


 روش های مطالعه



 پارادایم های روش تحقیق

پارادایم،  نظری کلی و دید گاه عمومی در مورد پیچیدگی  •
 .های دنیای واقعی است

جستجوی منظم در عرصه پرستاری تحت دو پارادایم کلی •
 :هدایت می شود

 Positivistپارادایم اثبات گرایی یا •

 Naturalisticپارادایم طبیعت گرایی یا •

 



 ویژگی های پارادایم ها

 Naturalisticپارادایم طبیعت گرایی یا •

 واقعیت چند گانه و ذهنی است•
 واقعیت ثابت نیست•
ذهنیت و ارزشها غیر قابل •

 اجتناب و ارزشمند است
 تاکید بر اطالعات روایتی دارد•
 تحلیل کیفی را انجام می دهد•
 در جستجوی الگو ها است •

 
 

 

 

 Positivistپارادایم اثبات گرایی یا •

واقعیت مستقل وخارج از ذهن   •
 وجودارد

 عینیت گرا است•
 مبتنی بر فرآیندهای قیاسی است  •
تاکید براندازه گیری و اطالعات  •

 کمی دارد  
 از تحلیل آماری بهره می گیرد   •
 در جستجوی تعمیم پذیری است   •

 



 تحقیقات کمی و کیفی

رویکرد علمی سنتی است که به رویه های  منظم برای  تحقیقات کمی•
به دست آوردن اطالعات استفاده می شونداین روش قیاسی به کار  

:  گرفته می شود تا فرضیه هایی ایجاد شود تا در دنیای واقعی تست شود
 “تعیین عوامل خطر زا بر مشکالت ریوی”
 

پیچیدگی های انسان را با کشف مستقیم آن مورد نظر    تحقیقات کیفی•
یافته های آن غنی و عمیق بوده ودر  زمینه تجربیات  .قرار می دهند

 “تجربه میانسالی”: افراد دارد (lived experience)واقعی

 



 پژوهش کاربردی –پژوهش پایه 

یا محض بررسی علمی است که مستلزم جستجوی دانش برای :  پژوهش پایه

هدف آن تولید و اصالح .دانش یا میل به یادگیری و دریافت حقیقت است است 

و بنابر این یافته ها بطور مستقیم در عمل مورد   نظریه و ساخت سازه است

“  استفاده قرار نمی گیرنداما ماهیت آنها به صورتی است که قابلیت تعمیم دارند

 جه عاملی سبب رشد تومور می شود؟

این پژوهشها مقدم بر پژوهش های کاربردی انجام می شوندو اساسی را برای 

 انجام آنها فراهم می آورند  



 پژوهش کاربردی

پژوهش کاربردی یا عملیاتی بررسی علمی برای تولید دانشی است که  •

 .مستقیما منجر به بهبود عملکرد بالینی شده و یا بر آن تاثیر می گذارد

هدف پژوهش کاربردی حل مشکل، پیشگویی و یا کنترل پیامد ها در یک  •

 موقعیت  واقعی است

این پژوهش برای آزمون نظریه ، سودمندی و معتبر بودن آن انجام می  •

 شود بنابراین مکمل پژوهش پایه است

تعیین اثر بخشی برنامه مداخله ای اولیه توسط پرستاران بهداشت بر ” •

 “  سالمت نوزاد و پیامد های مادری



 طرح تحقیق در مطالعات کمی

 (:مشاهده ای)مطالعات غیرمداخله ای•

در این مطالعات محقق اهداف تحقیق را فقط توصیف و  •
در آنها به ( مداخله ای) مورد بررسی قرار داده و تغییری 

  (مطالعات مشاهده ای.) عمل نمی آورد
 : مطالعات مداخله ای•
را ایجاد کرده و (  مداخله ای) در این مطالعات تغییر یا •

  .پیامد های این دست کاری را اندازه می گیرد
 



 



 مطالعات غیرمداخله ای
 

 مطالعات اکتشافی•

مطالعه ای در سطح کوچک برای یافتن اطالعات در مورد وضعیت یا مشکلی است که اطالعات بسیار کم و : •

