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انتخاب موضوع پژوھشانتخاب موضوع پژوھش



ضرورت پژوھش

یکی از مهمترین نواقص کنونی کشور ما عدم تشخیص مشکالت و  •
بهترین راه رفع این  . ناتوانی در یافتن راه حل مناسب براي آنهاست

نقص، استوار ساختن تصمیمات سازمان ها، نهادها، و موسسات بر  
پایه تحقیق است، زیرا بدون دستیابی به یک سیستم پژوهشی  

مناسب هرگز تصمیمات اخذ شده با واقعیت هاي سیستم تحت 
لذا براي رسیدن به توسعه  . کنترل ما همخوانی نخواهد داشت

یافتگی باید فرهنگ پژوهش و استنتاج منطقی را بر عموم فعالیت  
.هاي جامعه حاکم نماییم
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Research

جمع آوري، بررسی و تفسیر سیستماتیک داده ها •
به جهت پاسخ دادن به یک سوال یا حل مشکل خاصی می  

. باشد
هر گونه تالش جهت درك مجهوالت  "در یک کالم : پژوهش

.را پژوهش می نامند"و گسترش دایره معلومات

:عریفت
جمع آوري، بررسی و تفسیر سیستماتیک داده ها •
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. باشد
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Research/Publish! Why?
“1+4 Ps Rule”

• Production of knowledge
• Promotion
• Prestige
• Pelf

• Production of knowledge
• Promotion
• Prestige
• Pelf



:انواع تحقیق

تحقیق بنیادي-1•
تحقیق کاربردي-2•
کاربردي  -تحقیق بنیادي-3•

تحقیق بنیادي-1•
تحقیق کاربردي-2•
کاربردي  -تحقیق بنیادي-3•



:انواع تحقیق از دیدگاهی دیگر
محقق قبل از )  deductive(تحقیق استنتاجی یا قیاسی •

پژوهش سوال یا فرضیه خاصی در نظر دارد و بعد با جمع آوري 
اطالعات با استنتاج منطقی در جهت رد یا قبول فرضیه خود اقدام  

)بررسی ارتباط سیگار با سرطان ریه: مثل . (می نماید

در این نوع تحقیق ابتدا محقق  ) inductive(تحقیق استقرایی •
مقدار زیادي اطالعات جمع آوري می کند و سپس در پی یافتن  

:  مثل. (نظام هاي خاص در اطالعات جمع آوري شده می باشد
)   بیمار مبتال به لوپوس100بررسی 
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تهیهتحقیقاتیطرحیکانجامبرايکهاينقشهوبرنامه•
درتحقیقمنشور.نامندمیتحقیقمنشورراشودمی

درالزماقداماتوتحقیقمراحلتمامازلیستیواقع
.کندمیفراهمراپژوهشهذفبهرسیدنجهت
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معیارهاي انتخاب
یک موضوع براي

معیارهاي انتخاب
یک موضوع براي

معیارهاي انتخاب
یک موضوع براي

معیارهاي انتخاب
یک موضوع براي

اقدام بھ پژوھشاقدام بھ پژوھشاقدام بھ پژوھشاقدام بھ پژوھش



اولویت

شدت مساله•
وسعت مساله•
افراد تحت تاثیر•

شدت مساله•
وسعت مساله•
افراد تحت تاثیر•



دوباره کاري

بسیار مھم . قبل از اینكھ تصمیم بھ اجراي یك طرح تحقیقاتي بگیرید
است كھ دریابید آیا موضوع پیشنھادي در منطقھ مورد نظر و یا 

مناطق مشابھ مورد بررسي قرار گرفتھ است یا خیر؟
بھ انجام تحقیق روی موضوعی کھ تنھا در سھ وضعیت زیر می توان

.  قبال روی آن کار شده است اقدام کرد
در شرایط زمانی متفاوت
 جغرافیائی مختلفدر شرایط
 دستیابی بھ نتایج کافیدرصورت عدم
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قابلیت اجرا

باید بھ موارد زیر جھت انجام آن  ،بھ ھنگام پیشنھاد پروژه 
:توجھ نمود

نیروي انساني- ١
زمان- ٢
تجھیزات و امكانات- ٣
منابع مالي- ٤
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فوریت نیاز به داده ها

چھ اندازه نیاز فوري بھ داده ھا داریم؟،براي تصمیم گیري 
.تصمیم بگیرید كدام تحقیق باید اول و كدامیك بعدًا انجام شود

چھ اندازه نیاز فوري بھ داده ھا داریم؟،براي تصمیم گیري 
.تصمیم بگیرید كدام تحقیق باید اول و كدامیك بعدًا انجام شود



