
 

By: Dr Mirzaei 1 



 دکتر کامران میرزایی

 متخصص پزشکی اجتماعی
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سروکار تحقيق با هميشه انسان بشر حيات ابتداي از و ساليان طول در رسد مي بنظر 
  . است داشته

 
نچه

 
نکه دارد اهميت اينجا در ا

 
 و اصول اساس بر که باشد راهگشا تواند مي تحقيقي ا

 .پذيرد صورت علمي موازين

 
حقيقت ياجستجوي يافتن ، کردن گردانيدن،پيدا راست و درست معناي به لغت در تحقيق  

ورده
 
 . است شده ا
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 وقتي سوالي داريد يا با مشكل خاصي روبرو هستيد، براي حل آن

 مشكل يا پاسخ به آن سوال چه مي كنيد؟

 

 تحقيق يعني جمع آوري، بررسي و تفسير سيستماتيك داده ها جهت

 پاسخ به يك پرسش يا حل يك مشكل خاص
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 (لذت بخش ترین )مشكالت كاري-1

 صحبت با همكاران-2

 : شركت در سمینارها،كنگره ها-3

بعدش چي؟چرا؟چه كار براي پیشگیري مي توان .....مشكلي هستاگر 

 كرد؟آیا كارها درست انجام شده است؟

 (بهتر از سمینار،پیشنهاد انتهاي مقاله)مقاالتخواندن -4

سایر ارگانها،وزارت بهداشت ،معاونت (:سفارش)دیگرانپیشنهاد  -5

 (بهداشتي،معاونت درمان،صنعت

 نامهپایان  -6
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تجارب از استفاده  

ها فرضیه و ها نظریه از استنتاج  

تخصصي مجالت و درسي متون از استفاده 

 خصوصي پژوهشي وموسسات ها ،دانشگاه ها دولت  
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 اجرا قابلیت ( 1  
 

 :شرط سه

  ماهر انساني نیروي  1.

  مناسب مالي منابع 2.

 مناسب و امکانات کافي3.
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 کاري دوباره عدم و تازگي( 2

     که موضوعي روي تحقیق انجام به  توان مي زیر وضعیت سه در تنها 

  .کرد اقدام است شده کار آن روي قبال

 متفاوت زماني شرایط در1.

 مختلف یائيفجغرا شرایط در2.

 کافي نتایج به دستیابي عدم درصورت3.

اگر شرایط زماني و مكاني تغییر كرده باشد مي توانید طرح را انجام      •

 20بررسي شیوع موارد سل در ایران در دو تحقیق به فاصله  مثل. دهید

 .سال یا بررسي شیوع موارد ایدز در ایران و در آمریكا
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  زمان با تناسب(  3

 . پذیرد صورت مناسب اي محدوده در باید زماني نظر از تحقیق      

مثالً وقتي مي خواهيد شيوع موارد سارس را در اپيدمي آن محاسبه كنيد بايد طوري ◦

سريع عمل  كنيد  كه تا قبل از كنترل اپيدمي نتايج آن به دست آيد، در غير اين صورت 

نتايج با هدف طرح كه بررسي شيوع سارس در اپيدمي مزبور است همخواني نخواهد 

 .داشت
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  بودن مناسب( 4

 دهید پاسخهای زیر  سوال به و کنید قتد 

 است؟ چقدر نظر مورد مسئله وسعت1.

 باشد؟ مي میزان چه به مسئله شدت2.

 چه كساني3.

 با نیازهاواولویتهاي كشوري و استاني همخواني دارد یا نه؟4.

 

  بودن باصرفه( 5

 داشت؟ خواهد کافي اثربخشي آن مورد در هزینه انجام و تحقیق اثربخشي-هزینه مفهوم لحاظه ب آیا

 ؟رادارد ايا منابعي كه بكار مي گيريم ارزش نتايجي كه بدست خواهدامد         
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  بودن باصرفه ( 5

 مورد در هزینه انجام و تحقیق اثربخشي -هزینه مفهوم لحاظه ب آیا

 داشت؟ خواهد کافي اثربخشي آن

یا منابعي كه بكار مي گیریم ارزش نتایجي كه بدست آ         

 ؟دارد راداد ،   خواهد
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 کاربرد داشتن( 6

 

 (مادي و معنوي،ارتقاء)انگیزه   و دانشعالقه و ( 7
 

  تحقیقي هر انجام براي  هردو این که نیست توضیح به نیاز

 . است ضروري

 . باشد مي قیقحت کیفیت و سرعت باالرفتن براي عاملي  
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 مقبولیت سیاسي( 8

 مورد توجه و حمایت مسئولین◦

 افزایش به كار گرفته شدن نتایج◦

 

 اطالع از پیشینه( 9

عده زیادي این دغدغه را داشته اند و   این راه .بیانگر اهمیت موضوع است     

 .  را رفته اند

 .راه را نشان مي دهد    

 

 فوریت نیاز به داده ها( 10
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 اخالقي مالحظات (11

 آن مواجهه و تضاد عدم موضوع انتخاب براي شرایط مهمترین جمله زا

 .است اخالقي مالحظات با

 مسائل و مشکالت با آن انجام که موضوعاتي دنبال به رفتن اصوال    

 .گردد نمي توصیه باشد مواجه زیاد اخالقي

 .است مطرح بشدت امر این رعایت انساني موضوعات با کار در    

-  موضوع طرح چقدر مورد قبول كسانیكه روي آنها مطالعه مي

 شودخواهد بود؟

- آیا تهیه رضایتنامه كتبي ،براي اجراي طرح تضمین شده است؟ 

- آیا شرایط  مردم در نظر گرفته شده است؟ 
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 انتخاب عنوان

 (بيان مسئله)توصيف مشكل 

 موجود منابعمطالعه 

 مربوط به تحقيق سؤاالت و فرضيات, تنظيم اهداف

 كار در طي مطالعهروش تعيين 
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وري اطالعات تحقيق 
 
 جمع ا

مده
 
  تجزيه و تحليل اطالعات به دست ا

 تهيه گزارش تحقيق

مده 
 
 تفسير نتايج به دست ا

 انجاممراحل 

 (ادامه) يك طرح تحقيقاتي 



 (فارسی و انگليسی) عنوان 

بيان مساله 

بررسی متون 

اهداف و فرضيات 

روش اجرا تحقيق 

روش جمع آوری اطالعات 

مالحظات اخالقی 

جدول هزينه ها 
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 !مهمترین و پرخواننده ترین قسمت پژوهش 
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 مي خواهیم چكار كنیمهدف از نوشتن آن این است كه بگوییم. 

