


دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشکده بهداشت

کمیته تحقیقات دانشجویی

یسیکارگاه روش تحقیق و آشنائی با پروپوزال نو



:ارائه دهندگان
سمیرا انصاری

احسان محمدی



معنای تحقیق

حقيقتيجستجويايافتنکردن،پيداگردانيدن،درستيمعنابه:تحقيق•

:يعلمروشبهتحقيق•

يکبهمربوطحقايقيافتنيبراجستجويچگونگکهيقواعدومقرراتمجموعه•

.دهدمينشانراموضوع

وعموضدرمندرجسواالتيبرایهائپاسخآننتیجهدرکهاستمنظمیعمل•

.آمدخواهدبدستتحقیق
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اهمیت تحقیق و پژوهش

اجتماعيفرهنگي،هايحوزهتماميدرپايدارتوسعهمحرکنيرويپژوهشوتحقيق،

.است...واقتصادي

،صبتعازوبپردازدحقيقتجستجويبهتاداردميآنبرراپژوهشگرومحققپژوهش

.بپرهيزدگراييمطلقو

باوکردهجلوگيريامکاناتومنابعاتالفازپژوهشمبنايبرعملوگيريتصميم

.شودميکاريمختلفهايحوزهدروريبهرهبهبودباعثسرعتودقتافزايش

شودميعلمشتابانرشدباعثواستعلممولدپژوهش.

مشاورانازاستفادهوگروهيکارروحيهتقويت
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کاربردهای تحقیق

حل مسئله خاص–

کاربرد آموزشي–

پيشگيري از حوادث و اتفاقات–

(سازمانها و جامعه)کاهش هزينه ها –

ارزش باليني و درماني–

توسعه دانش و علم–
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مراحل انجام یک تحقیق علمی
 نگارش پروپوزال طرح

تحقیق
انتخاب موضوع•
نگارش عنوان تحقيق•
:مقدمه•

بيان مساله–
مروري بر متون–

اهداف، فرضيات و سواالت•
تبيين و تعريف متغيرها•
:روش مطالعه•

نوع و روش مطالعه–
جامعه پژوهش و حجم نمونه–
روش نمونه گيري–
ابزار گردآوري داده ها–
پايايي و روايي ابزار گردآوري–

مشکالتوهامحدوديت•
اخالقيمالحظات•
نويسيمنبع•
گانتجدول•
بنديبودجه•

پژوهشيطرحتصويب
اجرا
هادادهتحليلوتجزيه
طرحنهاييشگزارارائه
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چرا باید یک پروپوزال تهیه شود؟

اعتباری یا خدماتی از سازمان های ذینفع؛جلب منابع•

الزم از سازمان های نظارتی؛کسب مجوز•

بل از که ممکن است قتمامی جنبه های اجراییدر نظر گرفتن •
.نگارش برای ما مبهم باشد



:تحقیقاتیهایپروپوزالدربارهREOPAموسسهتحقیقنتایج

38بازنگريبرايدرصد46شوند،ميردشدهنوشتهپروپوزالهادرصد

.شوندميپذيرفتهدرصد16تنهاوشوندميبازگردانده

71اندبودهرضايتبخشدرصد29تنهاونشدندارزيابيمطلوبعناوين،درصد.

72اندنداشتهتمرکزووضوحدرصد49،اندنبودهرضايتبخشهامقدمهدرصد.

اندنوشتهخوبيبهرامسئلهبيانآنهاازدرصد16فقط.

اندنمودهبيانروشنيبهراتحقيقاهدافموارددرصد29تنها.



نگارش پروپوزال طرح تحقیق

اخذ  پروپوزال يا طرح تحقيق، پيش نويس پ ژوهشي است که شما براي•
.  مدرک تحصيلي يا به هدف انجام يک تحقيق ارائه مي دهيد

ت آن در پروپوزال به معرفي موضوعي که انتخاب کرده ايد، توضيح اهمي•
و موضوع، ذکر پ  ژوهش هايي که در گذشته در اين باره صورت گرفته،

م چنين ه. نتايجي که فکر مي کنيد از تحقيق خواهيد گرفت مي پردازيد
روش يا روش هايي که در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذکر 

.مي کنيد
ه شکل پروپوزال بنا بر هدفي که از آن داريد و يا به مقتضاي رشت

، همواره  اما شکل بنيادين آن. تحصيلي شما مي تواند قدري متغير باشد
:بايد شامل عنوان بندي هاي مشابه و بخش هاي زير باشد