 ناقص است  برای مثال نیاز سنجی  برای خدمات خاص مورد نیاز برای یک گروه مبتال به ایدز

  مطالعات توصیفی •

بررسی و توصیف پدیده در موقعیت واقعی برای تولید دانش در موضوعاتی است که اصال و یا کمتر موردپژوهش قرار گرفته  •

 اند

جمع آوری و ارائه منظم داده ها است تا تصویر روشنی از از یک موقعیت فراهم شود  مانند توصیف  •
 (case report)یک بیماری یا گزارش یک مورد خاص

در این نوع مطالعه اگر محقق بخواهد نتایج را به جامعه تعمیم دهد باید مطالعه مقطعی وسیعی را : توجه 

 .انجام دهد 

، ...هدف مطالعات مقطعی تعیین توزیع متغیر های مختلف در یک جمعیت است، مانند شیوع بیماری 

 ...پوشش واکسیناسیون 

 

 



 : (یا توصیفی مقایسه ای) تحقیق توصیفی تحلیلی

این روش یک گام فراتر از روش توصیفی محض را شامل  
می شودو آن پرداختن به علل حوادث و تجزیه و تحلیل 
 .آن ها به درستی است تاحقایق از این روش به دست آید 

  به عبارتی در این تحقیق محقق به بررسی و توصیف اختالف

متغیر های دو  یا چند گروه می پردازدکه در موقعیت طبیعی 

 رخ داده است

مقایسه کیفیت زندگی در بزرگساالن مبتال به بیماری های مادرزادی قلب  :مثال

 با افراد سالم
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 روش تحقیق همبستگی یا همخوانی

هنگامي كه محقق دو يا چند دسته از اطالعات مختلف مربوط به يك گروه يا 

يك دسته اطالعات را از دو يا چند گروه در اختيار دارد ، مي تواند از اين 

 روش تحقيقي استفاده كند

چرا كه اين روش براي مطالعه ي ميزان تغييرات دريك يا چند عامل در اثر  

 .                  تغييرات يك يا چند عامل ديگر است 

 رابطه ي  معدل نمرات دبيرستاني دانشجويان با رتبه  كنکور بررسي :مثال 

 

(Correlational & Associational method) 
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معموالً مطالعات  همبستگی درصدد پاسخگويی به سه سؤال زير 
 :                                                    است 

 آیا رابطه ای بین این دو دسته از اطالعات جود دارد یا خیر ؟ -

در صورت منفی بودن ، دو سؤال دیگر مطرح نخواهد شد و اگر  

باشد و وجود رابطه ای محرز گردد ، دو سؤال  جواب مثبت

 :   دیگر به ترتیب مطرح خواهد شد 

 جهت همبستگی -1 

 میزان و مقدار این همبستگی چقدر است؟  -2
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جهت همبستگی را می پرسد که ممکن است مثبت یا منفی  -1
در حالت همبستگی مثبت تغییرات در هر دو دسته از . باشد 

بدین صورت که اگر افزایشی . اطالعات در یك جهت است 
در دسته ی اول ایجاد شود در دسته ی دوم نیز افزایش  
حاصل خواهد شد و برعکس در حالت همبستگی منفی 

 کاهش می یابد

ميزان و مقدار اين همبستگی چقدر است ؛ بنابراين محقق در  -2
اين دسته از تحقيقات حداقل به دو دسته اطالعات از يك گروه 
نياز دارد تا با استفاده ازمحاسبات آماري بتواند پاسخ اين سؤال 

 .را فراهم سازد 
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 همبستگی هرگز نمی تواند صفر باشد زيرا همبستگی صفر گوياي عدم 
 : مثال. همبستگی بين متغيرهاست 1تا  0از  ±نوسان است 

به دست آورده يافته  -0/ 85ميزان همبستگی bو  aمحققی بين دو متغير 
 . هاي اين محقق را تفسير كنيد 