 . مثل ویترین مغازه

 

 اساس سوال اولیه نوشته مي شودبر. 

 آیا این مشكل وجود دارد؟-الف

 هستنداز افراد اجتماع مبتال چقدر  -            

 این مبتالیان چه خصوصیاتي دارند؟ -            

 كي  -            

 كجا؟و  -            
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حتما با قید زمان و )به این سه سوال یعني تعیین وضعیتپاسخ 

 (.مكان

 در مكان و زمان.......بررسي شیوع: فرمول كلي

 زماندر مكان و ......... بررسي اپیدمیولوژیك            

 

 

سال  30بررسی شیوع بیماری فشار خون در مردان باالی  :مثال

 1385شهر بوشهر در سال 
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 كدامست؟این مشكل وجود دارد چرا؟عوامل خطر اگر -ب

محقق تعیین رابطه یك عامل با یك نتیجه باشد یا در پي اتیولوژي هدف 

 باشد؟

 .رابطه  الف با ب بررسي  : فرمول كلي

 عامل خطر=الف

 بیمارينتیجه یا =ب

 

بررسی رابطه بین مصرف آسپرین و بروز سندروم ری در : مثال
 ....سال بستری در بیمارستان  5کودکان زیر 
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 :باشد   ببر   الفهدف محقق بررسي تاثیر اگر -ج

 

 .   ببر   الف  تاثیر بررسي :  فرمول كلي

      

 :دو تا مداخله باشداگر 

 . ج روي   بو   الفتاثیر مقایسه : فرمول كلي

 

بررسی تاثیر ترکیبات استروئیدی تزریقی در  درمان بیماران   :مثال
 مبتال به آسم 
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 ابزاري كه با آن كار مي كنم قدرت تشخیصي دارد آیا  -د

 آیا ابزار جدیدتر را مي توان به جاي قدیمي تر ها استفاده كرد؟و 

(  ابزار،روش......)قدرت تشخیصي بررسي : فرمول كلي

 (.بیماري.....)در

 .ابزار ممكن است قابل لمس باشد یا چیزي باشد كه ما ساخته ایم

 

بررسی حساسیت تست توبرکولین پوستی در تشخیص بیماری : مثال

 سل ریوی فعال 
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 :عنوان باید حداقل دارای ویژگیهای زیر باشد

عنوان نبايد منجر به پيش داوری يا القاء مفاهيم شود 
 “.....در کاهش فشارخون بيماران  Xتاثير مثبت داروی بررسی “ :مثال 

 

 عنوان تاآنجا که مقدور است بايد متغيرهای مطالعه ورابطه بين

 آنهارا بدون ابهام بيان کند
 “....داروی الف بر کاهش فشار خون باال در بيمارانبررسی اثر “ :مثال

 

عنوان بايد جمعيت مورد مطالعه را مشخص کند 
 “ساله ساکن شهرستان بوشهر60تا40در بيماران ....“ :مثال
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WHAT    

WHERE    

WHEN    

 WHO    

(HOW)    

 

در عنوان  کارآزمائی های بالينی تصادفی شده نيازی به ذکر :نکته

 .مکان و زمان نيست
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فاقد کلمات اضافی بوده و بطور روشن و واضح تنظيم شود 

از بکار بردن عالئم اختصاری و اصطالحات نا آشنا پرهيز شود 

بکارگيری معادلهای مصطلح فارسی در عوض کلمات التين 

 مطالعه را بيان کندهدف اصلی بطور کلی 

از نظر جمله بندی و رعايت قواعد دستوری صحيح باشد 

عاری از پيش داوری باشد 

حتي المقدور به صورت خبري باشد .نمائيد مطرح سوالي غير را عنوان 
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 بررسي اكسيژن تراپي درPH 
◦who, where& when  مشخص نشده است. 

◦PH (اصطالح نا معلوم)چيست؟ 

 

 1376بررسي بي عالقگي دانشجويان به دروس عملي، سمنان 
مگر اينكه در مطالعه قبلي بي عالقگي دانشجويان اثبات شده . پيش داوري دارد◦

 .باشد
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 از بخش های مهم و زير بنايی برای نگارش پيش نويس طرح تحقيقاتی است 

 در اين بخش محقق اطالعات زمينه ای و ابعاد مختلف موضوع ، داليل انتخاب

 :و فوايد ناشی از تحقيق را به روشنی توضيح می دهد تا 

 ايده تحقيق موجه جلوه کند -              

 ضرورت انجام آن احساس شود -              

 اهميت آن آشکار شود -              

  بيان مساله در ارائه طرح و به مسئولين و سازمانهای تامين کننده بودجه و

 توجيه آنان کاربرد دارد
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 توضيح بنيادی موضوع ، تبيين ابعاد و وسعت ) تعريف مساله

 (آن

 (با تاکيد بر منابع علمی و اطالعات جديد ) اهميت مساله 

 (با تاکيد بر منابع علمی و اطالعات جديد ) راه حلهای موجود 

(مثل عوارض ناشی از تداوم مشکل ) لزوم اجرای پژوهش 

 اشاره به آنچه می خواهد انجام شود همرا با اشاره کلی به
 اهداف و جمعيت مورد مطالعه
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 زمينه ای که مشکل يا مساله درآن بوجود آمده است 