مالحظات اخالقی

از جملھ مھمترین شرایط برای انتخاب موضوع عدم تضاد و مواجھھ آن 
لذا بایستي طرح پیشنھادي خود را از نظر . با مالحظات اخالقی است

:مالحظات اخالقي زیر مورد بازنگري دقیق قرار داد
 موضوع طرح چقدر مورد قبول كساني كھ روي آنھا بررسي  انجام

.خواھد بود،مي گیرد
آیا میتوان رضایت نامھ كتبي از افراد مورد مطالعھ گرفت.
آیا شرایط افراد مورد مطالعھ در نظر گرفتھ شده است؟
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سایر معیارها

مقبولیت سیاسی•
قابلیت بکارگیري نتایج و توصیه ها•
عالقه مندي و دانش محقق•

مقبولیت سیاسی•
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عالقه مندي و دانش محقق•



!ر باشیدمتفک

ایده هاي جدید ارائه نمایید  •
خالق و نوآور باشید•
براي مسایل و مشکالت راه حل  •

.کنیدارائه 
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.بهتر است همین امروز کارتان را آغاز کنید

کاغذزیاديتعدادوقلمیک•
راخودهايایدهتماموبردارید

ندارداهمیتی.بنویسیدآنروي
خندهحتییاخامشماافکارکه
بهکهچیزيهر،باشددار

بدون.بنویسید،رسدمیفکرتان
خودهايایدهتعدادازشک

.شدخواهیدمتعجب
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کارهاي مختلف نیازمند ترکیب متفاوتی از •
اگر در زمینه خاصی توانایی  . مهارتها هستند

الزم را ندارید، می توانید از مشاوره افراد  
.  متخصص بهره مند شوید

همچنین می توانید مهارتهایی که نیاز دارید ،  •
.  از طریق آموزش کسب نمایید

اگر دو یا چند طرح دارید ، سعی کنید  •
.بهترین آنها را انتخاب کنید
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روش هاي پیداکردن مساله

نیازسنجی •
مصاحبه افراد کلیدي  –
مصاحبه گروهی –
مصاحبه جمعی –
مشاهده مستقیم –
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روش هاي پیداکردن مساله

استفاده از تجارب  •
استنتاج از نظریه ها و فرضیه ها    •
استفاده از متون درسی و مجالت تخصصی•
ادارات ، دانشگاه ها وموسسات پژوهشی  •

خصوصی
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روش هاي پیداکردن مساله

مرور متون و اطالعات علمی  •
شرکت دردوره هاي آموزشی وهمایشهاي علمی•
مطالعه مورد یا موارد  •
)نقاط کلیدي(پایش یا کنترل گلوگاه •
نترل مالی  ک•
بررسی فرآیند زمان انتظار •
•

مرور متون و اطالعات علمی  •
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نمونه

ایدبودهعالقمندرانندگیبه.ایدرسیدهسالگی18سنبهتازه•
میمتوجه.نمائیدرانندگیپدرتانخودروباگیریدمیوتصمیم

وجوداحساس(.داریدرانندگیگواهینامهبهنیازکاراینبرايشوید
از.پردازیدمیجستجوومطالعهبهچیست؟حلراه)مشکل

کتاب.پرسیدمیراگواهینامهاخذروشوراهآشنایانودوستان
مداركازفهرستی.کنیدمیتهیهرارانندگیوراهنمائینامهآئین
بدستراواخذگواهینامهنامثبتبرايلزوممورد
بهموفقعملیوکتبیآزموندرشرکتبادرنهایتوآوریدمی

.شویدمیرانندگیگواهینامهدریافت
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نمونه ها

:مشکل •
نداشتن گواهینامه براي رانندگی–

:پرسش •
چگونه می توان گواهینامه رانندگی دریافت کرد؟–
مدارك مورد نیازبراي دریافت آن کدامند؟–
آزمون براي دریافت گواهینامه شامل چه مراحلی است؟–

:  عنوان •
بررسی نحوه دریافت گواهینامه رانندگی  –
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تدوین پیش نویس 
طرح تحقیقاتی
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طرح تحقیقاتی



پروپوزال چیست ؟
چرا باید پروپوزال نوشت ؟
اجزای یک پروپوزال کدامند؟

پروپوزال

پروپوزال چیست ؟
چرا باید پروپوزال نوشت ؟
اجزای یک پروپوزال کدامند؟



مراحل تدوین یک طرح تحقیقاتی
عنوانعنوانعنوانعنوان

بیان مسألھبیان مسألھبیان مسألھبیان مسألھ

مرور منابعمرور منابعمرور منابعمرور منابع

سؤاالت و فرضیاتسؤاالت و فرضیات, , تنظیم اھدافتنظیم اھداف سؤاالت و فرضیاتسؤاالت و فرضیات, , تنظیم اھدافتنظیم اھداف