 .رابطه وجود دارد  -1
 .                                                               رابطه منفی است  -2
 . می باشد %85ميزان همبستگی  -3
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 :                                ويژگي هاي روش تحقيق همبستگي يا همخواني

 این روش هنگامی به کار می رود که تعداد متغیرهای بازیگر یا درگیر در   -1
 موقعیت آزمایش زیاد باشد به طوری که از طریق روش تحقیق تجربی کنترل

 و دستکاری آن ها امکان پذیر نباشد ، مانند تحقیقاتی که در زمینه ی پیش
 بینی موفقیت یا شکست دانش آموزان در تحصیالت دانشگاهی صورت  

 .                                                                می گیرد 
این روش تحقیق سنجش و ارزیابی چند متغیر و روابط بین آن ها را در لحظه  -2

مانند تحقیقاتی که در تغییرات  . ای ویژه و در شرایط واقعی مقدور می سازد 
بدین ترتیب که اگر . در هر دو دسته در جهت خالف یکدیگر خواهد بود 

افزایشی در دسته ی اول ایجاد گردد در دسته ی دوم از اطالعات کاهش 
 .  حاصل خواهد شد 

 .این روش پژوهشی صرفاً درجات همبستگی بین متغیرها را بررسی می کند  -3
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 :                      محدوديت هاي روش تحقيق همبستگي يا همخواني 

 در اين روش الزاماً روابط علت و معلولی شناسايی نمی شود بلكه هدف  -1
 آن است كه مشخص شود كدام متغير با كدام متغير به طور نسبی در جهت 

 .                                                            مثبت يا منفی همگام است 
 در مقايسه با روش تحقيق تجربی اين روش كنترل كمتري درمورد  -2

 .                                                               متغيرهاي مستقل دارد 
 در اين روش تحقيق تأثير روابط مصنوعی و غير واقعی و نيز به علت  -3

ضعف كنترل شديد متغيرهاي مستقل ، اثر عوامل خارج از حوزه ي تحقيق 
 . بر نتايج زياد است 
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ن چه بيان مي كند هدف مثال
 
 ا

 

 روش تحقيق

 

بررسی و مطالعه ی   -1
روابط بین نمرات آزمون 

درس تربیت بدنی با یک یا 
 . چند متغیر دیگر 

بررسی و پیش بینی   -2
موفقیت در دانشگاه براساس  

مطالعه ی چگونگی 
همبستگی نمرات دانشگاهی  

و معدل دوره ی پیش 
 . دانشگاهی 

بررسی میزان  
تغییرات یک یا چند 

عامل در اثر  
تغییرات یک یا چند 
عامل دیگر از طریق  

به دست آوردن  
 ضریب همبستگی  

 چه خواهد بود ؟
همبستگی یا 
 همخوانی   



  مقایسه مطالعات غیر مداخله ای

 ارزان تر بودن ؟•
 قابلیت اجرا ؟•
 دستیابی به نتایج مطمئن تر برای رابطه علت و معلولی ؟•
 طول مدت مطالعه؟•
 خروج از مطالعه؟•



 (ادامه) مطالعات غیرمداخله ای
 

تعیین و شناسایی علل یا عوامل خطر  : مطالعات تحلیلی یا مقایسه ای•

این کار از طریق . زایی است در ایجاد یک مسئله دخالت دارد

مقایسه دو یا چندگروه دارای مشکل با دو یا چند گروه فاقد مشکل 

 انجام می شود

 انواع مطالعات تحلیلی یا مقایسه ای •
 (زمان حال)مقایسه ای  -مقطعی •
 (زمان حال             زمان گذشته)شاهدی  -مورد•
•  
 (زمان حال             زمان آینده)وهمگروهی  می باشند•
•  



 همگروهی مطالعات تحلیلی یا مقایسه

دراین نوع مطالعه محقق عالوه بر توصیف مسئله •
های مختلف جامعه را از نظر متغیر های مختلف  گروه

