


روش تحقیق
Research Method

علی آذرنوش
کارشناس ارشد پرستاری

کارشناس فوریت های پزشکی



تحقیق و اهمیت آن



معنای تحقیق

یــا ، پیــدا کــردن، یــافتنگردانیــدنبــه معنــای درســت : تحقیــق•
جستجوی حقیقت

: تحقیق به روش علمی•
کــه چگــونگی جســتجو بــرای یــافتنقواعــدیمجموعــه مقــررات و 

.حقایق مربوط به یک موضوع را نشان می دهد
ــرای ســؤاالت پاســخ هائیعملــی مــنظم اســت کــه در نتیجــه آن  ب

. مندرج در موضوع تحقیق بدست خواهد آمد 



تعریف تحقیق

و منـد، نظـامهوشیارانهاست برنامه ریزی شده، فرایندیتحقیق 
.قابل اعتماد برای یافتن حقایق یا فهم عمیق مسایل



ده نکته در مورد تحقیق

.تحقیق خیلی وقت گیر است.۱
.تحقیق یک پدیده ذهنی است.۲
ب و تحقیق خسته کننده و کسالت آور است اما ممکن است جال.۳

.سرگرم کننده هم باشد
.دتحقیق ممکن است در طول زندگی محقق تداوم داشته باش.۴
.شداز نتایج آن باجالب ترفرایند تحقیق ممکن است بسیار .۵



ده نکته در مورد تحقیق

.تحقیق نوعی فضولی کردن است.۶
.به راههای گوناگونی انجام دادمی توانتحقیق را .۷
.تحقیق ممکن است وارد رویاهای شما شود.۸
تحقیق ممکن است شما را به راههای دور از انتظـار هـدایت.۹

.کند
.در تحقیق از همان مهارت روزمره محقق استفاده می شود.۰۱



اهمیت تحقیق و پژوهش

اعی، تحقیق و پژوهش نیروی محرک توسعه پایدار در تمامی حوزه های فرهنگـی، اجتمـ•
.است... اقتصادی و 

پــژوهش، محقــق و پژوهشــگر را بــر آن مــی دارد تــا بــه جســتجوی حقیقــت بپــردازد و از •
.تعصب و مطلق گرایی بپرهیزد

ده و بـا تصمیم گیری و عمل بر مبنای پـژوهش از اتـالف منـابع و امکانـات جلـوگیری کـر •
.افزایش دقت و سرعت باعث بهبود بهره وری در حوزه های مختلف کاری می شود

.پژوهش مولد علم است و باعث رشد شتابان علم می شود•
.تقویت روحیه کار گروهی و استفاده از مشاوران•



کاربردهای تحقیق

حل مسئله خاص•
کاربرد آموزشی•
پیشگیری از حوادث و اتفاقات•
)سازمان ها و جامعه(هزینه هاکاهش •
ارزش بالینی و درمانی•
توسعه دانش و علم•



مراحل انجام یک تحقیق علمی

طرح تحقیقپروپوزالنگارش )۱
تصویب طرح پژوهشی)۲
اجرا)۳
تجزیه و تحلیل داده ها)۴
ارائه گزارش نهایی طرح)۵



طرح تحقیقپروپوزالنگارش |مراحل انجام یک تحقیق علمی 

انتخاب موضوع.۱
نگارش عنوان تحقیق.۲
:مقدمه.۳

.aبیان مساله

.bمروری بر متون

اهداف، فرضیات و سواالت.۴
تبیین و تعریف متغیرها.۵
:روش مطالعه.۶

.aنوع و روش مطالعه

.bجامعه پژوهش و حجم نمونه
.cروش نمونه گیری
.dابزار گردآوری داده ها
.eپایایی و روایی ابزار گردآوری



