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فقط هدف توصیفی فقط هدف توصیفی : : اگر صرفا به توصیف وضعیت می پردازیماگر صرفا به توصیف وضعیت می پردازیم••
سوال سوال در بخش سواالت و فرضیات اهدافمان را به شکل در بخش سواالت و فرضیات اهدافمان را به شکل داریم داریم 

..در مطالعات توصیفی نیازي به فرضیه نداریمدر مطالعات توصیفی نیازي به فرضیه نداریمچون چون بیان می کنیمبیان می کنیم

معموال سوال معموال سوال ) ) مشاهده اي و تجربیمشاهده اي و تجربی((در بیشتر طرح هاي پژوهشی در بیشتر طرح هاي پژوهشی ••
پژوهشی که مطالعه براي یافتن پاسخ  آن انجام می شود مقایسه و پژوهشی که مطالعه براي یافتن پاسخ  آن انجام می شود مقایسه و 

صورت صورت یافتن ارتباط بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد در اینیافتن ارتباط بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد در این
اهداف تحلیلی به شکل فرضیه نوشته اهداف تحلیلی به شکل فرضیه نوشته ((نیاز به نوشتن فرضیه داریم نیاز به نوشتن فرضیه داریم 

))می شودمی شود
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روش مطالعهروش مطالعه سؤالسؤال
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ارتباط بین زخم سوراخ شده پپتیک و مصرف مواد مخدر ارتباط بین زخم سوراخ شده پپتیک و مصرف مواد مخدر 

::مطالعھ مورد شاھدی مطالعھ مورد شاھدی 
تعیین و مقایسھ میزان مصرف مواد مخدر در دو گروه بیمار و شاھدتعیین و مقایسھ میزان مصرف مواد مخدر در دو گروه بیمار و شاھد

::مطالعھ ھمگروھی مطالعھ ھمگروھی 
تعیین و مقایسھ میزان بروز زخم پپتیک در دو گروه مصرف کننده و بدون مصرف تعیین و مقایسھ میزان بروز زخم پپتیک در دو گروه مصرف کننده و بدون مصرف 

مواد مخدر مواد مخدر 
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مواد مخدر مواد مخدر 
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::کارآزمایی بالینی کارآزمایی بالینی 

تعیین و مقایسھ  شدت درد پس از زایمان سزارین در دو گروه مداخلھ و تعیین و مقایسھ  شدت درد پس از زایمان سزارین در دو گروه مداخلھ و 

کنترل کنترل 

::مطالعھ مقطعی توصیفی مطالعھ مقطعی توصیفی 

تعیین فراوانی ھیپوتیروئیدی مادرزادی در شھرستان ارومیھ تعیین فراوانی ھیپوتیروئیدی مادرزادی در شھرستان ارومیھ 
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اهداف در یک کارآزمایی بالینی اهداف در یک کارآزمایی بالینی 
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:  :  هدف کاربردي هدف کاربردي 
با استقاده از نتایج این طرح در صورت وجود تاثیرات مورد انتظار کاهش درد و با استقاده از نتایج این طرح در صورت وجود تاثیرات مورد انتظار کاهش درد و 

کمتر بودن میزان عوارض با توجه به غیر مخدر بودن پاراستامول وریدي میتوان کمتر بودن میزان عوارض با توجه به غیر مخدر بودن پاراستامول وریدي میتوان 
از این روش به جاي شیاف سولفات مورفین براي کاهش درد بیماران پس از این روش به جاي شیاف سولفات مورفین براي کاهش درد بیماران پس 

..از زایمان سزارین استفاده نموداز زایمان سزارین استفاده نمود
::اهداف فرعی اهداف فرعی 

تعیین و مقایسه تاثیر جنسیت فرزند در کاهش درد پس از زایمان سزارین در دو تعیین و مقایسه تاثیر جنسیت فرزند در کاهش درد پس از زایمان سزارین در دو 
گروه مداخله و کنترل گروه مداخله و کنترل 

:  :  هدف کاربردي هدف کاربردي 
با استقاده از نتایج این طرح در صورت وجود تاثیرات مورد انتظار کاهش درد و با استقاده از نتایج این طرح در صورت وجود تاثیرات مورد انتظار کاهش درد و 

کمتر بودن میزان عوارض با توجه به غیر مخدر بودن پاراستامول وریدي میتوان کمتر بودن میزان عوارض با توجه به غیر مخدر بودن پاراستامول وریدي میتوان 
از این روش به جاي شیاف سولفات مورفین براي کاهش درد بیماران پس از این روش به جاي شیاف سولفات مورفین براي کاهش درد بیماران پس 