روش بررسيروش بررسيروش بررسيروش بررسي



جدول متغیر ھاجدول متغیر ھاجدول متغیر ھاجدول متغیر ھا

جدول زمانیجدول زمانیجدول زمانیجدول زمانی

منابع و بودجھ الزممنابع و بودجھ الزممنابع و بودجھ الزممنابع و بودجھ الزم

مراجعمراجعمراجعمراجع

خالصھ طرحخالصھ طرحخالصھ طرحخالصھ طرح

























:خصوصیات یک عنوان خوب

از کلمات کوتاه و رسا و تا حد امکان از یک زبان استفاده  •
.شود

گویا  . (عنوان گیج کننده نبوده و از اختصارات استفاده نشود•
)MSشیوع : مثال). (باشد

در بعضی طرح ها بیان زمان و مکان تحقیق ضرورت دارد، به •
)علل اسهال: مثال. (خصوص در مطالعات اپیدمیولوژیک

کلمات مناسب و مطلوب به کار برده شود، مثال به جاي  •
از کلماتی مثل ناتوان، ... کلماتی مثل علیل، کر و کور و 

.ناشنوا و نابینا استفاده شود

از کلمات کوتاه و رسا و تا حد امکان از یک زبان استفاده  •
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)MSشیوع : مثال). (باشد
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)علل اسهال: مثال. (خصوص در مطالعات اپیدمیولوژیک

کلمات مناسب و مطلوب به کار برده شود، مثال به جاي  •
از کلماتی مثل ناتوان، ... کلماتی مثل علیل، کر و کور و 

.ناشنوا و نابینا استفاده شود



:خصوصیات یک عنوان خوب

.سعی شود دامنه تحقیق محدود در نظر گرفته شود•
.عنوان را غیر سوالی مطرح نمائید•
گاهی اوقات ذکر روش کار در عنوان بر اعتبار طرح می  •

....)کارآزمایی بالینی تاثیر : مثال. (افزاید

.سعی شود دامنه تحقیق محدود در نظر گرفته شود•
.عنوان را غیر سوالی مطرح نمائید•
گاهی اوقات ذکر روش کار در عنوان بر اعتبار طرح می  •

....)کارآزمایی بالینی تاثیر : مثال. (افزاید



4 Ws:
• What?
• Where?
• When?
• Who/To whom?

• What?
• Where?
• When?
• Who/To whom?



:مثال



.ž  بررسی اثرTimolol  در درمان پرفشاري خون
1389مراجعین درمانگاه بیمارستان رازي سال 

تاثیر عوامل شخصیتی در گرایش سوء مصرف مواد در  ¦.
1389دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 

.ž  بررسی اثرTimolol  در درمان پرفشاري خون
1389مراجعین درمانگاه بیمارستان رازي سال 

تاثیر عوامل شخصیتی در گرایش سوء مصرف مواد در  ¦.
1389دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 



بیان مسئله

توصیف مشکل•
آنچه هست و آنچه باید باشد•
توصیف علل احتمالی•
تشریح اهمیت موضوع•
فواید اجراي طرح•

توصیف مشکل•
آنچه هست و آنچه باید باشد•
توصیف علل احتمالی•
تشریح اهمیت موضوع•
فواید اجراي طرح•



Importance of Problem
Definition

“The formulation of the problem is
often more essential than its solution.”

• Albert Einstein• Albert Einstein



:شودمیآوردهزیرنکاتمسئلهبیاندر

ايزمینهاطالعات•
مسألهدقیقوصیفت•

وقوعیابروزنحوه–
شدتووسعت–
مسألهبروزدردخیلعوامل–
مشکلبافعلیبرخوردنحوه–
پژوهشفواید–
رودمیانتظارمشکلحلازنتایجیچه–

:شودمیآوردهزیرنکاتمسئلهبیاندر

ايزمینهاطالعات•
مسألهدقیقوصیفت•

وقوعیابروزنحوه–
شدتووسعت–
مسألهبروزدردخیلعوامل–
مشکلبافعلیبرخوردنحوه–
پژوهشفواید–
رودمیانتظارمشکلحلازنتایجیچه–



بررسی متون

MABLe

LE 1203

MABLe

LE 1203

MABLe

LE 1203

MABLe

LE 1203



بررسی متون

اجتناب از دوباره کاري•
آشنایی  با روشهاي مختلف و نحوه اجرا•
کمک به نوشتن بیان مسئله و توجیه افراد•
.نشان دادن به داوران که به اندازه کافی مطالعه داشته اید•