طرح تحقیقپروپوزالنگارش |مراحل انجام یک تحقیق علمی 

محدودیت ها و مشکالت.۷
مالحظات اخالقی.۸
نویسیمنبع .۹

گانتجدول .۰۱
بودجه بندی.۱۱



انواع تحقیق و مطالعات



انتخاب 
موضوع

اندیشیدن 
درباره روش 

تحقیق

مطالعه برای 
تحقیق

جمع آوری 
داده  ها

تحلیل داده ها

نوشتن 
گزارش

چرخه تحقیق



انواع تحقیق

همچــون مشــاهده، مصــاحبه، شــرکت در فعالیت هــاییمجموعــه : کیفــی•
فعالیت های پژوهشی که هر کدام محقق را در کسب اطالعات دسـت اول

.می دهنددرباره موضوع مورد تحقیق یاری 
داده ها به روش عینی جمع آوری می شـوند و پدیـده هـا بـا مقیـاس : کمی•

ه با دقیق و کمی مورد بررسی قرار می گیرند، سپس داده های بدست آمد
.تکنیک های آماری مورد آزمون یا توصیف قرار می گیرند

ــه• ــات آمیخت ــی از : مطالع ــایترکیب ــتروش ه ــق اس ــی تحقی ــی و کیف . کم
ی کیفـروش هـایروشهای کمی درگیر مسئله روایـی هسـتند در حالیکـه 

.درگیر مسئله پایایی هستند



دیدگاه کیفی

کلمات•
توضیح، توصیف•
سویژکتیویتی•
)وابستگی به مکان(موقعیتی •
)تجزیه و تحلیل عمیق یک موقعیت(عمق •
)کیفیت معرف بودن داده ها(روایی •
توصیف•
تفسیر ، تبیین•
استداللی و جزئی•

دیدگاه کمی

عددها•
شمردن•
عینیت•
)انعدم وابستگی به مک(غیر موقعیتی •
)تعمیم به جامعه(وسعت •
)پدیده هاتوان تکرار (پایائی•
اندازه گیری•
ارتباط علی، پیش بینی•
تعمیم پذیری•



کیفی|انواع تحقیق 

شناسیقوم •
شناسیپدیده •
تئوری زمینه ای•
تحقیق تاریخی•
تحقیق عملکردی•



انواع مطالعات در علوم پزشکی
مطالعات ثانویه مطالعات اولیه

(Review)مطالعات مروری

متاآنالیز

Meta- analysis

مطالعات اپیدمیولوژیک مطالعات بالینی مطالعات پایه

مرور نظام مند

Systematic review

مرور ساده

simple review or 
narrative review

مشاهده ای غیر

مشاهده ای
ینیمه تجرب

مشاهده ای

)غیر مداخله ای(

تجربی

)مداخله ای(
کاربردی بنیادی

توصیفی تحلیلی

مقطعی مقطعی
مطالعات

زمینه ای
یمطالعات تشخیص آزمایشگاهی مطالعات 

حیوانی

فیزیک

شیمی

شناسیزیست 

کبیوانفورماتی

بیومتریک

روانشناسی

مقطعی 
همبستگی مورد شاهدی مطالعات 

گروهی
مطالعات درمانی 

بدون مداخله کارآزمایی بالینی مطالعات 
سلولی مطالعات آماری

اکولوژیک همگروهی یپشگیرمطالعات 
کننده کارآزمایی در جامعه مطالعات 

ژنتیکی
گزارش

موردی
گزارش موردی بیوشیمی

گزارش سری گزارش سری کارآزمایی در عرصه مطالعات 
دارویی
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بر اساس ماهیت
بنیادی

تجربی

نظری

کاربردی

بر اساس شیوه

)مشاهده ای(غیر مداخله ای 

توصیفی

تحلیلی

شاهدی-مورد 

هم گروهی

مداخله ای

شبه تجربی

تجربی

کارآزمایی بالینی

موجودات زنده غیر انسانی

کمی|انواع تحقیق 



ماننـد مطالعاتی که از تحقیق مسـتقیم بـر روی نمونـه های اصـلی: مطالعات اولیه•
ایی آزمایشـات، کارآزمـ(می آینـدانسان، حیوان، سلول یـا مـواد شـیمیایی بدسـت 

