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به نظر می رسد در طول ساليان و از ابتدای حياا  برارا انناان    •
 .هميره با تحقيق سر و کار داشته است

و بدون انجاا  تحقياق علام     «تحقيق را مايه حيا  علم داننته اند»•

ی ماند باشد دچار گنديدگی و تبديل شادن  ياجهمچون آبی که در 
   .زار خواهد شد به لجن

تواند راهگرا باشد کاه بار اسااص ا اول و ماوازين       تحقيقی می•
 .علمی  ور  پذيرد



آیا هر نوع کنجکاوی و مشاهده پدیده ای را می توان 
 تحقیق نامید؟ 

تحقيق جريانی هدفمند و مبتنی بر آگاهی های قبلی شامل 

جمع آوری منظم داده هاا تجزيه و تحليال و تسناير آن اا    

 .برای پاسخگويی به سئواال  و يا حل مرکل است
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(پژوهش)حقیق تمعنای   

تحقيق در لغات باه ماناای درسات و راسات گردانيادنا پيادا کاردنا ياافتن ياا           •
 .حقيقت آورده شده است جنتجوی

تحقيق به روش علمی را مجموعه مقررا  و قواعادی دانناته اناد کاه چگاونگی      •
 .حقايق مربوط به يک موضوع را نران می دهد جنتجو برای يافتن

  پژوهی ناميده اند در جای ديگر آن را حقيقت•

مجموعه قواعد و رويه ای است که محقق برای جمع آوری حقايق و واقايات هاا   •
 .دنبال می کند تا سپس آن ا را تسنيرا تبيين و اثبا  نمايد

 



(پژوهش)حقیق تمعنای   

تجزيه و تحليل و ثبت عينی و سينتماتيک مراهدا  کنترل شده که ممکن است •

به پروانيدن قوانين کلیا ا ول و يا نظريه هايی بيانجامد و به پيش بينای و ياا   

 .احتماالً کنترل ن ايی رويدادها منتج شود

هر گونه تالش ج ات در  مج اوال  و گناترش داياره مالوماا  را پاژوهش       •

 .گويند

تحقيق جمع آوریا بررسی و تسنير نظا  يافته داده ها به منظور پاسخ باه ياک   •

 .پرسش يا حل يک مرکل خاص می باشد

 



واژه تحقيااق از زبااان عرباای گرفتااه شااده و بااه ماناای    

واژه . رسيدگیا پژوهشا مطالاه حقيقات و واقايات اسات   
Research      در زبان انگلينی نياز باه مانای تجناس و

 .جنتجوی مجددا بازرسی و کاوش دقيق است
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 اهداف تحقیق

در  و شناساايی ماهيات و ويژگای هاای پدياده هاا و       : تو يف -1

 .مساهيم مورد توجه در علو  پزشکی و ب داشت است

 ترريح دقيق تر پديده ها و روابط عوامل پيچيده : توضيح -2

 کنترل -3
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 انواع تحقیقات

 Narrative Reviewمروری کتابخانه ای يا •

  کمی•

 کيسی •

  Systematic Reviewمرورسينتماتيک يا •

 متاسنتز•



 تحقیق کمی یا استنتاجی یا قیاسی

تحقيقی است که قبل از شروع پژوهشا محقق فرضيه 

يا سئوال خا ی را مراخ  کارده و بااد باا جماع      

آوری اطالعا  و استنتاج منطقی در ج ت رد يا قبول 

 .فرضيه خود اقدا  می کند



 تحقیق کیفی یا استقرایی

محقق در ابتدا مقدار زيادی اطالعاا  جماع آوری مای    

کند و سپس در پی يافتن نظام ای خااص در اطالعاا    

در ايان ناوع تحقياق هاد      . جمع آوری شده می باشد

کامالً مرخ  نينت و در انت ای طرح بر اساص نتايج 

 .حا لا هد  دقيق طرح مر ود می گردد

 



 انواع تحقیق

روش مانظم و عينای بارای جماع آوری داده هاايی      : تحقيق کمی•

است که از سنجش و اندازه گياری متغيرهاا باه دسات آماده و باا       
 .تکنيک ای آماری مورد آزمون يا تو يف قرار می گيرند

يک روش منظم و ذهنی برای بررسای پدياده هاايی    : تحقيق کيسی•

اين ناوع تحقياق   . است که قابل تبديل به کميت و عدد و رقم نينتند

بااه منظااور در  و تو اايف تجااار، اننااانیا برداشاات هااا و      

  .احناسا  افراد انجا  می شود

 



 تحقیقات کمی



 انواع تحقیق کمی

تحقيقی است که برای گنترش و بنط دانش يا علو  پايه : تحقيق بنيادی•

ممکن است همه ياا  . در يک نظا  و به خاطر ف م آن طرح ريزی می شود

بخری از اين دانش در آينده کاربرد داشته ولی ماموالً خاود محقاق در   

 .کاربرد نقری ندارد

اين نوع تحقيق بر روی يافتن راه حل منائل فاوری باا   : تحقيق کاربردی•

ماهيت عملی متمرکز می شود و بنابراين اين تحقيقا  جنبه عملی داشاته  

 .و ماموالً خود محققين در کاربرد نتايج دخيل می باشند

 کاربردی -تحقيق بنيادی•



 انتخاب موضوع



(:1933)جان دیویی   

استا به ايان   مرکلاولين مرحله تحقيق احناص وجود يک 

مانی که پژوهرگر در کار خويش با مانع يا مرکلی روبرو 

 .گرديده است که در حل آن اب ا  يا ترديد دارد
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عادیا که در روند کار  منأله يا مرکل پديده ای است غير•