تفاوت بين آنچه که هست  با آنچه که بايد باشد: توصيف مساله 

تحليل عوامل اصلی که در بوجود آمدن مشکل ، موثر 

 بوده اند 

 اشاره ای به راه حلهای موجود و وجوهی از مشکل که به آنها
 پاسخ داده نشده است

درصورت لزوم فهرست کوتاهی از تعاريف  واصطالحات 
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 سرخط ها و سئواالتی که در بیان مساله به انها پرداخته می شود: 

 تعريف کلی از مشکل -1

 شرايط فعلی نمونه مورد بررسی و شرايط آرمانی چه هستند و چه تفاوتهايی دارند؟ -2

 چه شيوه هايی برای جستجوی علل تفاوت سراغ داريم و بهترين آنها کدام است؟ -3

 مساله به چه ميزان ، در چه زمانی ، کجا ، و برای چه جامعه ای اتفاق می افتد؟ -4

 چه تصوری از علل بروز مساله يا وقوع اتفاق يا ايجاد پديده در ذهن داريم؟ -5

 نقاط کور پژوهشگران قبلی چه مطالبی هستند و چگونه قابل رفع خواهند بود؟ -6

( مناسبت ، قابل اجرا ، مقبوليت ، با صرفه بودن ) معيارهای انتخاب موضوع  -7

 رعايت شده اند؟ 
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 :سرخط ها و سئواالتی که در بیان مساله به انها پرداخته می شود 

مساله فعلی از مسايل جديدی است که حل آن يکی از مشکالت نوين  -8

 علمی يا اجرايی را حل می کند

 اجرای اين پژوهش باعث  -9

 کاهش قابل مالحظه ميزان بروز يا شيوع بيماری  -               

 صرفه جويی قابل مالحظه در هزينه ها و وقت  -               

 افزايش اشتياق و رضايت جامعه نسبت به موضوع  -               

 .....  و              
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 در راستای مطالعه پرداخت  کلیموضوعات ابتدا بايد به ارائه 

 سپس طی يک روند منطقی موضوع مورد نظر را بطور

 داداختصاصی شرح 

 

 موضوع بررسی تاثير نوعی وسيله پيشگيری از بارداری:  مثال

 بهتر است اول اشاره ای مختصر به مشکالت ازدياد جمعيت نمود 

 سپس راههای کنترل جمعيت و راههای پيشگيری از بارداری
 در نهايت بطور اختصاصی به روش مورد نظر پرداخت
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 محتواي بیان مسئله

 بند الزامي است نهدر تنظیم بیان مسئله رعایت  -

 تعریف مشكل طرح ـ1

 با تاكید و ارائه آمارهاي موجود :اهمیت مشكل  ـ2

 بروز- 

  در) نحوه برخورد با مشكل ، راه حلها و خدمات موجود  ـ3  شيوع -

 ( حال حاضر

 عوارض ناشي از تداوم این مشكل ـ4 
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 موضوع بر موثر عوامل یا و حلها راه معرفي ـ 5

 

 اساس است :(در صورت وجود ) تناقضات موجود  -6

.اگر تناقض نباشد نمي توان طرح را توجیه كرد  

 

 اطالعات زمینه اي-7

 

 در این تحقیق مي خواهید چه كنید  ـ8

عنوان زمان، مكان انجام طرح ، گروه شاهد و از  توضیح بیشتري) 

 (مورد 

 

(کاربرد) ناشي از اجراي این تحقیقفواید  ـ9  
 
 
 

 



 شیوع زیاد بیماریهاي قلبي عروقي: مشكل  -مثال

 -بررسي میزان شیوع عوامل خطر ساز بیماري قلبي درمردم استان بوشهر -عنوان

1383 

بر اساس . قلبي عروقي مهمترین علت مرگ در  ایران  هستندبیماریهاي   -بیان مسئله 

و آموزش پزشكي مرگ و میر ناشي از این بیماریها درمان گزارشات وزارت بهداشت 

. سال مي باشد__ عنوان شده  و متوسط سن بروز سكته هاي قلبي % _____

عنوان گردیده % ___استان كشور باالتر از ____میزان بروز سكته هاي قلبي در 

ولي در افرادي كه عوامل . این بیماري در كلیه مناطق كشور مشاهده مي گردد. است

را دارند ( تغذیه نامناسب، عدم فعالیت بدني و سیگار كشیدن)خطر مربوط به بیماري

بروز سكته هاي قلبي عالوه بر مرگ ومیر مي تواند باعث ایجاد . شود يده مید

 .ناتواني و اختالل در كاركرد افراد فعال جامعه گردد
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علل نيا .دارد وجود يمختلف علل يعروق يقلب يهايماريب بروز يبرا 

 و يخانوادگ سابقه و جنس و سن مانند يريشگيپ رقابليغ علل شامل

 هيتغذ و نکردن ورزش دن،يکش گاريس مانند يريشگيپ قابل علل

 باال خون يچرب باال، خون فشار ه،ياول خطر عوامل عنوان به نامناسب

 .......... .باشند يم يماريب هيثانو خطر عوامل عنوان به ابتيد و

 يم بوشهر استان در يماريب نيا ساز خطر عوامل وعيش نييتع......