:فواید
اجتناب از دوباره کاري•
آشنایی  با روشهاي مختلف و نحوه اجرا•
کمک به نوشتن بیان مسئله و توجیه افراد•
.نشان دادن به داوران که به اندازه کافی مطالعه داشته اید•



در بررسی متون باید از مواردي اجتناب 
:مثلکنیم 

بی اهمیت شمردن نظرات و عقاید متفاوت در اطالعات •
وجود عدم توافق در یک موضوع ، بیانگر  . (جمع آوري شده

نیاز به پژوهش بیشتر در آن زمینه است و شما به عنوان  
یک پژوهشگر می توانید از این عدم توافق براي اثبات لزوم 

).پژوهش خود استفاده کنید

بی اهمیت شمردن نظرات و عقاید متفاوت در اطالعات •
وجود عدم توافق در یک موضوع ، بیانگر  . (جمع آوري شده

نیاز به پژوهش بیشتر در آن زمینه است و شما به عنوان  
یک پژوهشگر می توانید از این عدم توافق براي اثبات لزوم 

).پژوهش خود استفاده کنید



راشمانظرکهمنابعیبهجستجوکردنمحدود-•
بهکهاطالعاتیگذاشتنکناریاونمایند،میتامین
شمانفعبهکهاطالعاتیازاستفادهواست،شماضرر
.است

عدموابتداییمطالعاتاساسبرزدهشتابقضاوت-•
یافتنمنظوربهکافیوجامعمتونبررسیانجام

.مناسبرواییباومرتبطمطالعات

راشمانظرکهمنابعیبهجستجوکردنمحدود-•
بهکهاطالعاتیگذاشتنکناریاونمایند،میتامین
شمانفعبهکهاطالعاتیازاستفادهواست،شماضرر
.است

عدموابتداییمطالعاتاساسبرزدهشتابقضاوت-•
یافتنمنظوربهکافیوجامعمتونبررسیانجام

.مناسبرواییباومرتبطمطالعات



:منابع الکترونیک
:موتورهاي جستجو•
•scholar.google.com - google.com -

yahoo.com - altavista.com

:   بانک هاي اطالعاتی •
بررسی تمام اطالعات  (bibliographyنمایه شناختی - 1•

)موجود در یک موضوع
متعلق به کتابخانه ملی آمریکا (pubmed, medline-الف•

NLM (به صورت ماهیانه به روز می شود.
به صورت  ) Elsevierمتعلق به ناشر (embaseبانک - ب•

.هفتگی به روز می شود

:موتورهاي جستجو•
•scholar.google.com - google.com -

yahoo.com - altavista.com

:   بانک هاي اطالعاتی •
بررسی تمام اطالعات  (bibliographyنمایه شناختی - 1•

)موجود در یک موضوع
متعلق به کتابخانه ملی آمریکا (pubmed, medline-الف•

NLM (به صورت ماهیانه به روز می شود.
به صورت  ) Elsevierمتعلق به ناشر (embaseبانک - ب•

.هفتگی به روز می شود



•2 -Prefiltered or synthesized:
در این بانک ها بهترین مقاله ها انتخاب و نیز ادغام می شود و در  •

برخی از این  . نتیجه مقاالت مروري سیستماتیک شکل می گیرد
Cochrane: بانک ها بر پایه مقاالت بنا نهاده شده اند، مثل

این بانک ها مخصوصا در سواالت پزشکی  نقطه شروع خوبی می  
uptodate: مثل. باشند

•www.thecochranelibrary.com
•www.acpjc.org
•www.guideline.gov
•www.uptodate.com
•www.clinicalevidence.com

•2 -Prefiltered or synthesized:
در این بانک ها بهترین مقاله ها انتخاب و نیز ادغام می شود و در  •

برخی از این  . نتیجه مقاالت مروري سیستماتیک شکل می گیرد
Cochrane: بانک ها بر پایه مقاالت بنا نهاده شده اند، مثل

این بانک ها مخصوصا در سواالت پزشکی  نقطه شروع خوبی می  
uptodate: مثل. باشند

•www.thecochranelibrary.com
•www.acpjc.org
•www.guideline.gov
•www.uptodate.com
•www.clinicalevidence.com



)e-book, e-journal: ( مجالت و کتب الترونیک•
,JAMAوب سایت مختص آن مجله یا کتاب مثل : دسترسی•