)پایش هابالینی، 
ــه• ــات ثانوی ــایر مطال: مطالع ــایج س ــل نت ــل تحلی ــه حاص ــتند ک ــاتی هس ــات مطالع ع

آنالیز، مرور متا( می باشند، به عبارتی بر روی نتایج مطالعات اولیه انجام می شوند 
)کتابخانه ایسیستماتیک، مطالعات 

کمی|انواع تحقیق 



کشف ناشناخته ها، نظریه پردازی و ارائه دانـش): Basic(پایه ایمطالعه بنیادی یا •
، ســـلول ها، بافت هـــابـــر روی حیوانـــات، آزمایشـــگاه هامطالعـــاتی کـــه در . نـــوین

.می گیرد، پاتولوژی و مواد بیولوژیک صورت ایمنولوژی
رشـد و بهتـر کـردن، حـل یـک مشـکل، پیـدا کـردن : )Applied(تحقیق کـاربردی•

زشیابی بهتر، تولید یک محصول تازه، ارائه برنامه یا روش کاری جدید و ار راه حلی
هش از این مطالعات در پژوهش های خدمات بالینی، آموزش و پژو. برنامه می باشد

.مثل مطالعات کارآزمایی بالینی. استفاده میشود

کمی|انواع تحقیق 



ود و موجپدیده هایاین مطالعات فقط به مشاهده : مشاهده ایمطالعات اپیدمیولوژیک •
ده و وقایعی که به طور طبیعی در حال رخ دادن هستند پرداختـه، وقـایع را گـزارش نمـو

بت شـده این مطالعات می توانند بر پایه بررسی داده های ث. ایجاد نمی کنددخالتیهیچ 
بـدونمشـاهده ایمطالعـات . یا بـر پایـه مشـاهدات واقعـی و یـا تلفیقـی از هـر دو باشـد

. ددخالت انسان اجرا می شود و در این صورت به افراد تحت مطالعه زیان کمـی مـی رسـ
ی و در واقـع بررسـ. این مطالعات بیشـتر در سیسـتم های بیمارسـتانی انجـام مـی شـود

سنجش متغیرها بدون تاثیرگذاری بر آنها
بیماران دیابتی با افراد سالمفشارخونمانند مقایسه •

مشاهده ای|کمی |انواع تحقیق 



متغیرهـا بـر به توصیف وضعیت موجود و توزیعمنحصراً مطالعاتی هستند که : توصیفی•
ح در آن مطـرفرضـیه اینبـوده و علیـت، بـدنبال می پردازداساس شخص، زمان و مکان 

اسـت؟ و به پاسخگویی سواالتی نظیر مشکل چیست؟ فراوانی آن چـه انـدازهنمی شود
. می پردازدمشاهده می شود؟، زمان هاییدر چه کسانی، در چه محلی و در چه 

در بیماران دیابتی سیستولیکفشارخونمانند تعیین میانگین •
که کاهش شنوایی دارندسالمندانیتعیین درصد •
الت و میزان شیوع ژنژیویت در زنان باردار را بر حسب وجود گروههای شغلی، سطح تحصی•

.بررسی نمود..... 

مشاهده ای|کمی |انواع تحقیق 



ع از در یـک مقطـ) شیوع(بیماری هابه مطالعه فراوانی و توزیع : مطالعات مقطعی•
و بطور همزمان عامل مواجهه و بیماری در یک جمعیت و در یـک می پردازدزمان 

ن یـک نقطـه از زمـادیگـردرلحظه از زمان مورد بررسی قرار می گیرنـد بـه عبـارت 
.تمام متغیرها سنجیده می شود

۱۳۹۶دانش آموزان ابتدایی شهر کرمان، بهار و تابستان ۲۰۰۰شیوع تنبلی چشم در •

مشاهده ای|کمی |انواع تحقیق 



انجــاممهــم تــرین خصوصــیات یــک مطالعــه تجربــی عبــارت اســت از : مطالعــه تجربــی •
ر دو آنهـا دتقسـیم تصـادفی نمونـه هـا و انتخـاب تصـادفی ، داشتن گروه شاهد، مداخله