 .دينما ياري رانهيشگيپ يتهايفعال کردن متمرکز در را ما تواند
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 آشنايی با سوابق و زمينه های قبلی موضوع تحقيق -1

 پروراندن موضوع تحقيق -2

 بيان ضرورت تحقيق درباره موضوع -3

 تعريف متغيرها،تعيين اهداف ،نوشتن سئواالت و  -4

 فرضيه های تحقيق

 آشنايی با روشهای مطالعه موضوع و روشهای اجرايی -5

 پرهيزاز دوباره کاری -6

 گرفتن ايده برای تحقيق -7
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 سازد تا می بازنگری آثارعلمی،اين فرصت را برای محقق فراهم

موضوع طرح تحقيقاتی خود را در يک زمينه گسترده و بستر وسيعتر 

 ودر امتداد کار محققين ديگر ببيند

 

پژوهش مورد مشكل نمودن روشن و شناسايي در اوليه متون بررسي 

 .است كننده كمك

هاي حل راه و بروزكند است ممكن كه را مشكالتي از مواردي 
 .سازد مي روشن را مشكالت آن با مقابله براي احتمالي
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 اولين سئوالی که به ذهن محقق می رسد،اغلب

 کلی و غير قابل تحقيق می باشد
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 برای نشان دادن ضرورت تحقيق درباره

 موضوع انتخابی ، يک سند علمی تنظيم 

 ناميده مشود“ بيان مساله”می شود که 

 

 تنها با مراجعه به آثار علمی “ بيان مساله”تنظيم
 و نقد و ارزيابی آنها ميسر است
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 برای آنکه کار محقق با کار سايرين قابل

مقايسه باشد بايد به دنبال اين باشد که دريابد 

ديگران متغيرها راچگونه تعريف کردهاند،چه 

اهدافی داشته اند ،چه سئواالتی را مطرح و 

 ....کدام فرضيه ها را آزموده اند و
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 بازنگری آثار علمی در ارتباط با انتخاب

جمعيت مورد مطالعه، روشهای نمونه گيری ، 

نوع داده ها وروش جمع آوری آنها و کاربرد 
 روشهای آماری نيز به محقق کمک می کند
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 ممکن است محقق در حين مطالعه منابع علمی

دريابد که ديگران به سئوالی که برای او مطرح 

است ، پاسخ داده اند، در اين صورت انجام آن 

 تحقيق ضرورتی ندارد

 

 بازنگری آثار علمی زمينه تصميم گيری

صحيح را برای تکرار يا عدم تکرار مطالعه 
 فراهم می سازد

By: Dr Mirzaei 51 



By: Dr Mirzaei 52 



 بسياری از گزارشهای علمی ، حاوی سئواالت

يا پيشنهاداتی برای تحقيق می باشند که محقق 

 را برای انتخاب عنوان تحقيق ياری می کنند
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 سرعت مناسب -1

 هزينه مناسب -2

 در دسترس بودن منابع -3

 جامعيت و استفاده از تمام منابع ممکن -4

 تناسب موضوعی و انطباق با موضوع مورد نظر -5

 اعتبار مطالب بدست آمده -6
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جو و جست 

 ( مطالعات كيفيت و بودن مرتبط ) بازبيني و مرور 

 نگارش 

 مطالعات اصلی های يافته -                

 مطالعات اشتراک موارد -                

 مطالعات اختالف موارد -                

 دارند بيشتری تحقيقات به نياز كه هايی زمينه -                
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 استفاده از کتابخانه ها -1

 استفاده از نظر خبرگان و همکاران درباره مقاله های مناسب -2

 جستجوی کتب ومجالت تخصصی و استفاده از منابع آنها -3

 استفاده از بانک راياته ای حاوی فهرست مقاالت -4
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( اصلي منبع ) علمي مجالت 

 كتابها 

 ها گزارش 

 سمینارها و ها كنگره مقاالت خالصه 

 ها رساله و ها نامه پایان 

 
 

By: Dr Mirzaei 60 



 

By: Dr Mirzaei 61 









 

 

By: Dr Mirzaei 62 







 
 

By: Dr Mirzaei 63 



By: Dr Mirzaei 64 









–



 
 

By: Dr Mirzaei 65 



By: Dr Mirzaei 66 







 
 

By: Dr Mirzaei 67 



 

By: Dr Mirzaei 68 









Research Monographs  

 

By: Dr Mirzaei 69 







 
 

 

By: Dr Mirzaei 70 





Indexing Journals

Abstracting 

Journals 
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Index Medicus

  يكی از بزرگترين و مهم ترين مجالت 

  مجله علمی را در بر می گيرد 3900حدود. 

  عناوين موضوعی پزشكی “ منابع را بر اساس سيستمMeSH   “

 .طبقه بندی می كند

  به صورت ماهانه وهمراه با يک شماره جامعCumulative  ساالنه

 .منتشر می شود
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 ميالدی توسط کتابخانه ملی پزشکی آمريکا  1966تاسيس در سال
National Library of Medicine(NLM)  

 

 رادربرمی گيرد( انگليسی% 80)مجله پزشکی  4500حدود 

 

 

 

By: Dr Mirzaei 73 



 هيو علوم پا يمقاالت علوم پزشک يبانک اطالعات 

 قبالً به صورتcd يق نرم افزارهايو از طر  شد يارائه م 

Winspire مطالب آن قابل جستجو بود. 

 

است يابينتترنت اطالعات آن قابل دستيق ايدر حال حاضر از طر  .
 www.pubmed.com: آدرس
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عنوان 

نام نويسنده 

نشانی 

خالصه 

ه های سر موضوع پزشکیژوا(MeSH) 

شماره 
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 کتابخانه ملی پزشکی آمريکا هر مقاله مربوط به مجالت پزشکی را
طبقه بندی و فهرست سازی می MEDLARSدر نظامی مشخص بنام 

 کند

  اين فهرست سازی واژگان پزشکی بر اساس يک فرهنگ استاندارد
 انجام می شود MeSHبه نام 

       

          MeSH(Medical Subject Heading) 
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 وقتی يک مقاله پزشکی چاپ می شود، فهرست کنندگان کتابخانه ملی

 15تا  8پزشکی آمريکا ، با توجه به موضوع های مربوط با مقاله ،
 را به آن مقاله اختصاص می دهندMeSHواژه 

 فهرستMeSH  همچون درختی ، جايگاه واژه های گوناگون را باهم

 نشان می دهد

 طبقه اصلی وجود دارد 15در اين درخت 
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 هر کدام از اين شاخه ها يک موضوع عمومی را در برمی گيرد و

شاخه ، نشانگر  15عنوانهای پزشکی همچون زير شاخه های اين 
 موضوعات تخصصی تر هستند وجستجو را محدود می کنند
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Disease Category 

  Neoplasms 

     Neoplasms by Site 

        Digestive System Neoplasms 

           Gastrointestinal Neoplasms 

              Stomatch Neoplasms 
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Excerpta Medica

  به عنوان مجله چكيده اصلي در علوم پزشكي شناخته مي شود. 

