاسخ هائی برای سواالت مندرج در موضوع تحقيق
بدست خواهد آمد .
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تحقيق و پژوهش نيروی محرک توسعه پايدار در تمامی حوزه های فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و  ...است.



پژوهش ،محقق و پژوهشگر را بر آن می دارد تا به جستجوی حقيقت بپردازد و از تعصب
و مطلق گرايی بپرهيزد.



تصميم گيری و عمل بر مبنای پژوهش از اتالف منابع و امکانات جلوگيری کرده و با
افزايش دقت و سرعت باعث بهبود بهره وری در حوزه های مختلف کاری می شود.
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پژوهش مولد علم است و باعث رشد شتابان علم می شود.



تقويت روحيه کار گروهی و استفاده از مشاوران

◦ حل مسئله خاص
◦ کاربرد آموزشی

◦ پيشگيری از حوادث و اتفاقات
◦ کاهش هزينه ها (سازمانها و جامعه)
◦ ارزش بالينی و درمانی
◦ توسعه دانش و علم

17
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" اولين مرحله تحقيق احساس وجود يک مشکل است؛ به اين معنی که
پژوهشگر در کار خويش با مانع يا مشکلی روبرو گرديده است که در حل
آن ابهام يا ترديد دارد و نمی تواند در مقابل آن ساکت بماند”.

انتخاب
موضوع

طرح مسئله

20

نياز به

بازنگري منابع

طراحي تحقیق

تحلیل داده ها

نمونه گیري

جمع آوري اطالعات

تنظیم گزارش

ايده خام تحقيق
شرح موضوع تحقيق و طرح فرضيه ها
طرح کلی تحقيق
تصميمم گيری در مورد فن های جمع آوری اطالعات

مشاهده مشارکتی ،مصاحبه،پرسشنامه،تحليل اسنادومدارک،سايرفن ها
تصميم گيری درباره منابع کسب اطالعات
طراحی تحقيق
ثبت و طبقه بندی داده ها
جمع آوری اطالعات
نوشتن گزارش نهايی
تحليل داده ها

مراحل نگارش طرح پژوهشی
 -1انتخاب موضوع تحقيق
 -3پيشينه تحقيق

 -2بيان
مسئله  -4بيان گزاره های مسئله (هدف  /فرضيه  /سوال ها)
 -5مشخص كردن متغيرها و مقياس سنجش آنها
 -6تعيين ابزار اندازه گيری
 -7مشخص كردن جامعه مورد بررسی ،نمونه و حجم نمونه
 -8انتخاب روش تحليل داده ها
 -9گردآوری
داده ها
تنظيم و تلخيص داده ها
-10
 -11تحليل داده ها
 -12بحث و نتيجه گيری

مراحل تدوین و اجرای یک طرح
پژوهشی

انتخاب
موضوع تحقيق

شناسایی
و بيان مسئله
گزارههای مسئله
و نحوه بيان آنها

دومی ی مرحلیییه دد ی ی وی و
اجییرا ی یک طییرح وهوی ی
است.
یی
اولی ی مرحلیییه
احسییییاو وجییی د یییییک
م کل است.
بخشیا یک مطالعه حیاو
ب ان کلی از ایم یت مسیئله و
گیی ی اد یییییا مییییا مسییییئله
است.

اجزاء گزاره مسئله
 . 1هدفهاي تحقيق :در اجراي پژوهه هژاي لميژ
پس از بيان مسئمه تحقيق پوههشگر ,قصد خژ د را بژه
ص رت ليميات بيان م کند.
 .2سئ الهاي تحقيق :مسئمه تحقيق در مطالعات کيف
ه کي م ت اند بص رت س ال بيان ش د.

 .3فرضيههاي تحقيق :حدس بخردانهاي در باره رابطه
ده يا چند متغير است.

2
7

کنجکاوی

ارضاء کنجکاوی

مشکل

راه حل

تجربیات

سئوال

2
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• درجه حرارت مرکز خورشید چقدر است؟
• ساختمان مولکولی گیرنده انسولین چگونه است؟
• متوسط قد شرکت کنندگان در این جلسه چقدر است؟
• نگرش شرکت کنندگان در این جلسه در رابطه با اهداء خون
چگونه است؟
• چرا افراد مسن بستری بیشتر دچار عفونت بیمارستانی می
شوند؟
• درمان مناسب برای بیماری ایدز چیست؟
• .......

Quantitative •کمی
Qualitative •کیفی
2
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انتخاب موضوع تحقيق
و
بيان مسئله
3
0

چگونه می توانیم یک موضوع تحقیق انتخاب کنیم؟
Which comes first: the thesis advisor or the thesis topic?

 -1تجربه های خود فرد
 -2اثرات محيط
-3نظريه های علمی
-4پژوهش های ساير محققين
-5سفارش ساير سازمان ها
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استفاده از تجارب
استنتاج از نظريه ها و فرضيه ها
استفاده از متون درسی و مجالت تخصصی
مرور متون و اطالعات علمی ،انترنت و منابع الکترونيک
شرکت دردوره های آموزشی وهمايشهای علمی

معيار های انتخاب موضوع:
 متناسب با عاليق و توانمندی
 مناسبت داشته باشد
 تکراری نباشد
 قابليت اجرا داشته باشد
 کاربردی و مناسب با زمان و مقرون به صرفه

3/
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1

عالقة پژوهشگر

2

بدیع بودن

4

اهميت و اولویت

5

توانایی پژوهشگر

6

منابع مادی

7

منابع اطالعاتی

8

به صرفه بودن

موضوع تحقیق

3

پژوهش پذیر بودن

ويژگيهاي موضوع تحقيق
 .1عالقه پژوهشگر :موضوع تحقيق بايد مورد عالقه پژوهشگر باشد.
 .2بديع بودن :نو و تازه باشد و بصورت خالقانه مطرح شود.
 .3پژوهش پذير بودن :موضوع پژوهش بايد به حل مشکل يا کاهش آن منجر شود.
 .4اهميت واولويت :انجام دادن پژوهش جديد تا چه اندازه اهميت دارد.
 .5توانايي پژوهشگر :پژوهشگر در انتخاب موضوع بايد توانايي خود را موورد نرور
قرار دهد.
 .6منابع مادي :نيروي انساني ،ابزار اندازهگيري ،بودجه ،تجهيوزات و سواير لووازم
مادي بايد در دسترس پژوهشگر باشد.
 .7منابع اطالعاتي :در انتخاب موضوع تحقيق بايود بوه منوابا اطالعواتي دسترسوي
داشت .تا امکان بازنگري پژوهشهاي قبلي و بررسي پيشينه تحقيق فراهم شود.
 .8به صرفه بودن :انجام دادن تحقيق پيرامون موضوع مورد نرر بايد از جنبههواي
علمي و نرري مقرون به صرفه باشد.
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مناسبت
اجتناب از دوباره کاری
قابليت اجرا
مقبوليت سياسی
کاربرد داشتن
فوريت نياز به داده ها
مقبوليت اخالقی