هباست؛مشکليکوجوداحساستحقيقمرحلهاولين

کليمشيامانعباخويشکاردرپژوهشگرکهمعنياين

وداردترديدياابهامآنحلدرکهاستگرديدهروبرو

.بماندساکتآنمقابلدرتواندنمي



معيارهاي انتخاب موضوع

:اولویت و اهمیت موضوع•
می کند؟رفعموضوع نیازی را 

دارد؟الویت زمانی و مكانی آیا موضوع 

:                                                                                    قابلیت اجرا•
.تعداد شرکت کنندگان کافی باشد

.از نظر وسعت قابل اداره باشد
.از نظر زمانی قابل انجام باشد

.قابل انجام باشدسیاست های بهداشتی و بالینی از نظر 



:     دوباره کاری نباشد•
. یافته های قبلی را بسط دهد

. یافته های جدید به دست دهد
.اگر تكراری است، تكرار آن مفید یا الزم باشد

:مسائل اخالقی در موضوع تحقیق•
(آزمایشات بالینی)خطرات فیزیكی غیر قابل قبول

....تجاوز به حریم خصوصی و 

:مناسب بودن•
مسئله مورد نظر چقدر است؟ وسعت
می باشد؟مسئله به چه میزانشدت

:عالقه مندی و دانش محقق•
مقبولیت سیاسی و با صرفه بودن•





عنوان طرح تحقيق

.  اولین عبارتی که دیگران با آن مواجه می شوند•

.بر اساس آن درباره طرح تحقیقاتی پیشنهادي شما قضاوت کنند•

د، باید از کسانی که قرار است طرح تحقیقاتی پیشنهادي شما را تصویب کنن•

.  عنوان تحقیق درست همان چیزي را بفهمند که شما می فهمید

.عنوان در بر گیرنده هدف کلی طرح باشد•

.                                        ودعنوان تحقیق باید با عبارت و کلمات کامل، ساده و قابل فهم نوشته ش•

.عنوان تحقیق باید رابطه بین متغیر ها را به وضوح نشان دهد•



:عنوان به ما می گوید

راچه چيزي
چه زمانیدر

چه افراديروي

.مطالعه خواهیم کرد



مقدمه
:بخشدوشامل•

موضوعضرورتواهميتتوجيهومسالهبيان–

متونمرور–

آنواقعدر)آنابعادووسعتتبيينمشکل،يامسالهتعريفمساله؛بياندر•
گي،گستردبروز،نظرازمشکلشدتوميزان،(باشدبايدآنچهوهستچه

وشودذکر(جنسسن،جغرافيايي،)مشکلتوزيعآن،پيامدهايوخامت،
شوديمدادهپاسخمطالعهاينباپاسخيبدونسوالچهکهنکتهايننهايتاً

.
هراارائهبودن،کاربرديطرح،اجرايازناشيفوايدموضوع،انتخابداليل•

قابلکاهشاجرايي،ياعلمينوينمشکالتازيکيحلمنظوربهحل
وموضوعاهميتتوجيهباعثقبيلاينازووقتوهاهزينهدرمالحظه
.گرددميتحقيقانجامضرورت



اهداف تحقيق

ق  هدفي است که محقق در نتيجه انجام اين تحقي: هدف کلی•
هدف کلي همان شکل خبري عنوان  . مي خواهد به آن برسد

.مطالعه است
از آنجا که سنجش ميزان دستيابي به  :اهداف اختصاصی•

را به هدف کلي ارائه شده در يک تحقيق امکانپذير نيست، آن
.چند هدف فرعي تقسيم مي کنند

بديهي است در نتيجه تحقق اهداف فرعي يک تحقيق هدف•
. کلي تحقيق عملي مي شود

حاصل تحقيق منجر به آن خواهد شد و : هدف کاربردي•
. ساختار مشخصي ندارد 



چند ويژگي اساسي را بايد در مورد اهداف اختصاصي  : نکته •
:تحقيق در نظر داشت 

ان  اهداف اختصاصي بايد به طور مشخص، روشن و صريح عنو: صراحت –
.گردند 

هدف اختصاصي يک تحقيق بايد در حدود يک(: خالصه کردن)ايجاز–
.سطر مطرح شود 

اشند و اهداف اختصاصي تحقيق بايد با يکديگر سازگار ب: عدم تناقض –
.در کل نيز مجموعه اي منتظم و بهم پيوسته فراهم آورد 

تعداد اهداف يک تحقيق بايد در حد اعتبار، زمان، : تعداد مناسب –
.نيروي انساني و ساير امکانات باشد 