  مجله علمي را فهرست مي كند 4700حدود. 

  به صورت ماهانه وهمراه با يك شمارة جامعCumulative  ساالنه

 .منتشر مي شود

  بخش از عناوين پزشكي مي باشد 51هر شماره  شامل. 
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 يکی از اساسی ترين قسمتهای هر طرح پيشنهادی است 

اهداف خالصه آن چيزی است که با اجرای مطالعه بايد به آن رسيد 

اهداف بايستی رابطه نزديکی با بيان مساله داشته باشند 
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واقع بينانه باشند 

دقيق ، روشن ، رسا، قابل فهم و علمي باشند چرا؟ 

 وقتي قرار است پروژه اي ارزشيابي شود نتايج با هدف مقايسه مي

شما بايد همان چيزي باشد كه در هدف به دنبال دستيابي نتايج . شود

تا هنگام . پس بايد اهدافتان را به روشني بيان كنيد. به آن بوديد

 يزيمشخص باشد هدف شما چه بوده است و به چه چ يابيارزش

 د؟يافته ايدست 

 
By: Dr Mirzaei 83 



 اگر شما مي خواهيد علل . بايد با بيان مسئله مربوط باشداهداف

بايد اهدافتان هم جهت با اين مسئله . شيوع اعتياد را بررسي كنيد

 .نوشتن اهداف پراکنده و نامربوط کامالً اشتباه است.  باشد

زمان و مکان در آن ذکر شود. 

اثبات  -مقايسه كردن -تعيين كردن: از افعال عملي استفاده شود

 .شرح دادن -محاسبه كردن -نمودن
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يهدف کل 

 

(يفرع)ژه یاهداف  و 

 

يهدف کاربرد 
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آنچه را که مطالعه بطور کلی بدان دست خواهد يافت 

 

 :مثال

تعيين فراوانی مرگ ومير داخل بيمارستانی ناشی از جراحی قلب     
 1385در سال ( س)دربيمارستان فاطمه الزهرا 
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 اجزا مختلف هدف کلی است که با پيدا کردن پاسخ برای آنها جهت

 رسيدن به هدف کلی ضروری است

 با تعيين اهداف اختصاصی چهار چوب مطالعه مشخص می شود و از

 گرد آوری اطالعات غير ضروری جلوگيری می شود

 ،اهداف اختصاصی محقق را در مشخص کردن متغيرها ، نوع مطالعه

هدايت می ... روش کار ، نحوه گرد آوری اطالعات ، طرح جداول و

 کند
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 با توالی منطقی، جنبه های گوناگون مساله را بپوشاند -1

 با توجه به شرايط و امکانات ، واقع بينانه باشد -2

به صورت قابل اندازه گيری با افعال عملی که برای سنجش از  -3

 توانايی کافی برخوردار است بيان گردد
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 :مثال

تعيين توزيع جنسی مرگ و مير ناشی از جراحی قلب در -

 1385در سال ( س) بيمارستان فاطمه الزهرا

تعيين توزيع سنی مرگ و مير ناشی از جراحی قلب در -

 1385در سال ( س) بيمارستان فاطمه الزهرا

تعيين درصد مرگ و مير ناشی از جراحی قلب در بيمارستان -

 1385در سال ( س) فاطمه الزهرا

تعيين توزيع علل مرگ و مير ناشی از جراحی قلب در -

 1385در سال ( س) بيمارستان فاطمه الزهرا
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نتايج در نظر كارگيري را بايد در مورد به  يدر مطالعات كاربردي هدف

 .داشته باشيد كه به آن هدف كاربردي گفته مي شود

ق شما پس از اتمام يتحق ييو غا ييد که هدف نهايده ينجا نشان ميدر ا

 ست؟يچ

انجام شده در سطح  يقاتيطرح تحق يدر واقع کاربرد عمل يهدف کاربرد

 .جامعه است

ياز هدف کاربرد مثال  : 

 .اد در جوانانيتعيين راه حلهاي مناسب براي كاهش علل مستعد كننده اعت 

 
 

By: Dr Mirzaei 90 



  اگر بر اساس تجربيات قبلی نسبت به مساله مورد مطالعه توجيهی

وجود دارد يا عواملی را می شود پيش بينی کرد که قابل آزمون باشند 

 ، سئوال تحقيق را به شکل فرضيه تنظيم می گردد

 فرضيه پيشگويی رابطه يک يا چند عامل با مساله مورد مطالعه می

 باشد که قابل آزمون آماری است 
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 :مثال

در  Bو   Aمقايسه کارايی دو داروی ” در مطالعه ای با عنوان 

 ” Xدرمان بيماری 

 

H0  : کارآيی دو داروA وB  در درمان بيماریX تفاوتی ندارند 

H1  : کارآيی دو داروA وB  در درمان بيماریX           تفاوتی   دارند 

 يا                               

 است Bبيشتر از داروی  Xدر درمان بيماری   Aکارايی داروی  
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ق رد يش و تحقيست و بر اساس آزماين يا نظراست که قطعيده يک ايه يفرض
 .شود يا قبول مي

 اگر شما بر اساس تجربيات خود پيش بيني خاصي در مورد نتايج طرح داشته
 يکه م يبخصوص زمان. باشيد مي توانيد آن را به صورت فرضيه بيان كنيد

 .  ديکن يير ها را شناساين متغيد  روابط بيخواه

داشته باشد يو قابل قبول يه شما جنبه علميد که فرضيد دقت کنيبا. 