Harrison's online
Elsevier, springerیا   وب سایت مختص ناشر آن مجله مثل •
ovid, MD consultیا جمع آوري کننده هاي منابع مثل •
medscpeیا emedicine: خوبe-bookمثال یک •
•
•PDA (personal digital assistant downloads)
•www.skyscape.com
•www.unboundmedicine.com

•DSS (decision support systems)
•www.unboundmedicine.com/medweaver.htm
•www.ics.mh.harrard.edu/dxplain.asp

)e-book, e-journal: ( مجالت و کتب الترونیک•
,JAMAوب سایت مختص آن مجله یا کتاب مثل : دسترسی•

Harrison's online
Elsevier, springerیا   وب سایت مختص ناشر آن مجله مثل •
ovid, MD consultیا جمع آوري کننده هاي منابع مثل •
medscpeیا emedicine: خوبe-bookمثال یک •
•
•PDA (personal digital assistant downloads)
•www.skyscape.com
•www.unboundmedicine.com

•DSS (decision support systems)
•www.unboundmedicine.com/medweaver.htm
•www.ics.mh.harrard.edu/dxplain.asp







Referencing Systems

The two most common types of
referencing systems used are:

• author-date systems, such as the
Harvard system, APA

• numerical systems, such as Chicago
or , Vancouver and Footnote.

The two most common types of
referencing systems used are:

• author-date systems, such as the
Harvard system, APA

• numerical systems, such as Chicago
or , Vancouver and Footnote.



Reference Style and
Format

1. Standard journal article
More than six authors:
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion

DW, Palmer AM, Schiding JK, et al.
Regulation of interstitial excitatory
amino acid concentrations after cortical
contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-
2):40-6.

1. Standard journal article
More than six authors:
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion

DW, Palmer AM, Schiding JK, et al.
Regulation of interstitial excitatory
amino acid concentrations after cortical
contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-
2):40-6.



Books

19. Personal author(s)
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA.

Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby;
2002.

23. Chapter in a book
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome

alterations in human solid tumors. In: Vogelstein
B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of
human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p.
93-113.

19. Personal author(s)
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA.

Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby;
2002.

23. Chapter in a book
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome

alterations in human solid tumors. In: Vogelstein
B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of
human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p.
93-113.



اهداف

کلی•
)  ویژه ، اختصاصی ( جزئی •
کاربردي•

کلی•
)  ویژه ، اختصاصی ( جزئی •
کاربردي•



هدف کلی

هدفی که آنچه را مطالعه بطور کلی به آن دست خواهد  •
.بیان کند, یافت 

.در قالب یک جمله و بطور رسا و قابل فهم بیان می گردد•

 مثال:
زخم هاي دهانی در مبتالیان دیابت مراجعه  تعیین شیوع 

1386بیمارستان شفا در سال کننده به

هدفی که آنچه را مطالعه بطور کلی به آن دست خواهد  •
.بیان کند, یافت 

.در قالب یک جمله و بطور رسا و قابل فهم بیان می گردد•

 مثال:
زخم هاي دهانی در مبتالیان دیابت مراجعه  تعیین شیوع 

1386بیمارستان شفا در سال کننده به



اهداف جزیی
هدف .اهدافی که از شکستن هدف کلی به اجزا کوچکتر به دست خواهند آمد•

.اختصاصی قابل اندازه گیري است
باید ابعاد گوناگون مسئله و عوامل کلیدي متاثر کننده و یا ایجاد کننده آن را پوشش •

.دهند
.باید از نظر منطقی بهم پیوسته باشند•

 مثال:
بر 1386بیمارستان شفا در سال زخم هاي دهانی در مبتالیان دیابت مراجعه کننده بهتعیین شیوع 

حسب جنس
بر 1386بیمارستان شفا در سال زخم هاي دهانی در مبتالیان دیابت مراجعه کننده بهتعیین شیوع 

حسب سن
بر 1386بیمارستان شفا در سال زخم هاي دهانی در مبتالیان دیابت مراجعه کننده بهتعیین شیوع 

حسب نوع دیابت ؛ مدت دیابت

هدف .اهدافی که از شکستن هدف کلی به اجزا کوچکتر به دست خواهند آمد•
.اختصاصی قابل اندازه گیري است

باید ابعاد گوناگون مسئله و عوامل کلیدي متاثر کننده و یا ایجاد کننده آن را پوشش •
.دهند

.باید از نظر منطقی بهم پیوسته باشند•

 مثال:
بر 1386بیمارستان شفا در سال زخم هاي دهانی در مبتالیان دیابت مراجعه کننده بهتعیین شیوع 

حسب جنس
بر 1386بیمارستان شفا در سال زخم هاي دهانی در مبتالیان دیابت مراجعه کننده بهتعیین شیوع 