..از زایمان سزارین استفاده نموداز زایمان سزارین استفاده نمود
::اهداف فرعی اهداف فرعی 

تعیین و مقایسه تاثیر جنسیت فرزند در کاهش درد پس از زایمان سزارین در دو تعیین و مقایسه تاثیر جنسیت فرزند در کاهش درد پس از زایمان سزارین در دو 
گروه مداخله و کنترل گروه مداخله و کنترل 
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تعیین و مقایسه تاثیر سطح تحصیالت  بیماران  در کاهش درد پس از 
زایمان سزارین در دو گروه مداخله و کنترل  



مانند تاثیر دریافت مانند تاثیر دریافت ،،میخواهیم میزان موفقیت یک روش درمانی میخواهیم میزان موفقیت یک روش درمانی لعه لعه مطامطایک یک در در 
پیامد درمانی پیامد درمانی پردنیزولون بر پیامدهاي بارداري در زوجین نابارور بر اساس پردنیزولون بر پیامدهاي بارداري در زوجین نابارور بر اساس 

با توجه به اینکه با توجه به اینکه ،،گزارش نماییمگزارش نماییممراجعه کننده به کلینیک نازاییمراجعه کننده به کلینیک نازایییکسالیکسالبیماران بیماران 
نوع طرح ؟نماییم نماییم گزارشگزارشراراتاثیر یک مداخله تاثیر یک مداخله میخواهیم میخواهیم 

تصادفی سازي و یا گروه کنترل نباشه میگیم نیمه تجربی حاال تصادفی سازي و یا گروه کنترل نباشه میگیم نیمه تجربی حاال ((اگر یکی از شروط اگر یکی از شروط 
واقعا تو واقعا تو پس واقعا میتوان تاثیر مداخله را سنجید ؟ پس واقعا میتوان تاثیر مداخله را سنجید ؟ تو طرح گروه کنترل ندارم تو طرح گروه کنترل ندارم 

پروپوزال میشه اهداف تحلیلی نوشت ؟ پروپوزال میشه اهداف تحلیلی نوشت ؟ 

؟؟؟؟؟طرح نیمه تجربی،کارآزمایی بالینی 

مانند تاثیر دریافت مانند تاثیر دریافت ،،میخواهیم میزان موفقیت یک روش درمانی میخواهیم میزان موفقیت یک روش درمانی لعه لعه مطامطایک یک در در 
پیامد درمانی پیامد درمانی پردنیزولون بر پیامدهاي بارداري در زوجین نابارور بر اساس پردنیزولون بر پیامدهاي بارداري در زوجین نابارور بر اساس 

با توجه به اینکه با توجه به اینکه ،،گزارش نماییمگزارش نماییممراجعه کننده به کلینیک نازاییمراجعه کننده به کلینیک نازایییکسالیکسالبیماران بیماران 
نوع طرح ؟نماییم نماییم گزارشگزارشراراتاثیر یک مداخله تاثیر یک مداخله میخواهیم میخواهیم 

تصادفی سازي و یا گروه کنترل نباشه میگیم نیمه تجربی حاال تصادفی سازي و یا گروه کنترل نباشه میگیم نیمه تجربی حاال ((اگر یکی از شروط اگر یکی از شروط 
واقعا تو واقعا تو پس واقعا میتوان تاثیر مداخله را سنجید ؟ پس واقعا میتوان تاثیر مداخله را سنجید ؟ تو طرح گروه کنترل ندارم تو طرح گروه کنترل ندارم 

پروپوزال میشه اهداف تحلیلی نوشت ؟ پروپوزال میشه اهداف تحلیلی نوشت ؟ 
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::براي پاسخ باید به دو نکته اساسی توجه داشتبراي پاسخ باید به دو نکته اساسی توجه داشت
اول اینکه آیا خود محقق مداخله را انجام می دهد یا اینکه مداخله اول اینکه آیا خود محقق مداخله را انجام می دهد یا اینکه مداخله 
. . انجام می شود یا شده است و محقق صرفا مشاهده گر استانجام می شود یا شده است و محقق صرفا مشاهده گر است

: : حجم نمونهحجم نمونه
حد نصاب حد نصاب . . اگر تعداد نمونه ها کم باشد مطالعه گزارش موردي استاگر تعداد نمونه ها کم باشد مطالعه گزارش موردي است