.اشند قابل دستيابي بعملي و اهداف يک تحقيق بايد : تحقق پذيري –



:فرضیه

.  يک عبارت رسمي است که نتايج تحقيق را پيش بيني مي کند•

يني مي  فرضيه حدس آموزشي يک محقق است که نتايج تحقيق را پيش ب•

.  کند

و جمالت يا عبارات بي طرفانه اي هستند که به منظور کمک به طراحي•

هدايت يک تحقيق تدوين مي شوند؛  

هميشه در پاسخ به هدف و يا سواالت تحقيق ارائه مي شوند؛•

.  شکل قابل آزمايش اهداف و سواالت تحقيق مي باشند•



ند که از ميان تحقيقات کمي فقط مطالعاتي به فرضيه نياز دار•
مستلزم مقايسه مي باشند، 

ه  اگر بخواهيم تعيين نمائيم کدام يک از برنامه هاي مربوط ب•
براي والدين در مورد استفاده از  (Bيا A)صندلي ايمني کودک 

.دصندلي ايمني موثرتر است، يک فرضيه مورد نياز مي باش
اما اگر بخواهيم رفتارهاي والديني را که براي بار اول برنامه  •

ه آموزشي خاصي را دريافت مي کنند، فقط به عنوان يک گرو
باشد مورد مطالعه قرار دهيم و هيچگونه برنامه تطبيقي در کار ن

.  فرضيه مورد نياز نخواهد بود
ژوهش اين تحقيق يک مطالعه توصيفي است که در آن سواالت پ•

.جايگزين فرضيات مي شوند



.  فرضيات مي توانند جهت دار يا بي جهت باشند•
کنند فرضيات بي جهت تفاوت بين دو گروه را پيش بيني مي•

.ولي مشخص نمي کنند که تفاوت کجاست

بين رفتارهاي استفاده از صندلي ايمني کودک رفتارهاي•
استفاده مي کنند و Aوالديني که براي بار اول از برنامه 

استفاده مي کنند تفاوت Bرفتارهاي والديني که از برنامه 
.وجود دارد



نند فرضيات جهت دار تفاوت بين گروه ها را پيش بيني مي ک•
ن مي  ولي يک گام به پيش مي روند و ماهيت تفاوت را نيز بيا

.کنند

ار اول ميزان استفاده از صندلي ايمني توسط افرادي که براي ب•
ه استفاده مي کنند باالتر از والديني مي باشد کAاز برنامه 

.بهره مند شده اندBبراي اولين بار از برنامه آموزشي 



که یک محقق زمانی از فرضیه بی جهت استفاده می کند•

ا هیچ دلیل یا مدرکی براي ایجاد تفاوت بین گروه ها ب

در صورتي که. ارائه یک برنامه آموزشی نداشته باشد

فرضيات جهت دار زماني استفاده مي شوند که محقق دليل

.کافي براي وجود تفاوت بين دو برنامه آموزشي دارد



( 2000سالکيند،)پنج خصوصيت زير را براي يک فرضيه خوب •

.به صورت اخباري نوشته شود–

.رابطه بين متغيرها را بيان کند–

اس آنها منعکس کننده تئوري يا پيشينه مطالعاتي باشد که بر اس–

.بوجود آمده است

.خالصه و دقيق  باشد–

.قابل آزمايش باشد–



دانشجويان داراي پوست روشن نسبت به ديگر دانشجوي. ان  1
.آگاهي باالتري در مورد کاهش خطر مالنوما دارند

ميان نمره آگاهي دانشجويان داراي پوست روشن و دانشجوي. ان  2
.داراي پوست تيره تفاوت معني داري وجود دارد



بررسی متون





متغیرها



وسط متغير ويژگي يا خصوصيت يک فرد يا سازمان است که ت•
ر محقق مشاهده و اندازه گيري مي شود و از فردي به فرد ديگ

.يا سازماني به سازمان ديگر متفاوت است

:انواع متغیرها•
.تغییرات آن تابع تغییرات متغیر دیگر نیست: متغیر مستقل یا علت•
.استتغییرات آن تابع تغییرات متغیر دیگري: متغیر وابسته یا معلول•



:سوال•
اثر تکنيک هاي آرامسازي بر سطوح استرس•

؟؟؟: متغير مستقل•
؟؟؟: متغيروابسته•



آيا مصرف سيگار ايجاد سرطان ريه مي کند يا خير؟  •

سرطان ريهمصرف سيگار 
مستقل

آيا استرس باعث مصرف سيگار مي شود يا خير ؟•

مصرف سيگاراسترس 
مستقل

وابسته



:متغیر مداخله گر•
بر روي  متغيري است که اثر غيرقابل پيش بيني و غيرمنتظره•

.متغير وابسته دارد
ستند  به بيان ديگر متغيرهاي مداخله گر متغيرهاي مستقلي ه•

.که کنترل نشده اند



کنترل متغیر مخدوش کننده 

حذف متغیر مداخله گر یا همانند سازی•

مشابه سازی نمونه ها•

انتخاب و تقسیم تصادفی•



رند که مي پذي( حالت هايي)متغير ها را از نظر ماهيت مقاديري •
:مي توان به دو دسته تقسيم کرد 