 مورد مقایسه قرار می دهد
 تعیین کودکان مبتال به سوئ تغذیه•
تعیین نقش عوامل موثر بر  قابلیت دسترسی به غذا  •

 مثل عوامل اقتصادی و سیاسی
  توجه به متغیرهای مخدوش کننده ضروری است•



 case- controlشاهدی یا  -مطالعه مورد 

محقق به منظور تعیین عواملی که در ایجاد مشکل دخالت دارند •
دو گروه را مقایسه میکند گروه دارای مشکل با گروه بدون 

 .مشکل
)  کنترل متغیر های مخدوش کننده از طریق جور کردن•

matching ) انجام می شود تا توزیع فراوانی این متغیر ها در
دوگروه مشابه باشد مثل سن ، میزان تحصیالت،وضعیت تاهل 

 ...و



 +عامل خطر  

 -عامل خطر  

 

 گروه مورد

 گروه شاهد

 

 +عامل خطر 

 -عامل خطر 

 مقایسه

 شاهدی -مورد مطالعه



 cohortمطالعه همگروهی یا 

محقق گروهی را که با مشکل مواجهه دارند را با گروهی •

که مواجهه ندارند را تحت پیگیری قرار میدهد تا میزان 

بروز عواقب را معین نمایند مثل بررسی تاثیر استعمال  

سیگار بر بروزکانسر ریه  در دو گروه سیگاری و غیر 

 سیگاری



 +بیماری 

 -بیما ری 

 

 +مواجهه 

 -مواجهه 

 

 +بیماری 

 -بیماری 

 مقایسه

 کوهورت یا همگروهی



انواع طرح هاي 
 تجربي 

روش تحقيق تجربي حقيقي  -1  

پس آزمون با متغير مستقل -1  

پيش آزمون و پس آزمون -2  

گروهي سالومون 4طرح  -3  

 با متغير مستقل

روش تحقيق نيمه تجربي -2  

 يا شبه تجربي

پيش آزمون و پس آزمون -1  

 كنترل و تجربي 

چند پيش آزمون و پس آزمون -2  

 با يك گروه

چند پيش آزمون و پس آزمون  -3  

True experimental research  

method 

 Quasi experimental research كنترل و تجربي

method 



 مطالعات مداخله ای

محقق متغیر مستقلی را تحت دستکاری قرار می دهد  و •

 .نتایج را اندازه گیری می کند

و  و  ( دریافت کننده مداخله) معموال دو گروه مطالعه  •

  در مطالعه وجود دارند( بدون دریافت مداخله) کنترل  



 ویژگی تجربه

محقق عمل یا مداخله ای را روی شرکت : دستکاری•
 کنندگان انجام دهد

مثال ) محقق برروی موقعیت کنترل داشته باشد : کنترل•
 (باگروه کنترل

محقق شرکت کنندگان را به طور تصادفی : تصادفی سازی•
  به گروه تجربه و کنترل وارد میکند



 انواع مطالعات مداخله ای

 

  experimentalمطالعات تجربی•
 Quasi experimentalمطالعات نیمه تجربی یا •



   :ویژگی های روش تحقیق تجربی حقیقی عبارتند از 

                           

 كنترل شديد متغيرها و ايجاد شرايط تجربی از طريق كنترل مستقيم  -1
 متغيرها و روش تصادفی انتخاب نمونه ها از ويژگی هاي بارز اين نوع  

 .                                                               پژوهش است 
 در اين نوع پژوهش معموالً گروهی به عنوان شاهد براي مقايسه با گروه   -2

 .                                                  تجربی مورد استفاده قرار می گيرد 
در اين نوع تحقيق تالش پژوهشگر كنترل و نظارت دقيق در ايجاد  -3

 شرايط
 :                                                               زير است 

 به حداكثر رساندن ميزان تأثير متغير يا متغيرهاي مستقل بر متغير يا( الف
 .                                 متغيرهاي وابسته و همخوانی با فرضيه ي تحقيق 