بهتر است موضوعی که انتخاب می شود در مقايسه با مسايل ديگر الويت داشته باشد.
دقت نماييد و به سئواالت زير پاسخ دهيد:
 -1وسعت مسئله چقدر است؟
 -2چه کسانی متاثر از مسئله هستند؟
 -3شدت مسئله چقدر است؟

3
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قبل از اينکه تصميم به اجرای يک طرح تحقيقاتی بگيريد .بسيار مهم است که دريابيد آيا موضوع پيشنهادی در منطقه
مورد نظر و يا مناطق مشابه مورد بررسی قرار گرفته است يا خير؟
تنها در سه وضعيت زير می توان به انجام تحقيق روی موضوعی که قبال روی آن کار شده است اقدام کرد.
 در شرايط زمانی متفاوت
 در شرايط جغرافيائی مختلف
 درصورت عدم دستيابی به نتايج کافی

4
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مرور ادبيات و سوابق
مربوطه

41

به هنگام پيشنهاد پروژه  ,بايد به موارد زير جهت انجام آن توجه نمود:
 -1نيروی انسانی
 -2زمان
 -3تجهيزات و امکانات
 -4منابع مالی

4
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توصيه می شود عنوانی انتخاب شود که مورد توجه و حمايت مسئولين
باشد ,اين مسئله امکان بکار گرفته شدن نتايج را افزايش می دهد.

4
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آيا احتمال بکارگيری پيشنهادات تحقيق وجود دارد؟

فوريت نياز به داده ها
براي تصميم گيري  ,چه اندازه نياز فوري به داده ها داريم؟
تصميم بگيريد كدام تحقيق بايد اول و كداميك بعداً انجام شود.
4
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از جمله مهمترين شرايط برای انتخاب موضوع عدم تضاد و مواجهه آن با مالحظات اخالقی است.
لذا بايستی طرح پيشنهادی خود را از نظر مالحظات اخالقی زير مورد بازنگری دقيق قرار داد:
 موضوع طرح چقدر مورد قبول کسانی که روی آنها بررسی انجام می گيرد ,خواهد بود.
آيا ميتوان رضايت نامه کتبی از افراد مورد مطالعه گرفت.
آيا شرايط افراد مورد مطالعه در نظر گرفته شده است؟

4
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نياز به توضيح نيست که هردو مورد فوق برای انجام هر تحقيقی
ضروری است و عاملی برای باالرفتن سرعت و کيفيت تحقيق می باشد.

4
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ايده پژوهش
محدود كردن مساله:
تمركز بر يك
موضوع ويژه

عنوان پژوهش
4
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در هنگام نوشتن عنوان بايد خصوصياتی که برای يک عنوان خوب
برشمرده می شوند در نظر گرفت .اين موارد عبارتند از:
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦
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از کلمات کوتاه ،رسا و در حد امکان از يک زبان استفاده شود
عبارت گويا باشد و گيج کننده نباشد .از اختصارات که ممکن است مخفف عبارات
مختلفی باشند پرهيز شود.
در تحقيقات توصيفی بيان مکان و زمان تحقيق در عنوان ضرورت دارد.
در عنوان دقيقا" آنچه محقق بدنبال تعيين آن است بيان شود.
سعی شود دامنه تحقيق محدود در نظر گرفته شود.
عنوان را غير سوالی مطرح نمائيد.
از کلمات مناسب ومطلوب استفاده شود.

شرایط تدوین موضوع تحقيق










م ض ع به ص دت یك جمله مثبت مبر ؛
؛
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در تنظيم عنوان :
 اگر هدف از تحقيق پاسخ به سئوال ” چه روی می دهد؟“ و ” شرايط موجود چگونه است؟“ باشد:
بايد جامعه مورد بررسی ,متغيرهای مورد مطالعه  ,زمان و مکان اجرای تحقيق مشخص باشد.

مثال:
بررسی رضايت مراجعين به بيمارستان بوعلی قزوين در سال 1396

5
0

 اگر هدف از تحقيق پاسخ به سئوالی در مورد همبستگی بين متغيرها و يا نقش يک عامل در ايجاد يک پديده است :
ذکر زمان انجام پژوهش و مکان ضروری نيست.
مثال:
بررسی ارتباط بين مصرف سيگار و سرطان مثانه

5
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 از کلمات کوتاه  ،رسا ودر حد امکان از يک زبان استفاده شود.
 عبارت گويا باشد و گيج کننده نباشد.ازاختصارات که ممکن است مخفف
عبارات مختلفی باشند پرهيز شود.

مثال :
“ بررسي فراواني علل  MSدر كودكان زير  10سال مراجعه كننده به درمانگاه اطفال
بيمارستان بوعلي در سال “1396
5
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 در تحقيقات توصيفی بيان مکان و زمان تحقيق در عنوان ضرورت دارد.
 در عنوان دقيقا" آنچه محقق بدنبال تعيين آن است بيان شود.
 سعی شود دامنه تحقيق محدود در نظر گرفته شود.
 عنوان را غير سوالی مطرح نمائيد.
 از کلمات مناسب ومطلوب استفاده شود.
مثال  :به جای کلمات کر ,کور ,عليل و  ...بهتر است از کلمات ناشنوا ,نابينا و ناتوان استفاده شود.
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. گاهی اوقات ذکر روش کار در عنوان بر اعتبار طرح می افزايد

Example:

Prospective Study of Job Stress and
Coronary Heart Disease in US Women

5
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بررسی علل روانی ـ اجتماعی فرار دختران ،دردختران
فراری شهر تهران در سال 1394
آسيب شناسی روانی ـ اجتماعی فرار دختران در شهر
تهران.

سعي كنيد تعداد كلمات عنوان شما از  15كلمه بيشتر
نشود.




اثردوره های آموزشی ريلکسيشن بر اضطراب دانشجويان
دانشگاه امام خمينی در سال .1396
عنوان به ما می گويد:
چه چيزي را
در چه زماني

خواهيم كرد.