نيز مي  متغير هاي کيفي را متغير هاي مقوله اي: متغیر کیفی•
ت  نامند که حالت هاي گوناگوني را مي پذيرند، مانند جنسي

...، مذهب، شغل و (مرد و زن)
ها مي  متغيرهايي هستند که براي اندازه گيري آن: متغیر کمی•

توان اعداد را به وضعيت آزمودني بر طبق قاعده اي معين  
... . منتسب کرد مانند سن، وزن و 



:متغير هاي کمي به دو دسته تقسيم مي شوند•

ي آن، متغيري است که بين دو مقدار متوال: متغیر کمی پیوسته–
.مقادير بي شماري وجود دارد مانند بهره هوشي، قد و وزن

الي آن متغيري است که بين هر دو مقدار متو:متغیر کمی گسسته–
.تعداد فرزندان : نمي توان مقادير ديگري را پيدا نمود مانند



:متغير هاي کيفي به دو دسته تقسيم مي شوند•

ها متغيرهايي هستند که حالتهاي مختلف آن: متغیر اسمی•
گ  نسبت به هم برتري ندارند، مانند جنس ، گروه خوني يا رن

حالتهاي مختلف رنگ چشم ، آبي ، ميشي ،) چشم 
( .برتري خاصي نسبت به هم ندارند .... قهوه اي و •



ف متغيرهاي خاصي هستند که حاالت مختل: متغیر رتبه اي•
ها را  آنها هر کدام کمتر يا بيشتر از ديگري است و مي توان آن

:مانند. مرتب کرد 
بدون درد، خفيف، متوسط، شديد: شدت درد •
هرگز، ندرتاً، گاهي، اغلب: فراواني درد •
هر چند حالتهاي مختلف يک متغير رتبه اي نسبت به هم•

نوان  برتري دارند ، ولي فاصله آنها مقدار مشخصي نيست به ع
.نيست مثال فاصله ندرتاً تا گاهي به اندازه فاصله گاهي تا اغلب



تهاي آنهايي هستند که حال:متغیرهاي فاصله اي و نسبتی •
ه در اين  مختلف آنها از يکديگر کمتر يا بيشتر هستند و فاصل

له صفر در مقياس فاص. متغيرها مفهوم مشخص و ثابتي دارد 
ه  مانند درج) اي نشان دهنده فقدان خاصيت مورد نظر نيست 

ن  در حاليکه در مقياس نسبتي، صفر بدليل فقدا( حرارت 
داد در  ويژگي مورد اندازه گيري است در نتيجه نسبت مابين اع

مانند قد و) اين مقياس همان نسبت مقدار آن ويژگي است 
...( .درآمد و . وزن 



در تعريف علمي متغيرها بايد از يک مرجع: تعریف علمی•
اده معتبر استفاده نموده و به طور دقيق و واضح و با کلمات س

.آن را تعريف کرد
صي  متغيرهاي طرح بايد تعريف دقيق و مشخ: تعریف عملی •

. داشته باشند
از به  گاهي اوقات تعريف يک متغير نسبتاً مشخص است و ني•

.تعريف بيشتري ندارد، مانند متغير قد
ن در  ولي گاهي اوقات تعاريف متعددي براي يک متغير مي توا•

.  هيمنظر گرفت که در اين موارد بايد حتماً تعريف خود را ارائه د
.چاقي: براي مثال





روش مطالعه

نوع مطالعه، •
جمعيت مورد مطالعه، •
(معيارهاي ورود و خروج از مطالعه)معيارهاي قابل قبول •
روش نمونه گيري، •
حجم نمونه و شيوه محاسبه آن، •
روش و ابزار جمع آوري داده ها و روائي و پايائي آن، •
اين قسمت مخصوص مطالعات تجربي و )شرح مداخله يا تجربه يا تجويز دارو •

(کارآزمايي است
پيش آزمون و پس آزمون،•
طرح تجزيه و تحليل اطالعات،•
شيوه انتشار نتايج •