 

قيه تحقياز فرض ييها مثال: 
 .ن استيياپ ين تهرانين معتاديالت در بيسطح تحص◦

 .اد استيز ين تهرانين معتادياد در بيدن قبل از اعتيگار کشيوع سيش◦

 .ن استيياپ ين تهرانين معتاديدر ب يکاريوع بيش◦

 .اد رابطه وجود دارديو اعت يکارين بيب◦

دیکن يا قبول میه تان را رد ین مطالعه فرضیشما در ح. 
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کوتاه، رسا و قابل فهم باشد. 

باشد يعلم يتهايبر اساس واقع. 

ق مربوط باشديبا موضوع تحق. 

د با هم تناقض داشته باشنديک طرح نبايات مختلف يفرض. 
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يا خنثيه صفر يفرض(H0-Null hypothesis) 

 

 
قيه تحقيفرض 
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وجود تان يرهاين متغيب يچگونه ارتباطيد که هيکن ينجا فرض ميدر ا
 .ندارد

ه کار ين فرضيشتر با ايق بيتحق يل داده هايه و تحليو در تجز ياز لحاظ آمار◦
 . شود يم

 
 : ه صفریاز فرض مثال

 .وجود ندارد ياد ارتباطیگار و اعتین مصرف سیب

 

ه صفر طبق محاسبات يد فرضييگو يق خود ميدر تحق يپس از محاسبات آمار◦
 .ا رد شده استيقبول 

ارتباط رها ين متغين معنا است که در مطالعه شما بيه صفر به ايفرض رد شدن◦
 .وجود دارد
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وجود داردر ها ين متغيب يد که رابطه ايکن ينجا شما ادعا ميدر ا. 

يآن را قبول م يم و فقط وقتيش کنيق را آزمايه تحقيم فرضيتوان ينم ياز لحاظ آمار 

م نه با يکنيه صفر کار ميپس در آمار ما با فرض. ه صفر رد بشوديم که فرضيکن

ق يه تحقيه صفر را به فرضيا قبول فرضيجه حاصل از رد ينت يول. قيه تحقيفرض

 .ديد هر دو مورد را ذکر کنيتوان ياما در پروپوزال م. ميده يم ميتعم

 :قیه تحقیاز فرض مثال

 :ای( دو طرفه)اد رابطه وجود دارد یگار و اعتین مصرف سیب

 :ای( کطرفهی)شتر است یب يگاریاد در افراد سیبروز اعت

 (.کطرفهی)د یاد نمایتواند فرد را مستعد اعت يگار میس
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گرفت خواهد صورت شکل سه به بيان اين متداول طور به: 

  متغير چند يا دو بين معلولي و علت رابطه بررسي 1.

  متغير چند يا دو بين آن شدت و همبستگي بررسي 2.

 بر متغير چند يا دو تاثیر تفاوت میزان مقایسه و بررسي 3.

  متغير چند يا يک

By: Dr Mirzaei 98 

 فرضيه



نها مهمترين که اند برشمرده خوب فرضيه يک براي مختلفي مالکهاي
 
  :از عبارتند ا

  مشخص و معين ، روش 1.

  مختصر و ،کوتاه مشخص حدود داشتن 2.

  داشتن گيري  اندازه قابليت 3.

  خوب و مناسب تعريف بودن فهم قابل 4.

  موجود هاي نظريه و ها تئوري  اساس بر بيان 5.

  تحقيق عنوان با بودن مرتبط 6.
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 داشتن به نيازمند اصولي طور به تجربي و تحليلي مطالعات 

 . است منطقي الزام يک اين و هستند فرضيه

 نيازي شوند مي انجام توصيفي صورت به صرفا که مطالعاتي در 

 .نيست فرضيه بداشتن

 مورد بايد آنچه تدوين براي مهم سواالت از موارد گونه اين در 

 .نمائيم مي استفاده گيرد قرار گيري اندازه
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 مي توانيد اهداف خود را به صورت سواالتي كه مطالعه شما در پي

 :يافتن پاسخ آنها است بيان كنيد

شيوع سيگار كشيدن قبل از اعتياد در معتادين چقدر است؟ 

چقدر است؟ ين سطح تحصيالت معتادين تهرانيانگيم 

سطح اقتصادي اجتماعي در بين معتادين چقدر است؟ 

 ساده است و هيچگونه ارتباطي را نشان نمي ‹‹ سوال››دقت كنيد كه

 .دهد
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را بايد در مورد به كار گيري نتايج در  يدر مطالعات كاربردي هدف

 .نظر داشته باشيد كه به آن هدف كاربردي گفته مي شود

ق شما پس از اتمام يتحق ييو غا ييد که هدف نهايده ينجا نشان ميدر ا

 ست؟يچ

انجام شده در  يقاتيطرح تحق يدر واقع کاربرد عمل يهدف کاربرد

 .سطح جامعه است

ياز هدف کاربرد مثال : 
 .اد در جوانانيتعيين راه حلهاي مناسب براي كاهش علل مستعد كننده اعت 
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شامل: 
 متغيرها -          
 نوع مطالعه -          
 جمعيت مورد مطالعه -          
 نمونه گيری و حجم نمونه -          
 روش جمع آوری داده ها -          
 روش اجرای طرح -          
 روش تجزيه و تحليل داده ها -          
 مشکالت و محدوديت های مطالعه -          
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تعريف: 

صفت يا مشخصه قابل اندازه گيری يک فرد يا پديده که می تواند   
 مقادير مختلفی داشته و از فردی به فرد ديگر تغيير کند 

   

 :به بيانی ديگر 

خصوصياتی از افراد مورد مطالعه که اندازه گيری می شوند يا مورد  
 پرس و جو قرار می گيرند
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تا به حال يادگرفتيم: 