روي چه افرادي (سازمان)
مطالعه
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 آغاز يك تحقيق با احساس وجود يك مشكل
همراه است .در اين مرحله آن احساس بايد به
صورت ” يك پرسش " در آيد و بيان شود :سوال
تحقيق
 بديهي است اين پرسش از مسائل روزمره تا
مباحث و فرضيات پيچيده علمي را دربرگيرد ،مهم
آنست كه به شيوه اي علمي و صحيح بيان شود.
57



نقطه آغازين در انجام هرگونه پژوهش يا تحقيق ،مسئله يابی است.



مسأله يا مشکل پديده ای است غيرعادی  ،که در روند کار سيستم
وجود دارد و چون اخالل و بی نظمی ايجاد می کند سبب افت يا
کاهش کمی و کيفی جريان کارها و بازده سيستم می گردد.



مسأله يا مشکل عبارت است از شکاف بين وضعيت موجود و آنچه بايد
باشد.







هميشه اين قالب کلی را به ياد بسپاريد:
بيان مساله
گستردگی موضوع و شدت آن
ديگران چه کرده اند
من چکار خواهم کرد

 بيان مساله
 توجيه اهميت موضوع
قسمت مرور متون مربوط به پژوهش را می توان در بيان مساله
بيان کرد.

هدف از بيان مسئله
 -1توجيه خود پژوهشگر از کاری که میخواهد انجام دهد.
 -2توجيه ديگران

دو سؤال مهم
- 1آيا مشکل مطروحه به واقع وجود دارد؟
- 2آيا با انجام اين تحقيق مشکل برطرف يا از شدت آن کم
میشود؟

61

62

اهييت ه ضرهرت مسئمه
 چرا انجام آن ضرهرت دارد ؟

 انجام آن داراي چه ارزش است ؟
 نتايج حاصل از آن به چه کار م آيد ؟

63

عدم رعايت بهداشت
بيماري

فقر تغذيه

بي سوادي و كم سوادي

كم خوني

استفاده نامناسب
از مواد غذايي
كمبود درآمد خانواده

كمبود مواد غذايي
6
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شبكه عليت كم خوني

مسأله تحقيق
 لبارتست از يك جيمه استفهام کژه رابطژه م جژ د
بين ده يا چند متغير را م رد بررس قرار م دهد ه پاسژ
اين پرس چيزي است کژه در تحقيژق مژ رد جسژتج
است.
 اگر يك مسئمه لمي باشد ،هي اره شامل ده يژا چنژد
متغير خ اهد ب د.

ويژگيهاي مسأله تحقيق
 .1بيان کننده يك رابطه بين ده يا چند متغير؛
 .2ص رت س ال داشتن ،به رهشن ه بدهن ابهام ؛
 .3قابل آزم ن ب دن ،با متغيرهاي قابل اندازه گيري؛
 .4م ضع اخالق يا آرمان نداشتن؛

 .5محدهد ب دن ه قابل سنج

دامنه ه اثر؛

الف) اطالعات زمينه اي

 شرح کوتاهی از خصوصيات محيطی(شرايط اجتماعی_اقتصادی ,فرهنگی)....... ,

 ب) توصيف دقيق مسئله
 نحوه بروز مشکل  /مسئله چگونه بوده است؟ و چه عوارضی از خود برجای می گذارد؟
 وسعت مسئله و شدت آن چقدر است؟
 چه عوامل مهمی می توانند در ايجاد مسئله نقش داشته باشند؟
 چرا تالش در جهت برطرف کردن آن مهم است؟
 آيا در حال حاضر تالشی برای رفع مشکل انجام می شود؟اگر چنين است چه کاستی هايی مشاهده می شود؟
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ج) فوايد پژوهش براي حل مشكل

 چه نتايجی از حل مشکل انتظار می رود؟
 چه فوايدی خواهد داشت؟

د) واژه هاي كليدي  :در صورت لزوم فهرست کوتاهی از تعاريف مربوط به مفاهيم اصلی که در بيان مسئله
مورد استفاده قرار گرفته است.

6
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مسأله تحقيق
آغاز یک تحقيق با احساس وجود یک مشکلل همکراه اسکت .در

این مرحله احساس باید به صورت یک پرسش در آید و بيان شود.

 ایککن پرسککش از مسککامل روزمککره تککا میاحککث و فرضککيات پي يککده
علمککی را دربرمککی گيککرد ،مهککم آنسککت ککه بککه شککيوه ای علمککی و صککحي
بيان شود.

 عیارتسککت از یککل جملککه اسککت هامی كککه رابیککه موجککود بککين دو یککا
چند متغير را مورد بررسی قکرار مکی دهکد و پاسکن ایکن پرسکش چيکزی
است كه در تحقيق مورد جستجو است.
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استفاده از تجارب
استنتاج از نظريه ها و فرضيه ها
استفاده از متون درسی و مجالت تخصصی
مرور متون و اطالعات علمی ،انترنت و منابع الکترونيک
شرکت دردوره های آموزشی وهمايشهای علمی

who?  که ؟
when?  کی ؟
where?  کجا ؟

How?  چگونه؟
what?  چی؟
why?  چرا ؟
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 برای اينکه يک ايده پژوهشی خوب بیابید الزم است:
 یک شنونده و مطالعه کننده فعال باشید
 خود را در مسیر تحقیقات قرار دهید
 یکی از ایده هایی که بنظر شما عملی است را پرورش دهید

 يک شنوده و مطالعه کننده فعال چه ويژگی هايی دارد؟
 هر وقت شما به صحبت های یک محقق گوش می دهید یا یک
مقاله را مطالعه می کنید این سواالت اساسی را از خودتان بپرسید:
 این ایده از کجا به فکر او رسیده بود؟
 با این تحقیق دقیقا چه مشکالتی از کار حل شده است؟
 اینکار چه شباهت هایی با کارهای مشابه در این حوزه از علم دارد؟
 چه کار پژوهشی جدیدی بر مبنای دانسته های حاصل شده از این کار می توان انجام داد؟


چه ایده های دیگری را می توان به این موضوع اضافه کرد؟

 چگونه می توانید خود را در مسیر تحقیق قرار دهید؟
 هر هفته چند ساعت را برای فکر کردن در مورد ایده های
پژوهشی جدید اختصاص دهید:
 هر هفته چند مقاله مرتبط با موضوع مورد عالقه تان پیدا کنید.
 هر هفته چند خالصه مقاله مرتبط با حوزه کاری یا رشته خودتان مطالعه کنید و یک یا دو مقاله را

بطور کامل و با دقت بیشتر بخوانید.
 در سمینارهای پژوهشی شرکت کنید و در مورد موضوع ارایه شده فکر کنید.
 اگر از امروز شروع کنید در مدت  6ماه می توانید یک موضوع پژوهشی خیلی خوب بیابید.