جمعیت مطالعه•

نمونه مطالعه•



نمونه گیري

احتمالي

تصادفي ساده تصادفي منظم

طبقه اي خوشه اي

چند مرحله اي

غیر احتمالي

ساده

سهمیه اي

قضاوتي



تعيين حجم نمونه

براي اين تحقيق چه تعداد نمونه الزم است؟: سوال 

عوامل مرتبط با حجم نمونه

هدف مطالعه  -1

نوع مطالعه -2

نتيجه موردانتظارازمطالعه-3

بودجه طرح-4



جمع آوري داده ها

مراحلازيکيتحقيقنيازمورداطالعاتآوريگرد

صورتبههادادهآوريجمع.باشدميآناساسي

وپژوهشصحيحاجرايدررامحققتواندميمناسب

.مايدنياريواقعيتبرمبتنيودقيقگيرينتيجه



مشاهدهمصاحبه

پرسشنامه
بررسي 

مدارك و اسناد

روشهاي گردآوري اطالعات



استفاده از اطالعات موجود

از مهمترين روش هاي جمع آوري اطالعات در مطالعات گذشته نگر•
پژوهشگر در ديگر روش ها به جمع آوري داده هاي جديد مي پردازد، ولي  •

.در اين روش، اطالعات بوسيله ديگران جمع آوري شده است
: مزيت•

ارزاني به دليل فراهمي داده ها–
:  محدوديت•

عدم دسترسي و نقص در اطالعات موجود،  –

قديمي بودن اطالعات  –



مشاهده

يکي از روش هاي جمع آوري اطالعات که پژوهشگر طي آن به  •
ثبت و ضبط اطالعات مربوط به موضوع مورد نظر که خود  

.شاهد وقوع حوادث آن است، مي پردازد
هدف پژوهشگر در روش مشاهده ايجاد تغيير در پديده يا •

وادث  محيط مورد بررسي نيست، بلکه صرفا بررسي و مشاهده ح
.  و وقايع، مطابق آنچه رخ مي دهند، مي باشند

محقق در اين روش عمدتا شاهد رفتارها، کنشها، و اعمال است  •
.تا گفتارها، گويش ها و عقايد



قع اگر پاسخگو قادر به انتقال اطالعات نباشد يا جواب غيروا•

اه  بدهد، سوال کردن بي فايده است و مشاهده مستقيم تنها ر

(.موزر و کالتون)دستيابي به اطالعات است 

ر  مشاهده روشي است که با دقت و بينش کافي همراه بوده و د•

آن مجموعه اطالعات و مشاهدات به طور دقيق ثبت و ضبط 

(.جان پست)مي شوند 



:  مزايا•

اعتبار قابل توجه اطالعات ضبط شده  –

وابستگي غيرمستقيم روش مشاهده به موضوع مورد مشاهده–

عدم نياز به جلب رضايت پاسخگو–

امکان توصيف کامل و جامع حادثه–



: محدودیت ها•

خطاي سيستماتيک–

اتکا به زمان حال–

حوادث غيرقابل پيش بيني–

وسعت حادثه–

عدم توانائي در آزمون فرضيه–

کيفي بودن اطالعات–

غير سيستماتيک بودن اطالعات و مشاهدات–

متکي بودن به ظواهر امور–



مصاحبه

هنگامي که کسب اطالعات از طريق مشاهده يا مطالعه امکان•
پذير نباشد، مصاحبه مناسب ترين روش جمع آوري اطالعات

.تلقي مي شود
ن روش با توجه به انعطاف پذيري روش مصاحبه بايد گفت که اي•

عات يکي از بنيادي ترين و شايد بهترين روش جمع آوري اطال
.باشد

ه، در فرايند يک مصاحبه  عوامل زيادي از جمله مصاحبه کنند•
مصاحبه شونده، محيط مصاحبه، موضوع مصاحبه، و باالخره  