 به حداقل رساندن ميزان تأثير و تغيير ناشی از متغيرهاي نامربوط يا  ( ب
ناخواسته كه در برخی كتب به عنوان مداخله گر يا مزاحم نيز آمده است ، 

 .                                                                بر متغيرهاي وابسته 
 به حداقل رساندن ميزان و تأثير ناشی از اشتباهات آماري و اندازه گيري ( ج

 .                                                               در نتايج تحقيق 
 يكی از نكات مهم در روش تحقيق تجربی اين است كه نتايج آن  -4

پاسخگوي سؤاالت و فرضيه هاي مطرح شده در تحقيق باشد به عبارت 
ديگر نتايج تحقيق بايد پاسخ اين سؤال را بدهد كه آيا دستكاري و 

كنترل تجربی متغير مستقل در اين مطالعه ي ويژه واقعاً تغيير و تفاوتی  
 .                                                            در متغير وابسته ايجاد كرده است يا خير 



 در تحقيق تجربی حقيقی قابليت تعميم نتايج حائز اهميت زيادي است و   -5
 اين سؤال كه آيا می توان نتايج حاصل را به شرايط و آزمودنی هاي مشابه  

اين ويژگی را محقق می تواند از طريق كنترل . تعميم داد مطرح است 
عوامل ناخواسته و آگاهی از محدوديت هاي تحقيق تا اندازه اي تأمين 

 .           كند 
 در روش پژوهش تجربی حقيقی ، تمام متغيرها ثابت و تحت كنترل نگه  -6

 داشته می شوند غير از آن دسته از متغيرهايی كه محقق عمداً آن ها را آزاد   
 .                                                               می گذارد 

 در روش پژوهش تجربی حقيقی ، در مقايسه با روش تحقيق  همبستگی  -7
 كه هدف آن بررسی درجات همبستگی و روابط بين متغيرها است روش 

 تحقيق تجربی حقيقی به بررسی اثرات و روابط متغيرها به طور قاطع همه يا  
 . هيچ توجه دارد 



 جمعیت  

 تقسیم تصادفی

 گروه کنترل

 گرد آوری داده مورد نیاز 

 بدون مداخله یا دستکاری

 جمع آوری داده

 مقایسه

 گروه مورد

 گرد آوری داده قبل از مداخله

 مداخله یا دستکاری متغیر

 جمع آوری داده پس از مداخله

 نمونه

 نمودارمطالعه تجربی 



طرح تحقیق تجربی حقیقی با استفاده از پس آزمون یا آزمون نهایی  ( الف

 : ، با گروه های تجربی و کنترل که تصادفی انتخاب شده اند
 

زمون   متغير مستقل گروه
 
  پس ا

 IV PT تجربي

 PT كنترل



 



 
 همان گونه كه قبالً بيان شد محقق می تواند هر دو گروه يا بيشتر را به صورت 

اين طرح يكی از مؤثرترين طرح هاي تجربی حقيقی است . تجربی آزمون كند 
 كه

 در آن عوامل تهديد كننده ي روايی داخلی چون تاريخ ، بلوغ افراد ، افت 
آزمودنی ها ، تعصبات و تمايالت پژوهشگر و عوامل ديگر تا ميزان زيادي  