چگونه نتايج پژوهش های قبلی را مرور کنیم؟

جمع آوری اطالعات مناسب و مرتبط با موضوع تحقیق ،مهمترین راه
رسیدن به موفقیت در انجام یک کار پژوهشی است.

اطالعات مورد نظر را از راه های مختلف می توان تهیه کرد:
 استفاده از منابع کتابخانه ای
•کتاب ها

•ژورنا ل های معتبر علمی
 پایگاه های اطالعات علمی داخلی و بین المللی
 اینترنت و نشریات الکترونیکی
 تماس یا مکاتبه با پژوهشگران داخلی و خارجی

 برای شروع جستجو چه بايد کرد؟
 یافتن کلمه های کلیدی ( )Key wordsمرتبط با موضوع
تحقیق
 دریافت مقاله یا مقاالتی از استاد راهنما یا یک فرد متخصص و

مطالعه آن و سپس جستجوی بیشتر.

 منابع کتابخانه ای مناسب و قابل استفاده برای یافتن اطالعات مورد
نظر به دو دسته تقسیم می شوند:
 -1منابع غیر ادواری (کتاب های مرجع ،کتاب های درسی  ،پایان نامه ها و )...
 -2منابع ادواری (مجالت فارسی یا انگلیسی یا آلمانی یا فرانسوی)

 در صورت استفاده از کتاب بایه به نکات زیر توجه داشته
باشید:
 عنوان کتاب
 نام نویسنده یا نویسندگان کتاب
 مشخصات ناشر
 تعداد صفحه های کتاب
 آیا هر فصل از کتاب نویسنده ای جداگانه دارد؟

در این صورت باید عنوان فصلی از کتاب که مورد استفاده قرار گرفته است،
نام نویسنده یا نویسندگان آن فصل و شماره صفحه شروع و خاتمه فصل
یادداشت شود.

 پس از یافتن مقاله یا مقاالت مورد نظر در منابع کتابخانه ای

موارد زیر را یادداشت کنید تا بعدا به آنها ارجاع دهید:
 نام نویسنده یا نویسندگان مقاله ()Author name
 عنوان دقیق مقاله ()Title
 سال انتشار مجله ()Year
 دوره انتشار و شماره مجله ()Volume and No
 شماره صفحه شروع و خاتمه مقاله ()Page

 -1مقاالت مخصوص كنگره ها و همايش
الف –پوستر
ب -سخنراني
ج-الكترونيكي
 -2مقاالت مخصوص ژورنال هاي علمي پژوهشي ( به صورت هاي
مقاله اصيل  ،متا آناليز  ،گزارش كوتاه  ،نامه به سردبير  ،گزارش
موارد نادر و خاص ).... ،
الف -داخل كشور داراي امتياز پژوهشي
ب -خارج از كشور  Pup Medو ISI



در صورت معلوم شدن مرگ و مير يکساله اخير مادران باردار پس از زايمان
،خواهيم توانست شيوه های جديد را برای رساندن ميزان مرگ مادران به
شاخص برنامه دوم  5ساله در پيش گيريم.



اين پژوهش ما را قادر می سازد علت مرگ و مير باالی مادران باردار پس از
زايمان را که در يک سال اخير ما را از شاخص های مصوب برنامه توسعه
دور ساخته است مشخص کرده  ،در رفع آن بکوشيم.

 پروپوزال چيست ؟
 چرا بايد پروپوزال نوشت ؟
 اجزاي يک پروپوزال کدامند؟
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پروپوزال يا طرح تحقيقاتی ،پيش نويس طرح پژوهشی است
که به هدف انجام يک تحقيق ارائه می گردد.



در پروپوزال به معرفی موضوعی که انتخاب گرديده ،توضيح
اهميت آن موضوع ،ذکر پژوهش هايی که در گذشته در اين
باره صورت گرفته ،هم چنين روش يا روش هايی که در
پژوهش از آن ها بهره گرفته می شود اشاره می گردد.



شکل پروپوزال بنا بر هدف آن و يا بر اساس رشته تحصيلی

می تواند متغير باشد .اما شکل بنيادين آن ،همواره شامل
عنوان

بندی

های

مشابه

می

باشد.

چرا بايد يك پروپوزال تهيه شود؟


جلب منابع اعتباری يا خدماتی از سازمان های
ذينفع.



کسب مجوزالزم از سازمان های مربوطه.



در نظر گرفتن تمامی جنبه های اجرايی که
ممکن است قبل از انجام تحقيق برای ما مهم
باشد.

)1تسهيل برنامهريزی اجرايی تحقيق.
)2کسب حمايت ديگران.
)3آگاه کردن کسانی که در تصويب طرح موثرند.
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روشي منظم و سيستماتيك براي طراحي يك پژوهش و انجام
مرحله به مرحله آن است.



براي انجام هر پژوهش تهيه پروپوزال الزامي است.



پروپوزال به محقق كمك مي كند كه در هر مرحله از كار ارزيابي از
اقدام و بازنگري را داشته باشد و بتواند در مطالعات آينده از آن
استفاده كند.

•
•
•
•
94

پروپوزال

ليستی از تمام مراحل تحقيق و اقدامات الزم در جهت
رسيدن به هدف پژوهش را فراهم می آورد .
اولين قدم برای شروع يک طرح تحقيقاتی است در
انسجام اهداف و فرضيات و روش کار به محقق کمک
می کند.
محقق را به سوی رفع نواقص و به خصوص خطاهای
تحقيق خود قبل از شروع پژوهش سوق می دهد.
امکان برآورد هزينه ها و زمان الزم برای اجرای طرح را
جهت سازمان حمايت کننده تحقيق فراهم می نمايد.