.متن سواالت دخيل مي باشد



:  مزايا•

مستقل از وضعيت سواد پاسخگو–

.قابل استفاده براي افرادي که رابطه خوبي با نوشتن ندارند–

رت بيان قابل استفاده براي افرادي که از نظر نوشتاري ضعيف ولي قد–

.خوبي دارند

امکان کنترل پاسخها و پاسخگو–

.امکان بررسي واکنش هاي مختلف پاسخگو وجود دارد–

.امکان مراجعه مکرر به پاسخگو براي تکميل اطالعات وجود دارد–

.روش مناسبي جهت کسب ايده، عقيده و نظرسنجي است–

...و –



: محدوديت ها•

.فرايند مصاحبه وقت گير و زمان بر است–

.نظر به زمان بر بودن، مصاحبه يک امر پرهزينه است–

.گاهي دستيابي به همه افراد مورد نظر امکان پذير نيست–

له  مصاحبه نيازمند رضايت و تمايل پاسخگو، و شکيبائي و حوص–

.مصاحبه گر دارد



بخاطر زمان بر بودن مصاحبه و هزينه زياد آن، مصاحبه به تعداد  –

بنابراين دامنه اطالعات  . کمي مصاحبه شونده محدود مي شود

محدود بوده و تعميم نتايج به گروه هاي مشابه يا بزرگتر دچار  

.مشکل است

يم  در مصاحبه نظرات ارائه شده جنبه شخصي قوي دارد و قابل تعم–

.نيست

.گاهي افراد از ابراز نظرات صريح اکراه دارند–

.مصاحبه عملي نيست( از نظر جغرافيائي)در مناطق پراکنده –



پرسشنامه

پرسشنامه ابزاري متداول براي جمع آوري اطالعات  

ن به است و به دليل هزينه ناچيز تهيه، اکثر محققي

. استفاده بيشتر از آن روي مي آورند



:پرسشنامههايویژگی

.باشدزيادحجم،نظرازنبايدپرسشنامه-1

.گيردنظردرزمينهايندرپاسخگويانروانيظرفيتبايد-2

وشوندطراحيهمبامنطقيارتباطيکدرسوالهاموضوعي،نظراز-3

خودبعدوقبلماسوالبهسوالهريعني.نشودايجادآنهابينخاليي

.باشدداشتهموضوعياتصالوارتباط

.گرددميطراحيخاصيمنظوروهدفدنبالبهپرسشنامهسوالهر-4

مجموعدروتحقيقويژهاهدافتحققجهتگاميسوالهرجواب

.استتحقيقاصليهدفکنندهتامين



ميارببهنادرستينتايجپرسشنامهنادرستتدوين

بهافراداعتمادکهشودميسببموضوعاين.آورد

مشکالتويابدميکاهشايپرسشنامهتحقيقات

ايجادآيندهدرمحققينبرايرازيادي

.نمايدمي



مفهوم دقت در اندازه گیری

.تبه عنوان يک اصل کلي هيچ اندازه گيري خالي از خطا نيس•

يده در يک کالم دقت در اندازه گيري يعني اينکه مقدار سنج•

.شده چه ميزان به واقعيت نزديک است

ورت دقت در انداره گيري توسط دو شاخص اعتبار و پاياي به ص•

.کمي در مي آيد



(reliability)پایایی یا ثبات 

ه به در صورت تکرار یک اندازه گیري تا چه میزان مقادیر سنجیده شد•

.یکدیگر نزدیک هستند

ارخون  اگر دو مرتبه  از يک فرد به فاصله چند دقيقه و در شرايط کامالً يکسان فش–

گرفته شود تا چه ميزان مقادير به يکديگر نزديک هستند؟

ال اگر به فاصله چند روز از يک فرد در خصوص تعداد ساعات مشاهده تلويزيون سو–

شود آيا اعداد بيان شده به يکديگر نزديک هستند؟



(validity)اعتبار

مقدار سنجیده شده چه میزان به واقعیت نزدیک است؟•

.اندازه گيري فشارخون با يک کاف کوچک هرچند ممکن است پايا باشد ولي معتبر نيست–

.سوال در خصوص بعضي موضوعات خاص ممکن است پايا باشد ولي معتبر نباشد–

ميزان درآمد شما در ماه چقدر است؟•

در هفته چند ساعت کتاب مي خوانيد؟•

(به خصوص اگر از افراد سيگاري پرسيده شود)چه ميزان سيگار کشيدن را مضر مي دانيد؟ •

چند مرتبه فرزندتان را کتک زده ايد؟•



http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0qb72V9Y-TmOHM&tbnid=OVdx6D1VohHW-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tahlil-amari.com%2F1021%2F%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D9%2588-%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%2F&ei=THewU4yHL4fAOIfygagE&bvm=bv.69837884,d.ZGU&psig=AFQjCNEP8eanLcxVhA0arOTveLKfmzUdGg&ust=1404160028454018


رابطه بین اعتبار و پایایی

.اعتبار شرط کافي براي پايايي است•
.پس هرچه معتبر است پايا نيز است–

.پايايي شرط الزم براي اعتبار است•
.پس يک اندازه پايا ممکن است معتبر نباشد–



(1)عوامل موثر بر اعتبار و پایایی 

:شیوه طراحی سواالت•
کدام سوال احتماالً معتبرتر است؟•

در سال گذشته چند بار سردرد داشته ايد؟–
در ماه گذشته چند بار سردرد داشته ايد؟–
در دو روز گذشته چند بار سردرد داشته ايد؟–

ر مي  اگر بخواهيم در خصوص بستري در بيمارستان سوال کنيم فک–
کنيد بهترين بازه زماني چقدر است؟



نوع سواالت و گزینه ها•
.  ودبعضي مواقع گذاردن گزينه باعث سوگيري پاسخها مي ش–

.لذا در اين مواقع سواالت کوته پاسخ ارجح هستند
.گزينه ها گاه با مفهوم سوال همخواني ندارد–