 كنترل  
زمون گروه   .می گردد 

 
زمون متغير مستقل پيش ا

 
 پس ا

 PT1 IV PT2 تجربي

 PT1 PT2 شاهد



 :ویژگی های روش تحقیق شبه تجربی 

اين تحقيق ، پژوهشی است علمی كه معموالً در شرايط واقعی و حقيقی به كار می  -1

رود و در اين شرايط و موقعيت ها امكان كنترل همه ي متغيرهاي موجود در حوزه 

احتماالً محقق صرفاً  می تواند برخی از آن ها را كنترل  . ي تجربی وجود ندارد 

كند ، بنابراين مهم ترين وظيفه ي محقق آن ست كه تا حد امكان استثنائات ، 

محدوديت ها و موارد عدم كنترل در تحقيق را شناسايی كند و آن ها را مورد 

 ارزشيابی قرار دهد و در بخش گزارش 

شناخت عواملی كه در ميزان ارزش روايی . محدوديت هاي تحقيق خود بياورد  -2

 .       داخلی و خارجی تحقيق اثر می گذارد ، دقت زيادي را می طلبد 



 :ویژگی های روش تحقیق شبه تجربی 

تميز دادن بين تحقيق تجربی حقيقی يا نيمه حقيقی ، تشخيصی بسيارظريف و -2

حساس است ، و اين تشخيص به ويژه هنگامی كه آزمودنی ها انسان هستند  

حساس تر می شود ، زيرا مطالعه ي حقيقی در شرايط واقعی انسان ها كاري بس 

 دشوار است ،

از اين رو مي توان اذعان نمود كه اغلب تحقيقات تجربي  

هنگامي كه آزمودني ها انسان هستند از نوع تحقيقات نيمه 

 .  تجربي يا شبه تجربي است 

 



  :انواع طرح های تحقیق نیمه تجربی 
طرح نيمه تجربي با بكار گيري پيش آزمون و پس آزمون و (الف

با انتخاب گروه هاي تجربي و كنترل بدون انتخاب گروه  
              :تصادفي 

در اين طرح دو گروه تجربي و كنترل ، محقق بدون انتخاب 
در ساختار آزمودني ها در گروه هاي )تصادفي و دست نخورده 

 تجربي و كنترل تغييري داده نمي شود ؛
مثالً محققي قصد دارد نقش آموزش ضمن خدمت را در باالبردن 

او دو گروه از پرسنل را به تعداد  . مهارت پرسنل  بررسي كند 
. مساوي و با در نظر گرفتن تمامي جوانب انتخاب مي كند 
بديهي است كه انتخاب تصادفي نمي باشد ، پنجاه نفر از 

 .(انتخاب مي شوند  2و پنجاه نفر از بخش  1بخش 



 



 
طرح تحقيق نيمه تجربي با به كار گيري چند پيش آزمون و (ب

                                          : آزمون و با استفاده از يك گروه آزمودني چند پس
در این طرح محقق یك گروه را به عنوان گروه آزمون و گروه کنترل  

انتخاب می کند و با انجام چندین پیش آزمون در زمان های منظم و 
نیز چندین پس آزمون ، پس از به کار گیری متغیر مستقل فعالیتی که 

 .قصد آزمون آن را دارد اندازه گیری می کند 
در همان مثال قبلی یعنی بررسی نقش آموزش ضمن خدمت در باال  

 . بردن مهارت، مورد نظر مورد کنترل دقیق محقق می باشد 
این نکته حائز اهمیت است که چون گروه های تجربی و کنترل به  

صورت تصادفی انتخاب نشده اند و در واقع گروه ها با هم برابر 
نیستند ، لذا عامل نامتعادل بودن گروه ها مطرح می شود و این عامل 

  .بر روایی تحقیق از نظر داخلی و خارجی تأثیر سوئی می گذارد 



 Clinical trialکارآزمایی بالینی

 ارزیابی درمان جدید بالینی در دو گروه تجربه و کنترل است•
و معموال برروی گروه های بزرگ و ناهمگون انجام می شود •

از طراحی های قبل و بعد یا فقط بعد برای مداخله بیشتر 
 استفاده میشود طوالنی مدت است

ارزیابی ابتدا برروی حیوانات ، سپس بر روی داوطلبین و  •
بعد درگروهای بزرگ انجام می شود تا درمان بتواند  به 

 عنوان یک درمان قابل قبول وارد عرصه شود   



Community Trial 

Field trial 



 مزایا و معایب تجربه

 : قویترین  تست فرضیه علت و معلولی است در صورتی که •
 زمان مقدم برمداخله باشد•
رابطه تجربی بین علت مفروض و اثر مفروض باشد رابطه •

 ساخارین با کانسر مثانه
 ارتباط از طریق متغیر سومی قابل توصیف نباشد  •
 رابطه ساخارین با کانسر مثانه و مصرف قهوه همزمان •
اما مالحظات اخالقی، غیرقابل دستکاری  بودن برخی  •