حسب سن
بر 1386بیمارستان شفا در سال زخم هاي دهانی در مبتالیان دیابت مراجعه کننده بهتعیین شیوع 

حسب نوع دیابت ؛ مدت دیابت



اهمیت اهداف ویژه

متمرکز ساختن مطالعه •
برآورد بودجه و زمان الزم براي اجراي طرح•
ارزیابی طرح•
انتخاب متغیرها و شیوه آنالیز داده ها•

متمرکز ساختن مطالعه •
برآورد بودجه و زمان الزم براي اجراي طرح•
ارزیابی طرح•
انتخاب متغیرها و شیوه آنالیز داده ها•



خصوصیات و نگارش اهداف ویژه  

صریح، روشن و بدون ابهام •
قابل اندازه گیري•
داراي زبان علمی•
،تعییناستفاده از افعال عملی مانند •

...ومحاسبه، مقایسه

صریح، روشن و بدون ابهام •
قابل اندازه گیري•
داراي زبان علمی•
،تعییناستفاده از افعال عملی مانند •

...ومحاسبه، مقایسه



هدف کاربردي

.هدفی که در رابطه با بکارگیري نتایج طرح تنظیم می شود•

 مثال:
گزارش وضعیت بخش سوختگی از نظر عفونت بیمارستانی به  

مسئولین بیمارستان جهت تصمیم گیري هاي مربوطه   

.هدفی که در رابطه با بکارگیري نتایج طرح تنظیم می شود•

 مثال:
گزارش وضعیت بخش سوختگی از نظر عفونت بیمارستانی به  

مسئولین بیمارستان جهت تصمیم گیري هاي مربوطه   



مثال- انواع اهداف
تعیین فراوانی مرگ ومیر داخل بیمارستانی ناشی از جراحی قلب در بیمارستان شریعتی در سال •

1387
تعیین توزیع جنسی مرگ ومیر داخل بیمارستانی ناشی از جراحی قلب در بیمارستان ) 1

1387شریعتی در سال 
تعیین توزیع سنی مرگ ومیر داخل بیمارستانی ناشی از جراحی قلب در بیمارستان شریعتی ) 2

1387در سال 
تعیین توزیع علل مرگ ومیر داخل بیمارستانی ناشی از جراحی قلب در بیمارستان شریعتی ) 3

1387در سال 
ارایه رهنمود اجرایی جهت کاهش مرگ ومیر داخل بیمارستانی ناشی از جراحی قلب در •

بیمارستان شریعتی 
)  هدف نهایی(کاهش مرگ ومیر داخل بیمارستانی ناشی از جراحی قلب در بیمارستان شریعتی•

تعیین فراوانی مرگ ومیر داخل بیمارستانی ناشی از جراحی قلب در بیمارستان شریعتی در سال •
1387

تعیین توزیع جنسی مرگ ومیر داخل بیمارستانی ناشی از جراحی قلب در بیمارستان ) 1
1387شریعتی در سال 

تعیین توزیع سنی مرگ ومیر داخل بیمارستانی ناشی از جراحی قلب در بیمارستان شریعتی ) 2
1387در سال 

تعیین توزیع علل مرگ ومیر داخل بیمارستانی ناشی از جراحی قلب در بیمارستان شریعتی ) 3
1387در سال 

ارایه رهنمود اجرایی جهت کاهش مرگ ومیر داخل بیمارستانی ناشی از جراحی قلب در •
بیمارستان شریعتی 

)  هدف نهایی(کاهش مرگ ومیر داخل بیمارستانی ناشی از جراحی قلب در بیمارستان شریعتی•



فرضیه و سئوال

:به عنوان یک اصل •
براي هر هدف توصیفی یک سئوال و براي هر هدف تحلیلی یک فرضیه  

.مطرح می شود

:به عنوان یک اصل •
براي هر هدف توصیفی یک سئوال و براي هر هدف تحلیلی یک فرضیه  

.مطرح می شود



فرضیه

پیش گویی رابطه یک یا چند عامل با مسئله مورد مطالعه می باشد که •
.  از طریق آزمایش علمی صحت یا سقم آن تعیین می گردد

حدس عالمانه اي که بر اساس تجربه یا بررسی پیشینۀ موضوع مورد  •
.بررسی توسط محقق بیان می شود

 مثال:
.عفونت بیمارستانی در بیماران سالمند دچار سوختگی بیشتر رخ می دهد

پیش گویی رابطه یک یا چند عامل با مسئله مورد مطالعه می باشد که •
.  از طریق آزمایش علمی صحت یا سقم آن تعیین می گردد