چه اندازه رفتار پرستاران با بيماران مناسب است؟•
بسيار خوب، خوب،  نمي دانم، بد، بسيار بد–
بسيار خوب، خوب،  تاحدودي خوب،  بد، بسيار بد–
بسيار خوب، خوب،  نيمه مطلوب، بد، بسيار بد–
صحيح، تا حدودي درست، ميانه، بد، غير مسوالنه–
راضي، تا حدودي راضي، کمي راضي، ناراضي، بسيار ناراضي–
موافقم، تا حدودي موافقم، بي نظرم، مخالفم، بسيار مخالفم–
هميشه، اغلب اوقات، گاهي اوقات، بسيار کم، ابداً–
–100% ،75%،50%،25%،0

(2)عوامل موثر بر اعتبار و پایایی 



ترتیب سواالت•

االت  سوال در مورد خصوصيات و مسايل حساس در ابتداي پرسشنامه اعتبار سو–

.بعدي را ممکن است به شدت کاهش دهد

به هم ريختگي زياد و ارتباط مبهم سواالت ممکن است باعث مخشوش شدن–

.ذهن پاسخ دهنده شود

امل گذاردن سواالت انگيزشي در ابتداي پرسشنامه و همچنين مقدمه روشن و ک–

.در ابتداي پرسشنامه و يا قبل از هر سوال، اعتبار سواالت را افزايش مي دهد

(3)عوامل موثر بر اعتبار و پایایی 



کدام سوال معتبرتر است؟: مثال•

نظرتان در خصوص رفتار دانشجويان با بيماران چيست؟–

نمودن  دانشجويان بايست بتوانند در طول دوره خود شيوه صحيح ارتباط برقرار–

ارتباط بسيار . دبا بيمار را فرابگيرند و به شکلي منطقي با بيمار ارتباط برقرار کنن

ي شود نزديک با بيمار و يا ارتباطي يک طرفه و آمرانه  مطلوب نيست و باعث م

ت فکر مي با توجه به اين توضيحا. که بيمار به خوبي به پزشک خود اعتماد نکند

کنيد شيوه ارتباط دانشجويان با بيماران چگونه است؟

(4)عوامل موثر بر اعتبار و پایایی 



فرد پرسشگر•

شکل ظاهري، موقعيت اجتماعي، اخالق و رفتار–

آيا پاسخهاي دريافت شده توسط پرسشگران زن و مرد برابر است؟•

و؟آيا پاسخ داده شده توسط بيمار به استاد معتبرتر است يا به دانشج•

قيقتر آيا پاسخ بيمار به دانشجويي که مرتب است و خود را معرفي مي کند د•

است يا به دانشجويي که با لباس چروکيده و با چهره اي نامرتب دارد؟

به نظر شما سن پرسشگر و سواد وي در دريافت پاسخها تاثير دارد؟•

(5)عوامل موثر بر اعتبار و پایایی 



تا پرسشنامه به عنوان یک ابزار اندازه گیري سعی دارد•

.بعضی متغیرها را بسنجد

در روز چند ساعت تلويزيون مي بينيد؟–

ميزان عالقه شما به خدمت به بيمار چقدر است؟–



(6)عوامل موثر بر اعتبار و پایایی 

!!!(اگر بتوان پیدا نمود)شرایط پرسشگري در یک محیط متناسب و آرام •

سوال در خصوص کيفيت تدريس در زمان امتحان•

پرسشگري از مردم در هنگام رانندگي و پشت چراغ قرمز•

هنگام گردش در پارک•



(7)عوامل موثر بر اعتبار و پایایی 

شکل ظاهري پرسشنامه•

تعداد صفحات و تعداد سواالت–

رنگ کاغذ–

فونت مورد استفاده–

آرايش متن–

بکار بردن کلمات ملموس و مورد استفاده در فرهنگ مربوطه–

دقت در عدم استفاده از کلمات منفي به صورت مکرر در جمله–



نحوه سنجش پايايي

• Temporal stability

– Retest with a reasonable gap

• Form equivalence

– Parallel tests  

• Internal consistency

– the coefficient of test scores obtained from a 

single test or survey (Cronbach Alpha, KR20, 

Spilt-half). 

http://seamonkey.ed.asu.edu/~alex/teaching/assessment/alpha.html


نه انواع آنوجوه مختلف اعتبار 
(face validity)اعتبار ظاهري يا صوري•

؟آيا پاسخ دهنده مفهوم متن را همان مي يابد که محقق مد نظر داشته است–
آيا ظاهر متن به اندازه کافي شکيل است که حواس پاسخ دهنده را جلب –

کند؟

(content validity)اعتبار محتوا •
محتواي پرسشنامه در راستاي هدف اصلي و سوال پژوهش است؟–