در نظر گرفته می شود ولی این عدد خیلی ثابت در نظر گرفته می شود ولی این عدد خیلی ثابت 77معموال حدود معموال حدود 
))case seriescase series( ( باشد سري موردي باشد سري موردي 2020تا حدود تا حدود 77اگر بین اگر بین . . نیستنیست
. . استاست

::براي پاسخ باید به دو نکته اساسی توجه داشتبراي پاسخ باید به دو نکته اساسی توجه داشت
اول اینکه آیا خود محقق مداخله را انجام می دهد یا اینکه مداخله اول اینکه آیا خود محقق مداخله را انجام می دهد یا اینکه مداخله 
. . انجام می شود یا شده است و محقق صرفا مشاهده گر استانجام می شود یا شده است و محقق صرفا مشاهده گر است

: : حجم نمونهحجم نمونه
حد نصاب حد نصاب . . اگر تعداد نمونه ها کم باشد مطالعه گزارش موردي استاگر تعداد نمونه ها کم باشد مطالعه گزارش موردي است

در نظر گرفته می شود ولی این عدد خیلی ثابت در نظر گرفته می شود ولی این عدد خیلی ثابت 77معموال حدود معموال حدود 
))case seriescase series( ( باشد سري موردي باشد سري موردي 2020تا حدود تا حدود 77اگر بین اگر بین . . نیستنیست
. . استاست
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بر اساس اینکه بر اساس اینکه ) ) نفرنفر2020حجم نمونه بیشتر از حجم نمونه بیشتر از ((اگر بیش از این مقادیر باشید اگر بیش از این مقادیر باشید ••
مداخله طراحی شده توسط محقق است یا خیر، به مطالعه مداخله اي یا مداخله طراحی شده توسط محقق است یا خیر، به مطالعه مداخله اي یا 

::مشاهده اي تقسیم می شودمشاهده اي تقسیم می شود

بیماران بوده و محقق بیماران بوده و محقق بخشی از روند درمان  بخشی از روند درمان  اگر مداخله اگر مداخله :  :  مشاهده ايمشاهده اي••
بررسیها و بررسیها و در طول زمان در طول زمان باید دید که باید دید که :  :  مشاهده گر و گزارش کننده نتایج باشد مشاهده گر و گزارش کننده نتایج باشد 

تعیین تعیین ((اندازه گیریها انجام شده که در این صورت یک مطالعه  همگروهی اندازه گیریها انجام شده که در این صورت یک مطالعه  همگروهی 
عوامل پیشگویی کننده ایجاد لخته داخل بطن چپ در بیماران مبتال  به عوامل پیشگویی کننده ایجاد لخته داخل بطن چپ در بیماران مبتال  به 

در صورتیکه اندازه گیري ها بدون تقدم و تاخر در صورتیکه اندازه گیري ها بدون تقدم و تاخر .  .  میباشدمیباشد))آنفارکتوس قلبیآنفارکتوس قلبی
.  .  باشد  به عنوان یک مطالعه مقطعی  در نظر گرفته می شودباشد  به عنوان یک مطالعه مقطعی  در نظر گرفته می شود

بر اساس اینکه بر اساس اینکه ) ) نفرنفر2020حجم نمونه بیشتر از حجم نمونه بیشتر از ((اگر بیش از این مقادیر باشید اگر بیش از این مقادیر باشید ••
مداخله طراحی شده توسط محقق است یا خیر، به مطالعه مداخله اي یا مداخله طراحی شده توسط محقق است یا خیر، به مطالعه مداخله اي یا 

::مشاهده اي تقسیم می شودمشاهده اي تقسیم می شود

بیماران بوده و محقق بیماران بوده و محقق بخشی از روند درمان  بخشی از روند درمان  اگر مداخله اگر مداخله :  :  مشاهده ايمشاهده اي••
بررسیها و بررسیها و در طول زمان در طول زمان باید دید که باید دید که :  :  مشاهده گر و گزارش کننده نتایج باشد مشاهده گر و گزارش کننده نتایج باشد 

تعیین تعیین ((اندازه گیریها انجام شده که در این صورت یک مطالعه  همگروهی اندازه گیریها انجام شده که در این صورت یک مطالعه  همگروهی 
عوامل پیشگویی کننده ایجاد لخته داخل بطن چپ در بیماران مبتال  به عوامل پیشگویی کننده ایجاد لخته داخل بطن چپ در بیماران مبتال  به 