 عنوان انتخاب كنيم، بيان مسئله بنويسيم در مورد موضوع اطالعات

، اهدافمان را از مطالعه مشخص (بررسي متون)مكتوب را جمع كنيم

كنيم، كاربرد نتايج را بنويسيم و سواالت و فرضياتمان را مشخص 

 .كنيم

از اين به بعد  : 

يعني.بايد تصميم بگيريم چطور به اهدافمان دست پيدا كنيم: 
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 انتخاب متغیرها 

 انتخاب نوع مطالعه 

 انتخاب روش جمع آوري داده ها 

 نمونه گیري 

 برنامه ریز براي جمع آوري داده ها

 برنامه ریزي براي روش 

 تجزیه و تحلیل وتفسیر داده ها

 آزمون مقدماتي

 چه چیزي را مي خواهیم اندازه بگیریم 

 چگونه مي توانیم آن را اندازه بگیریم؟

ه چه وسایلي جهت اندازه گیري نیاز داریم؟ب  

 كجا آن را اندازه بگیریم؟ چند مورد را اندازه گیري كنیم 

 چگونه مواردمان را انتخاب كنیم؟

 چگونه داده ها را جمع آوري كنیم؟

ا داده هاي جمع آوري شده چه مي كنیم؟ب  

 چگونه قبل از اینكه مطالعه را شروع كنیم مطمئن شویم

 ؟كه روشي كه برایش برنامه ریزي كرده ایم درست بوده است 



تغيير قابليت که است چيزي هر يا و زنده موجود ، پديده عنصر، يک مشخصه متغير  

 .بپذيرد را مختلفي مقادير تواند مي و داشته

داشت خواهيم خاص متغيرهاي ما تحقيق هر در:  شود دقت بايدو  دارد اهميت آنچه  . 

ند؟يآ  يق از کجا ميتحق يها متغير 

   ياهداف اختصاص◦

  يا تیف عملیبا توجه به تعار◦

 قینه تحقیشیبا مراجعه به پ◦

دينما  يق را مشکل مياد باشد امر تحقيز يليا گر خ.و بر اساس امکانات  يتعداد کاف. 
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طرح تحقيقاتی زير را در نظر بگيريد: 

بيماران ديابتی شهربوشهر تعيين کارايی داروی متفورمين در درمان : عنوان

 83سال 

تعيين ارتباط بين ميزان مصرف  داروي متفورمين وافت قند :  هدف ويژه

  83بوشهر سالخون در بيماران ديابتی شهر 

 چيزهايي كه ما آنها را اندازه گيري كرده و )متغيرهاي اين هدف ويژه

 چه هستند؟( تجزيه و تحليل مي كنيم

ميزان قند خون -ميزان مصرف داروي متفورمين 
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نكته مهم : 

 . باشد منطبق با اهداف آن مطالعهمتغير هر مطالعه بايد           

 تحصيالت، بررسي شيوع علل اعتياد در جوانان تهرانيمثالً در مطالعه ،

درآمد، مهارتهاي اجتماعي، دسترسي مواد مخدر، قيمت مواد مخدر و 

 . اشتغال بعضي از متغيرهاي ما هستند

 كه مي بينيد اين متغيرها منطبق با اهداف مطالعه ما هستندهمانطور . 

 ميزان فشار خون معتادين که در اين مطالعه هدف ما نيست، متغير اما

 .محسوب نمی شود این مطالعه
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تقسيم بندي بر اساس نقش متغير در تحقيق 

 

 

تقسيم بندي بر اساس خصوصيت متغير 
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متغير مستقل 

 

متغير وابسته 

 

متغير زمينه اي 

 

متغير مداخله گر يا مخدوش كننده 

By: Dr Mirzaei 

11

2 



متغيري كه محقق در مطالعه خود تأثير آن را بر روي ساير  :متغیر مستقل

در واقع متغيري كه محقق آن را به عنوان علت . )متغير ها امتحان مي كند

 :مثل.( فرض كرده است

تعيين ارتباط بين ميزان مصرف  داروي متفورمين وافت قند : هدف ويژه تحقيق

  83بوشهر سال -خون

متفورمينميزان مصرف داروي : متغير مستقل 

 

متغيري كه محقق اثر متغير مستقل را بر روي آن مي سنجد :متغیر وابسته .

ميزان قند : مثل.( در واقع متغيري كه محقق آن را معلول فرض كرده است)

 خون
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 مشخصات جامعهمعموالً : (جمعیت شناختي)دموگرافیكيا  زمینه ايمتغیر 

 .  مورد مطالعه ما را نشان مي دهند مثل سن يا جنس( افراد، اشياء و موجودات)

 اما ممكن است پس از مطالعه ايده جديدي به ما . مستقل است نه وابستهنه

 .  بدهند

 مثالً ممكن است در مطالعه فوق متوجه شويم كه ارتباط بين مصرف  داروي

يا در بين . متفورمين وافت قند خون در گروههاي سني مختلف متفاوت است

 زن و مرد متفاوت است
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به زبان ساده متغيرهايي هستند كه باعث مي شوند ما متغیر مخدوش گر 

 . در تحقيق خود دچار برداشت اشتباه شويم 

روابط علت و معلولي متغيرهاي مستقل و وابسته اثر بر متغيرها متغيرهايي هستند كه اين 

 .اين روابط را كمتر يا بيشتر از حد واقعي درك كنيمما ميكنند و باعث مي شوند 

 

مثالً محققي مي خواهد رابطه بين ترياك و سرطان حنجره را دريابد  . 