حدس عالمانه اي که بر اساس تجربه یا بررسی پیشینۀ موضوع مورد  •
.بررسی توسط محقق بیان می شود

 مثال:
.عفونت بیمارستانی در بیماران سالمند دچار سوختگی بیشتر رخ می دهد



ویژگیهاي فرضیه تحقیقی

.به صورت جمله خبري بیان میشود- 1
.بیانگر ارتباط دو یا چند متغیر است - 2
.بر اساس مطالعات یا بررسی هاي قبلی بیان میشود- 3
.باید قابلیت آزمون داشته باشد- 4
.رسا و قابل فهم باشد, یک فرضیه خوب باید کوتاه- 5
.فرضیات مختلف یک طرح نباید با یکدیگر تناقض داشته باشند- 6

.به صورت جمله خبري بیان میشود- 1
.بیانگر ارتباط دو یا چند متغیر است - 2
.بر اساس مطالعات یا بررسی هاي قبلی بیان میشود- 3
.باید قابلیت آزمون داشته باشد- 4
.رسا و قابل فهم باشد, یک فرضیه خوب باید کوتاه- 5
.فرضیات مختلف یک طرح نباید با یکدیگر تناقض داشته باشند- 6





سؤاالت و فرضیات

سؤالهدف توصیفی•
فرضیههدف تحلیلی •

سال تهرانی30تعیین میانگین فشار خون در افراد باالي 
سال تهرانی چقدر است؟30میانگین فشار خون در افراد باالي 

سال تهرانی30تعیین ارتباط پرفشاري خون با میزان درآمد در افراد باالي 
.سال تهرانی ارتباط دارد30پرفشاري خون با میزان درآمد در افراد باالي 

.سال تهرانی بیشتر است30پرفشاري خون در افراد پردرآمد باالي 

سؤالهدف توصیفی•
فرضیههدف تحلیلی •

سال تهرانی30تعیین میانگین فشار خون در افراد باالي 
سال تهرانی چقدر است؟30میانگین فشار خون در افراد باالي 

سال تهرانی30تعیین ارتباط پرفشاري خون با میزان درآمد در افراد باالي 
.سال تهرانی ارتباط دارد30پرفشاري خون با میزان درآمد در افراد باالي 

.سال تهرانی بیشتر است30پرفشاري خون در افراد پردرآمد باالي 



متغیرها
:عریفت

مشخصھ یک فرد ، شیئ، یا پدیده کھ قابل اندازه  
.گیری بوده و بتواند مقادیر مختلفی را بپذیرد

مشخصھ یک فرد ، شیئ، یا پدیده کھ قابل اندازه  
.گیری بوده و بتواند مقادیر مختلفی را بپذیرد



متغیرها
:انواع Nominal

 Ordinal

 Interval

 Ratio

 Nominal

 Ordinal

 Interval

 Ratio



انواع متغیر ها
میدادهنمایشعددباکهاستمتغیريآنو:کمیمتغیر•

درمعمولبنديتقسیمهمچونمتغیرایناستبدیهی.شود
شدخواهدتقسیمپیوستهوگسستهمتغیردستهدوبهاعداد

گسستهولیپذیردمیهمراکسريمقادیرپیوستهمتغیرکه
.نداردراامکاناین

معرفیآنباصفاتکیفیتکهاستمتغیرياین:کیفیمتغیر•
.شودمی

میدادهنمایشعددباکهاستمتغیريآنو:کمیمتغیر•
درمعمولبنديتقسیمهمچونمتغیرایناستبدیهی.شود
شدخواهدتقسیمپیوستهوگسستهمتغیردستهدوبهاعداد

گسستهولیپذیردمیهمراکسريمقادیرپیوستهمتغیرکه
.نداردراامکاناین

معرفیآنباصفاتکیفیتکهاستمتغیرياین:کیفیمتغیر•
.شودمی



)از لحاظ نقش(انواع متغیر ها 
آن متغیري است که محقق تاثیر آن را : متغیر مستقل•

به بیانی  . بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد
.می گویندمستقلدیگرعوامل احتمالی ایجاد آن را متغیر 

آن متغیري است که متغیر مستقل بر روي : متغیر وابسته
وابستهبه عبارت دیگر مساله همان متغیر . آن اثر می کنند

.است زیرا بر اثر یک یا چند عامل بوجود آمده است 

آن متغیري است که محقق تاثیر آن را : متغیر مستقل•
به بیانی  . بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد

.می گویندمستقلدیگرعوامل احتمالی ایجاد آن را متغیر 
آن متغیري است که متغیر مستقل بر روي : متغیر وابسته