سينتم وجود دارد و چون اخالل و بی نظمای ايجااد مای    

کند سبب افت يا کاهش کمی و کيسی جريان کارها و بازده 

 .سينتم می گردد

ا مراکل عباار  اسات از شاکا  باين وضاايت       يا منأله •
 .موجود و آنچه بايد باشد

 



آغاز يک تحقيق با احناص وجود يک مراکل هماراه   •

يک »در اين مرحله آن احناص بايد به  ور  . است

 .بيان شود« پرسش

بدي ی است اين پرسش از منائل روزمره تا مباحث  •

و فرضيا  پيچيده علمی را دربرگيردا م م آن اسات  

 .که به شيوه ای علمی و  حيح بيان شود
 



 بنابراین

در تحقيقا  عامل اوليه برای شروع يک کار تحقيقاتی در 

نزد هر محققی احناص مرکل و يا هر سئوالی در زمينه 

...اما . باشدموضوعی خاص می  
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 روش های پیداکردن مسأله



 روش های پیداکردن مسأله

 :فاال روش های غير•

 کنترل و ارزيابی توسط سرپرستان   •

 بازرسی   •

 واقاه بحرانی  •

 بروز شکايت و انتقاد•



 روش های پیداکردن مسأله

  :روش های فاال•

 کارها   نساده کرد  –

 کنترل آماری  –

  قاينه آمار ادواریم•

  مقاينه با ساير سازمان ا•

  مقاينه با شاخ  ها•

 



 روش های پیداکردن مسأله

 نيازسنجی  •
   مصاحبه افرادی کليدی•

   مصاحبه گروهی•

 مصاحبه جمای •

 مراهده منتقيم•
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 روش های پیداکردن مسأله

   استساده از تجار،•

 استنتاج از نظريه ها و فرضيه ها  •

  استساده از متون درسی و مجال  تخصصی•

 دولت هاا دانرگاه ها و مؤسنا  پژوهری خصو ی•

 هماير ای علمی شرکت دردوره های آموزشی و•



بندیهای اولویتمالك  

  قابليت اجرا•

 تازگی و عد  دوباره کاری•

  تناسب با زمان •

  مناسب بودن•

  با رفه بودن•

  مالحظا  اخالقی•

  عالقه مندی و دانش محقق•



 قابلیت اجرا

سه شرط نيروی اننانی ماهرا منابع مالی مناسب و کافی 

 .و امکانا  مناسب برای انجا  هر تحقيقی ضروری است
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 تازگی و عدم دوباره کاری

تن ااا در سااه وضااايت زياار ماای تااوان بااه انجااا  تحقيااق روی   

 .  موضوعی که قبالً روی آن کار شده است اقدا  کرد

 در شرايط زمانی متساو  -1

 در شرايط جغرافيايی مختلف -2

 در  ور  عد  دستيابی به نتايج کافی -3

 



 تناسب با زمان

تحقيق از نظر زماانی باياد در محادوده ای مناساب     

 ور  پذيرد تا در زمان تايين شاده دساتيابی باه    

 .داده ها و کنب نتايج با مرکلی مواجه نرود
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 مناسب بودن

وساات منائله   : دقت کنيد و به دو سئوال پاسخ دهياد 

مورد نظر چقدر است؟ و شد  منئله به چه ميزان می 

 باشد؟

 



 با صرفه بودن

اثربخری تحقيق و انجاا    -آيا به لحاظ مس و  هزينه 

 هزينه در مورد آن اثربخری کافی خواهد داشت؟
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 مالحظات اخالقی

از جمله م مترين شرايط برای انتخا، موضوع عد  تضااد  

ا اوالً رفاتن باه    . و مواج ه آن با مالحظا  اخالقی اسات 

دنبااال موضااوعاتی کااه انجااا  آن بااا مرااکال  و منااائل  

  .اخالقی زياد مواجه باشد تو يه نمی گردد

 



 عالقه مندی و دانش محقق

نياز به توضيح نينت که عالقه مندی و دانش محقاق هار دو   

باارای انجااا  هاار تحقيقاای ضااروری اساات و عاااملی باارای   

 .باالرفتن سرعت و کيسيت تحقيق می باشد

 



 اولويت
 

 جمع

 

عالقه 
 مندی

مالحظا  
 اخالقی

با رفه 
 بودن

مناسب 
 بودن

متناسب 
 با زمان

دوباره 
 کاری

قابليت  
  اجرا

عناوين 
 پيرن ادی
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 انتخاب عنوان



 عنوان تحقیق

اولااين مااوردی اساات کااه در طاارح پيراان ادی يااا  

 . گزارش تحقيق به چرم می خورد

 . بايد جذا،ا مناسب و روشن نوشته شود
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 اجزاء اصلی عنوان

 را می خواهيد بررسی کنيد؟ چه چيزی•

 می خواهيد بررسی کنيد؟ روی چه کنانی•

 می خواهيد تحقيق کنيد؟ کجا•

 تحقيق انجا  خواهد شد؟ در چه زمانی•
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 نکاتی در خصوص نوشتن عنوان

  ريح و روشن باشد•

 (کلمه 15تا  8)کوتاه باشد •

 به  ور  عبار  باشد•

 بی طرفانه نوشته شود•

 شروع شود« مقاينه»ا «مطالاه»ا «بررسی»با کلماتی مانند •

 از به کاربردن حرو  اختصاری که شايع و رايج نينت خودداری شود•

 در بردارنده هد  کلی تحقيق باشد•

  سای شود دامنه تحقيق محدود در نظر گرفته شود•

 سئوالی نباشد•

 به يک زبان نوشته شود•

 کلما  مناسب و مطلو، به کار رود•
 