غير اگر مشاهده كند كه شيوع سرطان حنجره در افراد ترياكي بسيار بيشتر از افراد 

 مي شود؟حنجره  ترياكي است آيا مي تواند با اطمينان بگويد كه ترياك باعث سرطان 
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 سرطان حنجره تریاك

 سیگار

داخل كادر رابطه علت و معلولي است كه ما در تحقیق خود مي 

 خواهیم پي به وجود یا عدم وجود آن ببریم
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 متغیر وابسته متغیر مستقل

 متغیر مخدوش گر



متغير كيفي 

 

 

متغير كمي 
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متغیر كمي(Quantitative:) 

 متغيري كه ميزان آن را با عدد نشان مي دهيم  . 

 خود دو دسته هستنداينها: 

-5/40-8/20: يا سن. 9/75-8/45-4/21: مقادير كسري -مثل وزن. مقدارهاي كسري هم دارد :پیوسته ◦

 .  لاير 5/452368: يا در آمد9/16

 .5-4-3-2-1: يا تعداد خالهاي بدن. 4-3-2-1: مثل تعداد فرزندان. مقادير كسري نمي گيرد: گسسته◦

 

 متغیر كیفي(Qualitative:)   

 مثل .  كه كيفيت و نوع صفات را ارزيابي ميكندمتغيري: 

 .زن و مرد: جنس◦

 .كم و زياد: رضايت◦

 .كم، متوسط، زياد: مهارت اجتماعي◦

 .زير خط فقر و روي خط فقر: فقر◦

زياد و كم بيان كنيم و نه : مثالً در آمد را به صورت. ما ميتوانيم متغيرهاي كمي را هم به صورت كيفي بيان كنيم◦

 .با عدد
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عددي:  
 در جه حرارت(: interval scale)مقياس فاصله اي ◦

 
 قد وزن در آمد(: ratio sale)مقياس نسبتي ◦

 

غیر عددي: 
 جنس(: nominal sale)مقياس اسمي ◦

 
 تحصيالت(: ordinal scale)مقياس رتبه اي◦
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مقادير متغير جنس چه هستند؟ 

مرد -زن 

 اين مقادير را با چه مقياسی اندازه گيری می کنيد؟ 

 اسمی 
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 وقتی متغيرشما به صورت عددی بيان می شود و صفر آن به معنای

 :مثل. هيچ و عدم موجوديت است، مقياس شما نسبتی است

 ،قد، وزن، سن، در آمد 

سانتی متر  180مثالً قد . در اينجا فاصله بين دو مقدار واقعی است
 .سانتی متر است 90دقيقاً دو برابر قد 
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 اگر متغير شما به صورت عددي بيان مي شود، ولی اعداد قراردادی

هستند و فاصله اعداد از هم مساوي نيست متغير شما داراي مقياس 

 .  فاصله اي است

مثل درجه . در اين متغير صفر به معنای هيچ و عدم موجوديت نيست

در ضمن نمی توانيم . صفر آن به معنای عدم وجود دما نيست. حرارت

 است؟ -10درجه چند برابر  10بگوييم  دمای 
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 وقتي متغير خود را به صورت غير عددي بيان مي كنيد، اما مقادير

.  مختلف متغير شما به هم ارجحيت دارند مقياس شما رتبه ای است

 :مثل

نام(variable name :)تحصيالت 

مقياس(scale :)  رتبه اي 

مقادير(value :)با سواد -كم سواد -بي سواد 
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اما مقادير . وقتي متغير خود را به صورت غير عددي بين مي كنيد

مختلفي كه براي متغير ذكر كرده ايد هيچ برتري بر هم ندارند، مقياس 

 :شما اسمي است مثل متغير زير

نام(variable name :) جنس 

مقياس(scale :)  اسمي 

مقادير(value :)مرد -زن 
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نام(variable name :)مهارت اجتماعي 

مقياس(scale :)  رتبه اي 

مقادير(value :)زياد -متوسط -كم 

 

 در اين مقياس مي توانيد بگوييد مهارت اجتماعي متوسط از كم

اين مقياس . است، اما نمي توانيد بگوييد چقدر بيشتر است( بهتر)بيشتر
 .رتبه ای است
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  :يک مقياس خوب بايد داراي ويژگيهاي زير باشد
  .بر گرفته ومتناسب با اصول علمي باشد:  علمي 1.

   .بتواند تمام موارد متغيررا شامل شود: :  جامع2.

  .براي اندازه گيري آن متغير باشد:  مناسب3.

  .تالش شود قويترين مقياس باشد:  قوي4.

  .رده هاي مشترک نداشته باشد:  غير قابل جمع5.

  .موردي را فراموش نکرده باشيم:  رده هاي کافي6.

  .گروهها و رده هاي آن تعريف شده باشند:  رده هاي تعريف شده7.

  .قابليت انجام داشته باشد:  عملي8.

 
By: Dr Mirzaei 

12

7 



آوري  جمع را پژوهشي كار هر هاي بخش ترين اصلي از يكي  

 دهد مي تشكيل اطالعات

 تجزيه كار،  پذيرد صورت وصحيح منظم شكل به كار اين چنانچه  

  انجام خوبي دقت و سرعت با ها داده از گيري نتيجه و تحليل و

   شد خواهد
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   موجود مدارك و اطالعات از استفاده1.

   مشاهده2.

     مصاحبه3.

 پرسشنامه4.
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جمعیت هدف: 

 جمعيتی که محقق مايل است نتايج را به آن تعميم دهد  

 

جمعیت مورد مطالعه: 

 جمعيتی که نمونه از آن انتخاب شده است  

 

نمونه: 

 انتخاب تعدادی از افراد از يک جمعيت مشخص و تعريف شده  
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               Random Samplingنمونه گیری تصادفی: الف 

                             .Simple R.Sنمونه گيری تصادفی ساده -   

            Systematic R.Sنمونه گيری تصادفی سيستماتيک -

                             .Stratified Sنمونه گيری طبفه ای -  

                               .Cluster Sنمونه گيری خوشه ای -   

                        .Multiple Sنمونه گيری چند مرحله ای -  

    

                           Non R.S نمونه گیری غیر تصادفی: ب  
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