وابستهبه عبارت دیگر مساله همان متغیر . آن اثر می کنند
.است زیرا بر اثر یک یا چند عامل بوجود آمده است 



انواع متغیر ها
یاشناسیجمعیت(ايزمینهمتغیر•

انسانیجوامعرويبرمطالعاتدر:)دموگرافیک
دارندحضورجمعیتبهوابستهمتغیرهايبرخی

خواهدمااستفادهموردنحويبهآنهاسنجشکه
رامطالعهموردجامعهخصوصیاتمتغیرهااین.بود
شناختوبهکنندمیتوصیفمطلوبینحوهبه

کنندمیکمکموضوعبهتر

یاشناسیجمعیت(ايزمینهمتغیر•
انسانیجوامعرويبرمطالعاتدر:)دموگرافیک

دارندحضورجمعیتبهوابستهمتغیرهايبرخی
خواهدمااستفادهموردنحويبهآنهاسنجشکه
رامطالعهموردجامعهخصوصیاتمتغیرهااین.بود
شناختوبهکنندمیتوصیفمطلوبینحوهبه

کنندمیکمکموضوعبهتر



انواع متغیر ها
استمتغییريآن:)کنندهمخدوش(گرمداخلهمتغیر

متغیرچندیادوبینمعلولیعلترابطهرويبرکه
بینرابطهشدنضعیفیاقويباعثوگذاردمیتاثیر

.شودمیآنهاواقعیحدازمتغیرها

استمتغییريآن:)کنندهمخدوش(گرمداخلهمتغیر
متغیرچندیادوبینمعلولیعلترابطهرويبرکه

بینرابطهشدنضعیفیاقويباعثوگذاردمیتاثیر
.شودمیآنهاواقعیحدازمتغیرها



جدول متغیرها
ردیف

 نام

نقش

نوع

 عملی/ علمی تعریف

نحوه اندازه گیری

واحد اندازه گیری

ردیف

 نام

نقش

نوع

 عملی/ علمی تعریف

نحوه اندازه گیری

واحد اندازه گیری



Cross-Sectional
Case Series
Case Report

توصيفي

نوع مطالعھ

تجربي

تحليلي

Cross-Sectional

Cohort

Case-Control

Randomized Controlled Trial

شبه تجربي



روش اجرا
روش انجام کار

روش جمع آوری داده ھا



Data Collection Methods

اولیه•

ثانویه•

اولیه•

ثانویه•



Data Collection Methods: Primary

محقق خود براي اولین مرتبه داده ها را جمع آوري می نماید.
منابع شامل:

.....معاینات بالینی، مصاحبه ها، مشاهدات، 
فواید:

.خطاي اندازه گیري کم است، براي اهداف تحقیق مناسب است
معایب:

.هزینه باال دارد، ممکن است ساده نباشد

محقق خود براي اولین مرتبه داده ها را جمع آوري می نماید.
منابع شامل:

.....معاینات بالینی، مصاحبه ها، مشاهدات، 
فواید:

.خطاي اندازه گیري کم است، براي اهداف تحقیق مناسب است
معایب:

.هزینه باال دارد، ممکن است ساده نباشد



Data Collection Methods: Secondary

  هنگامی که داده ها توسط دیگران و به منظوري دیگر، غیر از هدف
.مطالعه حاضر جمع آوري شده باشند

منابع شامل:
)بهداشتی، پرسنلی( سوابق فردي

)  داده هاي سرشماري ، آمارهاي حیاتی( مستندات گروهی 

  هنگامی که داده ها توسط دیگران و به منظوري دیگر، غیر از هدف
.مطالعه حاضر جمع آوري شده باشند

منابع شامل:
)بهداشتی، پرسنلی( سوابق فردي

)  داده هاي سرشماري ، آمارهاي حیاتی( مستندات گروهی 



روش اجرا

محاسبھ حجم نمونھ و روش نمونھ گیری

تجزیھ و تحلیل آماری

 گانت(جدول زمان بندی(

جداول ھزینھ ھا

روش انجام کار

روش جمع آوری داده ھا
محاسبھ حجم نمونھ و روش نمونھ گیری

تجزیھ و تحلیل آماری

 گانت(جدول زمان بندی(

جداول ھزینھ ھا



جدول زمان بندي مراحل اجرایی طرح
)(

كل
١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

٢
هفته

١
٢

هفته
٢

١
هفته

٣١
هفته

٣
٣

هفته
٤

٢ ٥
٢

هفته
٦

٢
هفته

٧

١ ٨



جدول هزینه ها



.خسته نباشید.خسته نباشید