(construct validity)اعتبار ساختاري •
اسکلت پرسشنامه با مفهوم انتزاعي موضوع تطابق دارد؟–

(predictive validity)اعتبار پيشگويي کننده •
پاسخهاي داده شده تا چه ميزان با نتايج آينده همخواني دارد؟–



مالحظات اخالقی 

اطالقهاييدستورالعملوقواعدمجموعهبهاخالقيمالحظات•

گرانديبهآسيببروزامکانازجلوگيريمنظوربهکهشودمي

وعموضانتخابازاخالقيمالحظات.گيردقرارتوجهموردبايد

.يابدميادامهتحقيقگزارشنوشتنتاوآغازتحقيق



گستره اخالق در پژوهش•

مواردي که بايد رعايت شوند الزم . در تمامي موارد زير الزم است مراعات اصول اخالقي بعمل آيد•

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

حقوق مولفين •

رضايت آگاهانه  •

رازداري •

طراحي مطالعه •

کارآزمايي باليني  •

کارآمدي و استفاده از تحقيقات •

( مالکيت داده ها)اطالعات به دسترسي •

...و انتشار نتايج•



اصول چهارگانه اخالق در پژوهش

 Autonomyاحترام به فرد و اختيار او•

 Beneficenceسود مندي•

 Non-maleficienceعدم ضرررساني•

Justiceعدالت•



محدوديت هاي تحقيق

يرمحدوديت هاي تحقيق آن دسته از عواملي هتسند که در مس•
. دجمع آوري اطالعات و کسب نتايج مطلوب مانع ايجاد مي کن

محدوديت هاي در اختيار محقق  •

محدوديت هاي خارج از اختيار تحقيق •





جدول گانت

مدت زمان الزم براي اجراي طرح •

در اين قسمت زمان الزم براي اجراي طرح بايد ذکر شود و نوع و

ي تاريخ فعاليتهاي انجام شده را در خصوص انجام طرح در جدول

زماني به نام جدول گانت که در فرمهاي پروپوزال وجود دارد  

. مشخص شود

•



گزارش تحقيق

،شودنگزارشآننتايجوهايافتهتحقيقاجرايازبعدچنانچه•

تننوشروايناز.استنگرفتهصورتتحقيقياصوالگويي

ارکاولويتدرپژوهشيمقالهنوشتنبويژهوتحقيقگزارش

رذکوحاصلهنتايجبهماندنوفادارميانايندر.استمحقق

.دارددوچنداناهميتياستفادهموردمنابع



اجزاي اصلی يك گزارش تحقيق

(روي جلد)صفحه اول •
فهرست •
خالصه يا چکيده•
مقدمه•
مواد و روش ها•
يافته ها•
نتيجه گيري و بحث •
پيشنهادات •
منابعفهرست •
ضمائم•



اصلی يك مقاله تحقيقیاجزاي 

عنوان •

مولف و سازماني که بدان وابسته است  •

چکيده •

مقدمه •

مواد وروشها  •

يافته ها •

بحث و نتيجه گيري •

منابعفهرست •



منبع نويسی

هاروارد•

• In an author-date style, in-text citations usually require 

the name of the author(s) and the year of publication.

• A reference list is arranged alphabetically by author. If an 

item has no author, it is cited by title, and included in the 

alphabetical list using the first significant word of the title. 



منبع نويسی

ونکور•
• In the Vancouver Style, citations within the text of your 

essay/paper are identified by Arabic numbers in round 

brackets.  This applies to references in text, tables and 

figures. e.g. (2)

• Your reference list should appear at the end of your 

essay/report with the entries listed numerically and in the 

same order that they have been cited in the text.

•



منبع نويسی

شیوه هاروارد
ابتدا نوع منبع را مشخص کنید

مقاله برگرفته از مجله علمی پژوهشی: مثال

Author(s) of journal article – family name and initials 

Year of  publication, 

‘Title of journal article – in single quotation marks’, 

Title of journal – italicised, 

Volume, 

Issue or number, 

Page number(s).

• Example: Huffman, LM 1996, ‘Processing whey protein for use as a 

food ingredient’, Food Technology, 50, 2, 49-52. 



منبع نويسی

شیوه ونکور
ابتدا نوع منبع را مشخص کنید

مقاله برگرفته از مجله علمی پژوهشی: مثال

Name/s of author/s of the article. 

Title of article. 

Title of journal (abbreviated).

Year of publication.

Volume number (and issue).

Page numbers.

• Example: Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic 

processing of radiolabelled big ET-1 in human kidney as a food 

ingredient. Biochem Pharmacol 1998;55:697-701. 





متشكرم از توجه شما

خسته نباشید