)1ترتيب زمانی هر فعاليت را مشخص میکند.
)2مشخص میکند که چه فعاليتهايی در عرض يکديگر و به موازات هم بايـد
انجام پذيرد.
)3طرح باعث میگردد که محقق تصويری کامل از مجموعـه اقـدامات و امـور
مربوط به پژوهش علمی را تهيه کند.
)4باعث میشود تا فهرست کاملی از کليه نيازهای بودجهای ،نيـروی انسـانی،
وسايل و امکانات که برای تحقيق الزم است فراهم شود.
)5از سرگردانی و بالتکليفی در انجام بعضی از مراحل و امور مربوط بـه طـرح
جلوگيری به عمل میآورد.
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محقق در هر نوع تحقيق نيازمند مساعدت و کمک افراد يا
موسسات ديگر است .اين کمکها ممکن است مالی و
بودجهای يا صدور مجوز و مساعدتهای گوناگون باشد.
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شما ممکن است ايده های خوب و روشنی در خصوص
مفاهيم کليدی ،مسائل و زمينه های مرتبط با
تحقيق تان داشته باشيد .اما آيا تصوير روشنی از کل
پروژه تحقيق هم داريد؟
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عنوان مهم است زيرا افراد كمي كل مقاله را مي خوانند و فقط از روي
عنوان است كه مقاله مورد نظر خود را انتخاب مي كنند.
لذا انتخاب عنوان بسيار مهم است.
قلب يک پروپوزال عنوان آن است





لطفا هر يک از شرکت کنندگان يک عنوان پروپوزال پيشنهاد کنند .

داليل خود را برای انتخاب اين موضوع ذکر کنيد.

 -1بيان مساله
 -2بررسی متون
 -3اهداف و فرضيات
-4طراحی اجرای تحقيق
-5جمع آوری داده ها
-6تجزيه و تحليل داده ها
-7گزارش نويسی











در طرح پيشنهادي تحقيق ابتدا خالصه طرح
پيشنهادي Summary of Proposalنوشته مي شود كه
اشاره به موارد زير دارد.
عنوان طرح:
مدت اجراي طرح:
مجري/مجريان:
بودجه كل طرح وسازمان مجري طرح ومحل اجراي طرح
مساله تحقيق(اهميت موضوع وضرورت انجام تحقيق)
خالصه روش اجرا:
مهمترين كاربرد نتايج طرح:



در بيان مسئله Statement of Problem
موضوع،ضرورت اجراء وهدف طرح نوشته شود.

بايد مقدمه،اهميت

Why do you do?





در بررسی متون  Literature Reviewهرمنبع دريک پاراگراف با
اشاره به محل ،نوع مطالعه ،سال ،تعداد نمونه و نتايج مهم مرتبط با اهداف
اين طرح ذکر شود.

 -1پيدا کردن مطالعات مربوط
-2اشاره به مشکالت قبلی
 -3پيدا کردن راه حل های جديد
 -4جلوگيری از دوباره کاری
-5درک بهتر مشکل مد نظر
-6استفاده از متدولوژی ديگران

 اهداف به دو نوع اهداف کلی و واهداف ويژه( جزيی) تقسيم می شوند.اهداف کلی :
اهدافی که نهايتا بايد به آنها برسيم.لذا اين اهداف کلی هستند.مانند:
اهداف اصلی General Objectives:
بررسي ميزان آگاهي پرستاران از آخرين دستور العمل هاي CPR 2010در
بيمارستانهاي منتخب شهر
اهداف ويژه:برای رسيدن به هدف کلی بايد آن را به اهداف جزيی تر تقسيم کنيم که به آنها
اهداف ويژه می گويند.مانند:اهداف ويژه (اختصاصی) (Specific Objectives):
- 1تعيين ميزان آگاهي پرستاران از آخرين دستور العمل هاي CPR 2010در
بيمارستان دهخدا در سال .1395
 -2تعيين ميزان آگاهي پرستاران از آخرين دستور العمل هاي CPR 2010در
بيمارستان بوعلي در سال .1395
 - 3تعيين ميزان آگاهي پرستاران از آخرين دستور العمل هاي CPR 2010در
بيمارستان واليت در سال .1395
 -4تعيين ميزان آگاهي پرستاران از آخرين دستور العمل هاي CPR 2010در
بيمارستان شهيد رجايي در سال .1395

 -1گويا و واضح باشند
-2واقع بينانه و عملی باشند
-3قابل دستيابی و اندازه گيری باشند.






در هر پژوهش براي جلوگيري از خطا پژوهشگر بايد در برابر فرضيه
تحقيق  ،فرضيه صفر را مطرح كند.فرضيه صفر عدم وجود تفاوت يا
ارتباط را نشان مي دهد.مانند:
فرضيات Hypothesis:
ميزان آگاهي پرستاران دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از آخريندستور العمل هاي CPR 2010در سطوح قابل قبولي مي باشد.

 راهنماي رفرنس نويسي (روش ونكوور):
**** در مورد مقاالت خارجی به ترتيب زير منابع را معرفی میکنند:
-1نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان .عنوان مقاله.
نام اختصاري مجله طبق روش  ،Index Medicosسال انتشار،
شماره جلد ،صفحات.
****کتب خارجی را میتوان به ترتيب زير به عنوان منبع معرفی کرد:
-2نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان .نام كتاب.
شماره چاپ ،نام ناشر ،شهر محل نشر ،سال انتشار ،شماره جلد،
شماره صفحات.

 اسناد :استفاده از مواد مكتوب به عنوان مبناي
تحقيق
 مصاحبهها :پرسش و بحث دربارة موضوعات با افراد
مورد نظر
 مشاهدات :جمعآوري دادهها از طريق تماشا يا
شركت كردن در فعاليتها
 پرسشنامهها :جمعآوري داده ها از طريق سؤاالت
مكتوب
11
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پرسشنامه
پرسشنامه ابزاری متداول برای جمع آوری اطالعات
است و به دليل هزينه ناچيز تهيه ،اکثر محققين به
استفاده بيشتر از آن روی می آورند.

ويژگي هاي پرسشنامه:
-1پرسشنامه نبايد از نظر حجم ،زياد باشد.
-2بايد ظرفيت روانی پاسخگويان در اين زمينه در نظر گيرد.
-3از نظر موضوعی ،سوالها در يک ارتباط منطقی با هم طراحی شوند و
خاليی بين آنها ايجاد نشود .يعنی هر سوال به سوال ما قبل و بعد خود
ارتباط و اتصال موضوعی داشته باشد.

-4هر سوال پرسشنامه به دنبال هدف و منظور خاصی طراحی می گردد.
جواب هر سوال گامی جهت تحقق اهداف ويژه تحقيق و در مجموع
تامين کننده هدف اصلی تحقيق است.

تدوين نادرست پرسشنامه نتايج نادرستی به بار می

آورد .اين موضوع سبب می شود که اعتماد افراد به
تحقيقات پرسشنامه ای کاهش می يابد و مشکالت

زيادی
می نمايد.

را

برای

محققين

در

آينده

ايجاد



به عنوان يک اصل کلی هيچ اندازه گيری خالی از خطا نيست.