متغیرها از نظر تکنیکی و اثر هاثورن کاربردآن را دشوار 
   ساخته است

 

 



 تقسیم بندی انواع مطالعات

 :انتخاب نوع مطالعه به دو پرسش مهم زیر مربوط است •
آیا محقق در انتخاب نمونه های مطالعه آزاد است و نوع مداخله را خودش  -1•

 انتخاب می کند  یا نه ؟
 آیا محقق در میزان مداخله آزاد است  یا نه؟  -2•

  :حالت در  طراحی مطالعات اپیدمیولوژیکی بوجود می آید 4براین اساس •

   آیا محقق در انتخاب نمونه های مطالعه آزاد است؟

آیا محقق در 
میزان مداخله 

 آزاد است؟

 

 تجربی

 نبمه تجربی

 نیمه تجربی

 مشاهده ای

 خیر بلی

 بلی

 خیر



 سوال پژوهش و انواع مطالعات

 

 آکاهی  نوع سوال نوع مطالعه

 اکتشافی،

 توصیفی 

 (ارتباط) همبستگی

 

 طبیعت وابعاد مشکل؟

 مشکل در چه کسانی است؟

عقاید ، رفتار،   

می دانیم مشکل وجود دارد در 

باره مشخصات و علل احتمالی 

 مشکل آگاهی کمی داریم

 تحلیلی 

 مقایسه ای مقطعی

 مورد شاهد

 گروهی هم

آیا واقعا  عامل مورد نظر در 

رژیم کم )ایجاد مشکل ئخالت دارد

 ( روده فیبر سرطان

احنمال دخالت عواملی در 

 ایجاد مسئله

 هم گروهی

 تجربی

 نیمه تجربی

 علت مشکل چیست؟

عامل منجر به بهبود یا  آیا حذف

 شدت می شود؟

 

تعیین قدرت و میزان ارتباط 

عوامل شناخته  شده در ایجاد 

 مشکل

 میزان تاثیر برنامه یا مداخله؟ تجربی و نیمه تجربی

 انتخاب  یا مقایسه بین دو روش

 اثر بخشی فایده 

 

مشکل مشخص است می  علت

خواهیم اثر مداخله را در 

کنترل، پیشگیری و حل مشکل 

 بدانیم 



 انتخاب  نوع مطالعه

 :نوع مطالعه بستگی دارد به 
 نوع مسئله -1
 میزان آگاهی موجود در باره مسئله -2
 منابع در دسترس برای انجام مطالعه -3
 خالقیت محقق  -4



 نتایج( RELIABELITY)و اعتماد( VALIDITY)اعتبار

اعتبار یعنی واقعی بودن نتایج و اعتماد یعنی ثبات در نتایج حاصله در  •
 :مطالعات مختلف تحت تاثیر متعدد قرار می گیرد

 نحوه نمونه گیری و جمع آوری اطالعات: مطالعات توصیفی•
است  یا در ایجاد آن   Aعلت  Xبرای بیان رابطه )مطالعات تحلیلی•

برای بیان رابطه دستکاری  ) و نیزمطالعات مداخله ای ( دخالت دارد
 (:شده است Bموجب ایجاد Aعامل 

 عوامل مخدوش کننده•
 عامل مربوط به زمان تحقیق•
 خارج شدن ازگروه•
 تقسیم تصادفی•
 ابزارگرد آوری داده•
 اعتماد ابزار اندازه گیری مثلترازو آزمایش تشخیصی•
 اثر هاثورن  •



 نتایج( RELIABELITY)و اعتماد( VALIDITY)افزایش اعتبار 

 گروه شاهد•
 تقسیم تصادفی•
 اندازه گیری قبل و بعد•
 عادت کردن به شرایط مشاهده در اثر هاثورن•
 آگاهی از وقایع محیطی•
 طراحی دقیق مطالعه و پیش آزمون ابزار•