بـه . ی شـودنتایج مداخله با مقایسـه متغیرهـای پاسـخ دو گـروه ارزیـابی منهایتاً گروه که 
 شـوند کـه عبارتی در مطالعه تجربی، افراد بطور تصادفی حداقل به دو گـروه تقسـیم می

در نظـر یک گروه تحت تاثیر مداخله یـا تجربـه قـرار گرفتـه و گـروه دیگـر بعنـوان شـاهد
ه، مداخلـ(نتایج مداخلـه از طریـق مقایسـه دو گـروه مشـخص می گـردد . گرفته می شود

ات رابطـه ایـن مطالعـه، قـویترین نـوع مطالعـه بـرای اثبـ). گروه کنترل، انتخاب تصادفی
آن انـواع. مانند بررسی اثرات دارو بر روی بیماری خاص در مـدل حیـوانی. استعلیتی

ارآزمـایی مطالعات آزمایشگاهی، کارآزمایی بالینی، کارآزمایی در جامعه و ک: عبارتست از
در عرصه

)مداخله ای(مشاهده ایغیر |کمی |انواع تحقیق 



بـا وانـدنمی تدر برخی مطالعات تجربی محقـق بـه دالیـل متعـددی : مطالعه نیمه تجربی•
نتـرل تصادفی نمونه گیری کند و فاکتورهـای مخـدوش کننـده را کروش هایاستفاده از 

گـرش و کلیه عوامل تاثیرگذار در آگـاهی، ننمی توانآموزشی مداخله هایمثًال در (نماید 
لعـه لـذا مطالعـه از کلیـه خصوصـیات یـک مطا) رفتار افراد مورد مطالعه را کنتـرل نمـود

ین گروهها پس در صورتی که گروه شاهد و یا تقسیم تصادفی ب. تجربی برخوردار نیست
مـواد ماننـد مطالعـات آزمایشـگاهی بـا. وجود نداشته باشد، مطالعه نیمه تجربـی اسـت

صنعتی
ر مقایسـه سخنرانی و کار در گروه های کوچـک دروش هایمیزان رضایت دانشجویان دندانپزشکی از کاربرد ترکیبی •

یک مطالعه نیمه تجربی: با تدریس به شیوه سخنرانی
ه تجربییک مطالعه نیم: بررسی میزان اثربخشی آموزش با رویکرد حل مسأله بر عملکرد تحصیلی دانشجویان•

)مداخله ای(مشاهده ایغیر |کمی |انواع تحقیق 



ربـی یـا مطالعـات کارآزمـایی بـالینی یـک مطالعـه تج: مطالعات کارآزمـایی بـالینی•
ور آزمایش بر روی انسان می باشد که در طی آن افراد جمعیت مورد مطالعـه بـه طـ

ا مقایسـه تصادفی به گروه های مداخله و گروه کنترل تقسـیم می شـوند و نتـایج بـ
د در طراحـی ایـن مطالعـات چنـ. پیامد در گروه های تحت مطالعه ارزیابی می شود

نه گیری، مسئله مالحظات اخالقی، تصادفی بودن نمو: نکته را باید در نظر داشت
ی مهمتـرین کـاربرد کارآزمـای. معیارهای ورود به مطالعه و خروج از آن و کور سازی

.بالینی در مطالعه اثرات داروها و شیوه  های درمانی جدید است
:تمطالعات کارآزمایی بالینی در انسان از چهار مرحله یا فاز تشکیل شده اس•

)مداخله ای(مشاهده ایغیر |کمی |انواع تحقیق 



:  مطالعات کارآزمایی بالینی
بـر روی بودن درمان و تحمل بیمار نسبت بـه آن کـه معمـوالً بی خطرارزیابی اولیه : ۱فاز•

.انجام می شود) نفر ۳۰تا ۱۰( تعداد معدودی از افراد 
مقایسـه چنـدین روش بـا هـم بـه منظـور انتخـاب -بـالقوه درمـاناثر هـایبررسی : ۲فاز•