در يک کالم دقت در اندازه گيری يعنی اينکه مقدار سنجيده شده چه
ميزان به واقعيت نزديک است.



دقت در انداره گيری توسط دو شاخص اعتبار و پايای به صورت کمی در
می آيد.



در صورت تكرار يك اندازه گيري تا چه ميزان مقادير سنجيده شده به
يكديگر نزديك هستند.
◦ اگر دو مرتبه از يک فرد به فاصله چند دقيقه و در شرايط کامالً يکسان فشارخون
گرفته شود تا چه ميزان مقادير به يکديگر نزديک هستند؟
◦ اگر به فاصله چند روز از يک فرد در خصوص تعداد ساعات مشاهده تلويزيون سوال شود

آيا اعداد بيان شده به يکديگر نزديک هستند؟



مقدار سنجيده شده چه ميزان به واقعيت نزديك است؟
◦ اندازه گيری فشارخون با يک کاف کوچک هرچند ممکن است پايا باشد ولی معتبر نيست.
◦ سوال در خصوص بعضی موضوعات خاص ممکن است پايا باشد ولی معتبر نباشد.
 ميزان درآمد شما در ماه چقدر است؟
 در هفته چند ساعت کتاب می خوانيد؟
 چه ميزان سيگار کشيدن را مضر می دانيد؟ (به خصوص اگر از افراد سيگاری پرسيده شود)
 چند مرتبه فرزندتان را کتک زده ايد؟



اعتبار ظاهري يا صوري ()Face Validity



اعتبار محتوا ()Content Validity



اعتبار ساختاري ()Construct Validity



اعتبار پيشگويي كننده ()Predictive Validity

◦ آيا پاسخ دهنده مفهوم متن را همان می يابد که محقق مد نظر
داشته است؟
◦ آيا ظاهر متن به اندازه کافی شکيل است که حواس پاسخ
دهنده را جلب کند؟
◦ محتوای پرسشنامه در راستای هدف اصلی و سوال پژوهش
است؟
◦ اسکلت پرسشنامه با مفهوم موضوع تطابق دارد؟

◦ پاسخهای داده شده تا چه ميزان با نتايج آينده همخوانی دارد؟



شيوه طراحی سواالت



نوع سواالت و گزينه ها



ترتيب سواالت



روش جمع آوری (شکل ظاهری پرسشنامه،
مکان جمع آوری)..،



روش پاسخ دهی



مالحظات اخالقی به مجموعه قواعد و دستورالعمل هايی اطالق می شود
که به منظور جلوگيری از امکان بروز آسيب به ديگران بايد مورد توجه قرار
گيرد .مالحظات اخالقی از انتخاب موضوع تحقيق آغاز و تا نوشتن گزارش
تحقيق ادامه می يابد.





گستره اخالق در پژوهش
در تمامی موارد زير الزم است مراعات اصول اخالقی بعمل آيد .مواردی که بايد رعايت شوند الزم

است تا در طرح پژوهشی به صورت مشخص مورد بحث قرار گيرند.


حقوق مولفين



رضايت آگاهانه



رازداری



طراحی مطالعه



کارآزمايی بالينی



کارآمدی و استفاده از تحقيقات



دسترسی به اطالعات (مالکيت داده ها)



انتشار نتايج و ...

Autonomy
Beneficence
Non-maleficience
Justice

احترام به فرد و اختيار او



سود مندی



عدم ضرررسانی



عدالت



13
2

.

13
3

 جامعه مورد مطالعه،جمعيتی است که مطالعه بر
روی آن انجام می شود
 جامعه آماری دقيق بايستی مشخص شود که چه
افراد و با چه صفاتی ،جزو جامعه آماری تحقيق قرار
می گيرند و درصورت داشتن اطالعات آماری تعداد
آن نيز اشاره شود.
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سرشماری
 چنانچه تعداد افراد مورد مطالعه کم باشد می توان تمام
افراد تحت مطالعه را در نمونه گيری آورد.
نمونه گيری
 اگر جامعه بزرگ است با استفاده از فرمولهای آماری
درصدی از جامعه را انتخاب می کنيد.
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 sampling methodsرهشهاي ني نه برداري
تصادف ساده
تصادف طبقهاي

رهشهاي ني نه برداري تصادف

خ شهاي
خ شهاي چندمرحمهاي

Random sampling methods

رهش نظامدار

غيرتصادف

رهش در دسترس

رهشهاي ني نهبرداري

رهش هدفيند

Non Random sampling methods

136

◦ روش هاي آماري توصيفي

 از چه آماره هايي براي تبيين و تجزيه و تحليل اطالعات
استفاده خواهد شد.

◦ روش هاي آماري استنباطي

 براي آزمون گذاشتن فرضيه ها از چه آزمون هاي آماري
استفاده خواهد شد.
 دليل استفاده از آزمون ها ذكر شود.

جمعآوري دادهها
ابزار تحقيق بر حسب روش وهدف تحقيق مشخص می شود.
نحوه جمع آوري اطالعات
از چه ابزارهايي براي جمع آوري اطالعات استفاده خواهد
شد.
 بررسي هاي كتابخانه اي
 كتاب ،مجالت و مقاالت
 اينترنت و بانك هاي اطالعاتي
 پرسشنامه
 استفاده از خبرگان و صاحبنظران
 اندازه گيري و آزمايش ( نوع كيت ،ابزار و وسيله خاص )
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تهيه گزارش نتايج و مطالعات پژوهشهای علمی مهمترين مرحلة پژوهشگری
به شمار می آيد.
 پژوهش زمانی کامل است که نتايج آن در اختيار جامعه علمی گذارده
شود.
 به سخن ديگر  ،اگر پژوهشگر نتواند يافته های پژوهش و نتايج اقدامات
علمی خود را در اختيار ساير پژوهشگران و عالقه مندان قرار دهد  ،پژوهش

او هر اندازه هم مهم باشد به پيشرفت علم کمکی نخواهد کرد.

