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 بسمه تعالی                 

 بیمارستان فوق تخصصی بهرامی                       

 

پژوهش کلید توسعه است. 

پژوهش و توسعه الزم و ملزوم یکدیگر هستند. 

پژوهش باید کارآمد باشد و شاخصه پژوهش کارآمد، مولد بودن آن است. 

 کمک کند. دستاوردهای آن به ارتقای سالمتی، رفاه و یا شادی جامعه پژوهش مولد و کارآمد ، پژوهشی است که ☺

کاربردی تولید می کند. دانش نو و ،پژوهش مولد 

حرکت کند.کاربردی  پژوهشبلکه باید به سمت  نباید فقط انجام پژوهش باشد پژوهش هدف 

 ارائه دهدها راهکار بستبنباشد و برای  جامعه کارگشاپژوهش باید برای. 

  را آموخته اند نه روش تحقیق را.خوب پرسیدن پژوهش مولد توسط افرادی تولید می شود که  

ئله انجام می دهند نه برای پژوهش.پژوهش را برای حل مس ،گران کارآمدپژوهش 

  ضرورت فهم مسئله را نشان می دهد:  "آلیس در سرزمین عجایب "دیالوگ زیر در  فیلم 

 : خب گربه، حاال از کدوم طرف باید برم؟آلیس

 : بستگی داره که کجا بخوای بری.گربه

 : نمی دونم!آلیس

 هم نداره که از کدوم طرف بری.: پس فرقی گربه

  بدیهی است تا ندانیم به دنبال حل چه مسئله ای هستیم، ارائه راه حل بی معنا و گمراه کننده است.

 دارای مشخصات زیر است:یک پژوهش خوب 

 دقیق و شفاف است. عاری از عبارت های غیرمسئوالنه و تعمیم های سرسری است. -1

 است مطالعه شود.بیان می کند که چه چیزی قرار  -2

 پرسش اصلی و متغیرهای اصلی پژوهش را تبیین می کند.  -3

 مفاهیم و عبارات کلیدی را توضیح می دهد.  -4

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 

درمانی تهران،بهداشتی  
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  پاسخ می دهد. "خب که چی "اهمیت پژوهش و مزایای انجام آن را بیان می کند. به پرسش  -5

       شاره می کند. به شکاف دانشی یا گسست دانش و ناکافی بودن دانش موجود در حوزه مورد نظر ا -6

در درجه اول در پژوهش سعی کنید از متونی استفاده کنید که در پایگاه ها و نشریات معتبر بین اللملی نمایه  نكته :

شده اند.  برای فهم مبانی و مفاهیم کلیدی بهتر است از منابع اصیل و نه ترجمه ای استفاده کنید. چون اغلب ترجمه ها 

ات ناصحیح کاری مضر و بیهوده است. پژوهشی که اطالعات نادرست دقیق نیستند و بنا گذاشتن پژوهش روی اطالع

    تولید می کند در کوتاه مدت توهم تولید می کند و در بلند مدت بنیان علم را ویران می کند. 

 

 گام به گام دست یابی به دانش موضوعی

 1                  پیش دانسته هایتان را مکتوب کنید.                                                                                             

 2 دیا، دایره دانسته هایتان را درباره موضوع مورد نظر افزایش دهید. با ویکی پ

لیستی از کلید واژه ها و عبارات هم خانواده با موضوع مورد نظرتان تهیه کنید و درباره چیستی،چرایی 

 و چگونگی موضوع بنویسید. 
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 4 شینه تهیه کنید. لیستی از پایگا ه های اطالعات معتبر و مراجع معتبر را برای جستجوی متون و پی

 5 متون و پشینه پژوهشتان را در معتبرترین منابع جستجو کنید نه در گوگل

مرتبط ترین متون بازیابی شده را انتخاب و آنها را بر اساس نام نشریه ها و نام نویسندگان الگویابی 

 کنید. 
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 7 منابع هسته پژوهشتان را به تفکیک نام نشریات، افراد و ...... لیست کنید. 

 8 ستجوهای بعدی خود را در این منابع انجام دهید و فهرست منابع آنها را لیست کنید. ج

 9 با مطالعه تحلیلی مرتبط ترین و معتبرترین متون دانش موضوعی تان را تکمیل کنید. 
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 ریشه یابی انگیزه پژوهش و ارزیابی مسئله بودن مسئلهبرگه . کار 

 : چرا به این مسئله یا موضوع عالقه مند هستمسازه عشق

 

 عالقه من به این مسئله یا موضوع ریشه در چه چیزی دارد؟

 ؛ آیا عالقه من :اگر به حل مسئله ای عالقه مند هستم

 ریشه در تجربه های تحصیلی من دارد؟✿

 ریشه در تجربه های کاری من دارد؟✿

 ریشه در تجربه های زندگی روزمره من دارد؟✿

 

 خب که چی؟

 چرا دوست دارم این مسئله حل شود؟✿

 اگر این مسئله حل شود چه اتفاقی می افتد؟✿

  به غیر از من، چه کسانی از این تغییر وضعیت خوشحال می شوند؟ ✿

 

  