)نفر۵۰تا ۲۰( بهترین روش برای بررسی بعدی 
در مطالعه مداخله ای به منظور بررسی کلیه اثرها و پیامدهای درمان در گروه هـای: ۳فاز•

)نفر۱۰۰۰تا ۱۰۰( حال مقایسه 
ز فاز پس از فروش دارو که اثر دراز مدت درمـان را بررسـی می کنـد و معمـوًال پـس ا: ۴فاز•

).صدها یا هزاران نفر(مسئول انجام می شود مقام هایتایید روش درمانی توسط 

)مداخله ای(مشاهده ایغیر |کمی |انواع تحقیق 



طرح تحقیقپروپوزالنگارش 



صـیلی است که شما برای اخـذ مـدرک تحپ ژوهشینویسیا طرح تحقیق، پیش پروپوزال•
. می دهیدیا به هدف انجام یک تحقیق ارائه 

ذکـر ، توضـیح اهمیـت آن موضـوع،کرده ایدبه معرفی موضوعی که انتخاب پروپوزالدر •
از یـدمی کنکـه در گذشـته در ایـن بـاره صـورت گرفتـه و نتـایجی کـه فکـر هاییژوهشپ  

ا کـه در پـژوهش از آن هـروش هاییهم چنین روش یا . می پردازیدتحقیق خواهید گرفت 
.می کنیدبهره خواهید گرفت را ذکر 

ما می توانـد بنا بر هدفی که از آن دارید و یا به مقتضای رشته تحصیلی شپروپوزالشکل •
و بخـش هـایعنوان بنـدی هاامـا شـکل بنیـادین آن، همـواره شـامل . قدری متغیر باشد

.مشابه می باشد

)مداخله ای(مشاهده ایغیر |کمی |انواع تحقیق 



هشگر است؛ به این معنی که پژومشکلاولین مرحله تحقیق احساس وجود یک •
ردیـد در کار خویش با مانع یا مشکلی روبرو گردیده است که در حـل آن ابهـام یـا ت

. در مقابل آن ساکت بماندنمی توانددارد و 

)مداخله ای(مشاهده ایغیر |کمی |انواع تحقیق 



:اولویت و اهمیت موضوع•
موضوع نیازی را رفع می کند؟•
آیا موضوع اولویت زمانی و مکانی دارد؟•

:قابلیت اجرا•
.تعداد شرکت کنندگان کافی باشد•
.از نظر وسعت قابل اداره باشد•
.از نظر زمانی قابل انجام باشد•
. از نظر سیاست های بهداشتی و بالینی قابل انجام باشد•

معیارهای انتخاب موضوع



:دوباره کاری نباشد•
. یافته های قبلی را بسط دهد•
. یافته های جدید به دست دهد•
.اگر تکراری است، تکرار آن مفید یا الزم باشد•

:مسائل اخالقی در موضوع تحقیق•
خطرات فیزیکی غیر قابل قبول•
... تجاوز به حریم خصوصی و •

معیارهای انتخاب موضوع



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

:و دانش محققعالقه مندی•
مقبولیت سیاسی و با صرفه بودن•

معیارهای انتخاب موضوع



.  اولین عبارتی که دیگران با آن مواجه می شوند•
.بر اساس آن درباره طرح تحقیقاتی پیشنهادی شما قضاوت کنند•
بایـد از کسانی که قرار است طـرح تحقیقـاتی پیشـنهادی شـما را تصـویب کننـد،•

. می فهمیدعنوان تحقیق درست همان چیزی را بفهمند که شما 
.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 طرح تحقیق



:عنوان به ما می گوید

چه چیزی را
در چه زمانی

روی چه افرادی
.مطالعه خواهیم کرد

عنوان طرح تحقیق



ال تعیین شیوع عوامل خطر بیماری های عروق کرونر در جمعیت شهر کرمان در س
۱۳۸۱

How :تعیین شیوع
What :بیماریهای عروق کرونر
Who :جمعیت شهر کرمان

Where :شهر کرمان
When :۱۳۸۱

عنوان طرح تحقیق
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