 در واقع مثل اين است که اصالً پژوهشی انجام
نگرفته است  .بنا به گفته مک برنی (“ ، )1990
علم يک فعاليت اجتماعی است و از طريق
مشارکت همگانی و به هم پيوستن دانش فراهم
آمده از سوی فرد فرد دانشمندان رشد و گسترش
می يابد “ (ص)269















بيان يافته های جديد پژوهشی
مشارکت در دانش
تبديل دانش درونی به دانش مدون
ياددهی و يادگيری
اثرگذاری علمی
اثرگذاری اجتماعی
ثبت ايده ها به نام خود
نقد ايده و آثار ساير پژوهشگران
فارغ التحصيلی
ارتقاء شغلی ()Publish or Perish
يافتن موقعيت های بهتر حرفه ای

 چاپ در مجالت علمی
 ارائه به همايشها و سمينارهای معتبر
علمی

 بين اللملی
 ملی
 منطقه ای
 استانی
 داخلی

)Title( عنوان
)Authorship( مشخصات نويسندگان
)Abstract( چکيده
)Keywords( کليدواژه ها
)Introduction( مقدمه
)Research Objectives( اهداف پژوهش
)Research Questions / Hypotheses( سواالت و فرضيه های پژوهش
)Literature Review( پيشينه پژوهش
)Research Method( روش شناسی
)Findings( يافته ها
)Discussion & Conclusion( بحث و نتيجه گيری
)Further Research( پيشنهادات پژوهش
)Acknowledgement( قدردانی
)References( منابع
)Appendices( پيوست ها



























 1( :عنوان
( 2مولف و سازمانی که به آن وابسته است .
( 3چکيد ه
( 4مقدمه
( 5روش
( 6نتايج
( 7بحث
( 8مراجع و ماخذ



الزمه نگارش مقاله علمی = پژوهش



هر پژوهش با ايجاد يک مساله پژوهش ( )Research Problemشکل می
گيرد .منابع رسيدن به مساله پژوهش :مشاهده ،مطالعه و بررسی ادبيات،
کنفرانس ها ،صحبت يا صاحب نظران و ...



بيان روشن مساله پژوهش يکی از مهم ترين قسمت های پژوهش است.



يک پژوهش خوب بايد:
مساله مهمی را مورد مطالعه قرار دهد.
دانش جديدی به دانش وجود اضافه کند.

.1
.2









ارائه يافته های علمی خود به جامعه علمی.
شاخصی در ارزيابی فعاليت عامی افراد.
ابزار ثبت و انتشار دانش.
ابزار ارتباط ميان پژوهشگران.
زمينه ای برای توليد ساير آثار و مدارک.
کشف زمينه های تازه تحقيقاتی.









مقاله های پيايندها و نشريات ادواری.
مقاله های ارائه شده در همايش های علمی.
مقاله های دانشنامه ها يا دائره المعارفی.
فصل های کتاب گروهی.
سرمقاله و مقاله های سردبيری.
نقد و بررسی.

 مقاله های پژوهشی (:)Research Papers
حاوی يافته های نوين پژوهشی يا گزارش نهايی پژوهش ها و طرح های تحقيقاتی
هستند.
 مقاله های مروری (:)Review Papers
مبانی ،روند مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در يک حوزه را با ديدگاهی تحليل
و انتقادی بررسی می کنند.


-

-

خودداری از هرگونه:
سرقت علمی و محتوايی (استفاده از ساير مدارک بدون استناددهی).
استناددهی غيرواقعی (استناد به منابعی که از آن ها استفاده نکرده ايم).
داده سازی.
دستکاری در داده ها.
رعايت حقوق همکاران.
خوداستنادی نابجا.

 -11بحث و نتيجهگيري
اين قسيت بهتر است با گزارش مختصر درباره مسئمه تحقيق ه يافتههاي مرب ط
به س الها ه يا فرضيه هاي پوههش آغاز گردد.
نتيجهگيري با ت جه به هدفها ،س الها ه يا فرضيههاي تحقيق ص رت م گيرد.
لذا ضرهري است تا يافتههاي مرب ط به هريك از آنها با نتايج حاصل از تحقيقات
قبم مقايسه شده ه هج ه تشابه ه يا اختالف ميان آنها به رهشن بيان گردد.
در ص رت که نتايج مشابه باشد تاکيد بر نتژايج قبمژ بژه تعيژي نتژايج کيژك
م رساند.
اگر تفاهت ميان نتايج مشاهده گردد بايد به داليل احتيال هج د آن اشاره کرد.
پوههشگر بايد سع کند که به س االت زير پاس دهد:
سه اين مطالعه در رهشن شدن زمينه مسئمه تا چه حد ب ده است؟
چه نتيجهگيريها ه رهني دهاي نظري ه ليم را م ت ان از ايژن مطالعژه حاصژل
کرد؟
آيا به حل مسئمه تحقيق کيك کرده است؟

تدوين گزارش يافته هاي
تحقيق بصورت مقاله علمي:
ليدتاً يافته هاي بدست آمده بص رت مقاله
لمي تدهين ش د ه در يک از نشريه هاي
تخصص انتشار يابد.

 مجالت مندرج در ليست .ISI
 مجالت علمی-تخصصی
 مجالت علمی-ترويجی
 مجالت علمی-عمومی

ساختار مقاله شامل موارد زير است:










لن ان (حداکثر  15هاژه)
نام پوههشگر ه هيکاران هي
چکيده
مقدمه
رهش تحقيق
يافته ها
بحث ه نتيجه گيري
يادداشت ها
فهرست منابع

ارائه شفاهي

ارائه يك گزارش پوههش در مدت  20- 30دقيقه
که نياز به برنامهريزي دقيق دارد.

فاکتورهاي مهم ارائه شفاهي
 .1هدف پوهه

 .6تحميل دادهها

 .2مساله بررس شده

 .7نتايج

 .3طرح پوهه

 .8محدهديتهاي پوهه

 .4جزئيات ني نه

 .9پيشنهادها

 .5رهش گردآهري دادهها

 .10چگ نگ کاربرد پيشنهادها

چگونگي ارائه
پوههشگر بايد دستخ ش تن

نش د ،هاضح ه مفه م

سخن بگ يد ،بر نکات تاکيد کند که م رد لالقه حضار

باشد ه سرانجام رلايت زمانبندي ارائه

عرضه نتايج پژوهش بصورت پوستر
م ت ان تعدادي از مقاالت را نيز بص رت پ سترهاي بژا ابعژاد
 150 * 100سانت متر ارائه داد.
پ ستر بايد شامل م ارد ذيل باشد:
 لن ان

 رهش تحقيق
 يافته ها
 نتيجه گيري



 -1تا ميتوانيد مقاله بخوانيد :يک جمله قديمی هست که میگويد اگر میخواهيد موفق باشيد فقط
کافی است کارهايی که افراد موفق انجام دادهاند را تکرار کنيد .برای اينکه مقاله نويسی را شروع کنيد بايد ابتدا مقاالت
بسياری را در حيطه خودتان بخوانيد .برای شروع به سايت sid.irبرويد و با جستجوی يک موضوع آسان در رشته خود
چند مقاله کامل را دانلود کرده و بخوانيد.