 . 1395؛مریم نظری مولد و ماندگار. تهران:نظری م. پژوهش  رفرنس:
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 مقایسه تحقیقات کمی و کیفی 

 تحقیق کیفی تحقیق کمی نوع مقایسه ردیف

 کل نگر -طبیعت گرایی خرد نگر -تجربه گرایی مبنای فلسفی 1
اکتشاف، حصول درک ژرف، دست یابی به دنیای درونی  تعیین میزان یا اثر هدف 2

 مشارکت کنندگان در پژوهش
 حالت اکتشافی داردنسبی است و  قطعی است سطح اطمینان 3
 چرا؟    چگونه؟ چقدر؟   چه وقت؟ پرسش های پژوهش 4
انگیزه ها، عواطف و احساسات، تجربه ها، فرهنگ و  عملکرد محسوس، رفتار مشهود و عینی، آثار محسوس موضوعات مورد بررسی 5

 ارزش ها
 ذهنی عینی بعد مطالعه 6
نسبت پژوهشگر با  7

 مورد پژوهش
پژوهشگر با مساله و خود مشارکت کننده در پژوهش  مورد پژوهش نسبتًا جدا و مستقل است.پژوهشگر از 

 درگیر است.
ارتباط پژوهشگر با  8

 افراد تحت مطالعه
 نیمه سازمان یافته و غیر رسمی رسمی و سازمان یافته

بیشتر تصادفی، حجم نمونه زیاد، نمونه قابل مقایسه  نمونه گیری 9
 با جامعه

مبتنی بر هدف ، حجم نمونه کم، ممکن است نمونه 
 چندان قابل مقایسه و تعمیم به جامعه نباشد

توصیف وضعیت، تحلیل، مداخله، دارای گروه مقایسه  روش مطالعه 10
 . روش مطالعه از قبل مشخص است.

توصیف تجربیات، تفسیر اطالعات، روش مطالعه می 
 تواند در طول مطالعه تغییر کند.

پرسشنامه استاندارد فردی، مشاهده و چک لیست،  طالعهابزار م 11
 وسایل اندازه گیری کمی

مصاحبه های فردی و جمعی، مشاهده، بررسی مورد ، 
 تلفیق روش های مختلف

تعدا محدود از متغیرهای مورد نظر پژوهشگر،  عوامل مورد بررسی 12
 متغیرها از قبل مشخص شده اند

. سطوح طبقه بندی  کلیات اهداف، مفاهیم ، فرایندها
 اطالعات می تواند در طول مطالعه بسط یابد.

سطوح و طبقات متغیرها از قبل مشخص شده است.  تجزیه و تحلیل داده ها 13
نتایج به صورت دقیق و کمی بوده و تحت آزمون های 

 آماری قرار می گیرند.

سطوح و طبقات متغیرها پس از جمع آوری داده ها 
تایج توصیفی بوده حالت تفسیر قابل تعیین است.  ن

 ذهنی دارند.
گزارش به صورت عبارات و تفاسیر کالمی و بیانات  گزارش به صورت آمار و ارقام و جدول ها و نمودار گزارش 14

 مشارکت کنندگان در پژوهش
استحکام نتایج  14

 پژوهش
بستگی دارد به روایی و پایایی ابزارها و دقت در 

توجه به نتایج آزمون های  محاسبه حجم نمونه . با
 آماری تفسیر می شود

 بستگی به تایید نتایج توسط مشارکت کنندگان دارد.



5 
 

 توضیحی و انواع سواالت تحقیق-اهداف در طیف توصیفی

 انواع سواالت: تحقیق کیفی انواع سواالت: تحقیق کمی هدف ردیف

 شناسایی 1

( (Identification 
 این پدیده چیست؟  

 نام آن چیست؟

 توصیف 2
(Description) 

 پدیده چگونه است؟شیوع 

 چندبار این پدیده رخ می دهد؟

 خصوصیات و یا ابعاد پدیده چیست؟

 اهمیت پدیده چیست؟

 اکتشاف 3
Exploration)) 

 چه عواملی در ارتباط با پدیده هستند؟

 مقدمات پدیده چه هستند؟

 ماهیت کلی پدیده چیست؟

 واقعیت رخداد آن چیست؟

گرفته و فرایندی که بوسیله آن پدیده شکل 

 تحول می یابد چیست؟

 پیش بینی و کنترل 4

(Prediction and 
Control) 

رخ می  Yرخ بدهد آیا پدیده ی  Xاگر پدیده 

 دهد؟

آیا از وقوع پدیده می توان جلوگیری کرد یا آن را 

 کنترل نمود؟

 

 توضیح 5

(Explanation) 

 علل زمینه ای رخداد یک پدیده چیست؟

 توضیح می دهد؟آیا تئوری پدیده را 

 چرا پدیده وجود دارد؟

 معنای پدیده چیست؟

 پدیده چگونه رخ می دهد؟
 

، سیده فاطمه جاللی دهقان نیریاهید نشواهد برای حرفه ی پرستاری . ترجمه: ابی یزتحقیق پرستاری اراصول  نوبک. تاتاچریل ، پولیت  اف سیدن رفرنس:

 1393انتشارات اندیشه رفیع؛ تهران: .نیا، تهمینه صالحی