 -2يك پژوهش را عيناً تكرار كنيد :شما میتوانيد يک مقاله را انتخاب و عيناً آن را انجام دهيد .اين کار در دنيای
علم بسيار مرسوم است چرا که هر پژوهشی بايد بارها تکرار شود تا بتوان در مورد آن با قطعيت نظر داد .شما میتوانيد
ابزارها و پرسشنامههای آن پژوهش را دوباره اجرا کرده و مطابق با آن مقاله ،خودتان شروع به نوشتن مقاله کنيد.
 -3از همايشها شروع كنيد :همايشها را میتوان يک کالس آموزش مقاله نويسی دانست .برخالف نظر برخی افراد،
همايشها به درد نخور نيستند .حداقل فايده آنها اين است که بسياری از دانشجويان مقاله نويسی را از
ارسال مقاله برای همايش شروع میکنند .در طی يک صدها همايش برگزار می گردد .يکی را انتخاب کنيد و
يک مقاله هر چند ضعيف را برای آن ارسال نماييد .حداکثر چيزی که از دست خواهيد داد اين است که مقاله شما رد
خواهد شد .همچنين میتوانيد در چند همايش بدون ارائه مقاله شرکت کنيد.
 -4هرچه زودتر يك مقاله بد بنويسيد! :منظور ما اين است که نوشتن يک مقاله هر چند که ضعيف و بسيار ابتدايی
باشد ،از ننوشتن آن بهتر است .حتی میتوانيد همين امروز يک مقاله بنويسيد.
 -5از دانشجويان ديگر كمك بخواهيد :يک مقاله را با قلم خود بنويسيد .از يک دانشجو يا همکالسی که قبالً مقاله
نوشته است بخواهيد مقاله شما را بخواند و اشکاالت آن را به صورت کامنت برای شما بنويسد .اين کامنتها بهترين و
بهترين ابزار برای يادگيری مقاله نويسی هستند و شما با استفاده از اين روش يک مقاله نويس عالی خواهيد شد.












 -۶يك چارچوب مقاله تهيه كنيد :اکثر مقاالت ساختار استانداردی دارند .فقط کافی است ساختار يک مقاله را پيدا
کنيد و مطالب تان را در آن بنويسيد .ساختار مقاله علمی را میتوانيد اينجا ببينيد.
 -۷فعال جزئيات را كنار بگذاريد :يک مقاله علمی جزئيات بسيار زيادی دارد .الزم نيست اولين مقاله شما
کاملترين مقاله باشد .اينکه اسامی جداول يا نمودارها چگونه باشد ،يک ابزار را چگونه گزارش کنيد ،در مقدمه به چه
پژوهشهايی اشاره کنيد و مواردی از اين دست برای شروع نگارش يک مقاله الزم نيست .کم کم و با نوشتن
هر مقاله قدرت قلم شما بهتر خواهد شد.
 -۸زياد كمال طلب نباشيد :قرار نيست همه کارهای يک مقاله را به تنهايی انجام دهيد .الزم نيست حتماً تمام نرم
افزارهای آماری را بلد باشيد تا يک مقاله بنويسيد .اگر قرار بود يک نفر به تنهايی مقاله بنويسيد پس چرا اکثر مقاالت
چندين اسم دارند؟ حتی بسياری از پژوهشگران بسيار مطرح هم نرم افزارهای آماری را بلد نيستند .بنابراين سعی کنيد
از دوستانتان کمک بخواهيد و اولين مقاله را به صورت تيمی بنويسيد.
 -9كارگاه مقاله نويسي خوب است اما… : ..شرکت در کارگاهها يا دورههايی که آموزش مقاله نويسی میدهند
خوب است اما به يک شرط .اينکه اول مقاله نويسی را شروع کنيد و اصول اصلی آن را ياد بگيريد و سپس برای تکميل
دانش خود در آنها شرکت کنيد .متاسفانه تجربه نشان داده است که اين کارگاهها تاثير زيادی در مقاله نويسی ندارند.
البته نه به دليل کيفيت کارگاه ،بلکه به دليل اينکه خيلیها بدون هدف و بدون داشتن تجربه شروع مقاله نويسی در
آنها شرکت میکنند.
نکته پايانی در آموزش مقاله نويسی
خوب ،اگر شما به اين نکات عمل کنيد ما قول میدهيم که يک سال بعد چند مقاله خواهيد داشت .توصيه پايانی ما اين
است که هر چه زودتر دست به کار شويد و اولين مقاله خود را بنويسيد .فراموش نکنيد که اين کار خيلی هم آسان
نيست اما سخت هم نيست .اگر شما دانشگاه قبول شدهايد پس هوش ،استعداد ،توانايی و دانش نوشتن يک مقاله را
داريد.











انجام پژوهش های باکيفيت و اصيل (نمی توان مقاله ای اثرگذار از يک پژوهش
بی کيفيت استخراج کرد).
مطالعه جديدترين مقاالت منتشر شده در حوزه پژوهشی شما.
نگارش علمی نيازمند تمرين و ممارست و صرف زمان است.
جامعه علمی شما را بر اساس نوشته هايتان قضاوت خواهد کرد.
از انتشار يک مقاله در چند مجله خودداری کنيد .انتشار يک نوشته واحد در چند
مجله نوعی خودسرقتی محسوب می شود.
ممکن است از يک پژوهش بتوان چند مقاله استخراج کرد که مسلما کمی
همپوشانی با هم داشته باشند .اگر اين همپوشانی کم باشد مشکلی ايجاد
نمی کند.













برقراری ارتباطات علمی و اجتماعی با پژوهشگران برجسته در حوزه فعاليت شما.
نگارش با زبان علمی.
نوشتن را به عنوان تمرين يادگيری قلمداد کنيد.
همه پژوهشگران رد شدن مقاله هايشان را تجربه کرده اند ،سعی کنيد ايرادات
بيان شده را در کارهای بعدی تکرار نکنيد.
آگاهی از شيوه نامه ها و اصول استناددهی.
بهبود مهارت های مطالعه ،فنی ،اطالع يابی ،مديريت زمان و نگارش.
ايده های پژوهشی خود را همواره يادداشت و مستند کنيد.
همکاری با پژوهشگران با تجربه می تواند نکات زيادی را در خصوص انجام
پژوهش و نگارش علمی به ما ياد دهد.
صبر و بردباری در تاليف و انتشار مقاالت علمی.
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متشكرم از توجه شما

خسته نباشید