در صورتیکه اندازه گیري ها بدون تقدم و تاخر در صورتیکه اندازه گیري ها بدون تقدم و تاخر .  .  میباشدمیباشد))آنفارکتوس قلبیآنفارکتوس قلبی
.  .  باشد  به عنوان یک مطالعه مقطعی  در نظر گرفته می شودباشد  به عنوان یک مطالعه مقطعی  در نظر گرفته می شود
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باشد مطالعه نیمه تجربی  باشد مطالعه نیمه تجربی  مداخله طراحی محقق مداخله طراحی محقق اگر اگر :  :  نیمه تجربینیمه تجربی••
.  .  از نوع تحلیلی است ، حتی اگر گروه کنترل نداشته باشداز نوع تحلیلی است ، حتی اگر گروه کنترل نداشته باشد

البته طبیعی است که براي نتیجه گیري و تحلیل باید با یک  البته طبیعی است که براي نتیجه گیري و تحلیل باید با یک  
مبناي مقایسه فراهم شود،  که می تواند نتایج تاریخی از مبناي مقایسه فراهم شود،  که می تواند نتایج تاریخی از 

روش استاندارد قبلی باشد یا با یک درصدي که از رفرنسها روش استاندارد قبلی باشد یا با یک درصدي که از رفرنسها 
در غیر این صورت صرفا یک مطالعه مداخله در غیر این صورت صرفا یک مطالعه مداخله . . بیرون می آیدبیرون می آید

..اي و نیمه تجربی از نوع توصیفی خواهد بود اي و نیمه تجربی از نوع توصیفی خواهد بود 

باشد مطالعه نیمه تجربی  باشد مطالعه نیمه تجربی  مداخله طراحی محقق مداخله طراحی محقق اگر اگر :  :  نیمه تجربینیمه تجربی••
.  .  از نوع تحلیلی است ، حتی اگر گروه کنترل نداشته باشداز نوع تحلیلی است ، حتی اگر گروه کنترل نداشته باشد

البته طبیعی است که براي نتیجه گیري و تحلیل باید با یک  البته طبیعی است که براي نتیجه گیري و تحلیل باید با یک  
مبناي مقایسه فراهم شود،  که می تواند نتایج تاریخی از مبناي مقایسه فراهم شود،  که می تواند نتایج تاریخی از 

روش استاندارد قبلی باشد یا با یک درصدي که از رفرنسها روش استاندارد قبلی باشد یا با یک درصدي که از رفرنسها 
در غیر این صورت صرفا یک مطالعه مداخله در غیر این صورت صرفا یک مطالعه مداخله . . بیرون می آیدبیرون می آید

..اي و نیمه تجربی از نوع توصیفی خواهد بود اي و نیمه تجربی از نوع توصیفی خواهد بود 
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آزمون علمی رابطه بین متغیر ها، زمانی امکان  آزمون علمی رابطه بین متغیر ها، زمانی امکان  
پذیر است، که این روابط به طور یک فرضیه  پذیر است، که این روابط به طور یک فرضیه  
مطرح شده باشدمطرح شده باشد. . بررسی متون و بررسی متون و مشاهداتمشاهدات

درشکل گیري فرضیات نقش اساسی دارددرشکل گیري فرضیات نقش اساسی دارد

چرا فرضیه می نویسیم 

12

آزمون علمی رابطه بین متغیر ها، زمانی امکان  آزمون علمی رابطه بین متغیر ها، زمانی امکان  
پذیر است، که این روابط به طور یک فرضیه  پذیر است، که این روابط به طور یک فرضیه  
مطرح شده باشدمطرح شده باشد. . بررسی متون و بررسی متون و مشاهداتمشاهدات

درشکل گیري فرضیات نقش اساسی دارددرشکل گیري فرضیات نقش اساسی دارد



یک پیش داوري و پیش بینی عالمانه که رابطه بین متغیر  یک پیش داوري و پیش بینی عالمانه که رابطه بین متغیر  ••
ها را بیان می کند و متکی به دالیل ویافته هاي علمی ها را بیان می کند و متکی به دالیل ویافته هاي علمی 

استاست
یعنی چیزي را که در ذهن داریم یعنی چیزي را که در ذهن داریم 
به شکل فرضیه مطرح می کنیمبه شکل فرضیه مطرح می کنیم

فرضیات 
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یک پیش داوري و پیش بینی عالمانه که رابطه بین متغیر  یک پیش داوري و پیش بینی عالمانه که رابطه بین متغیر  ••
ها را بیان می کند و متکی به دالیل ویافته هاي علمی ها را بیان می کند و متکی به دالیل ویافته هاي علمی 

استاست
یعنی چیزي را که در ذهن داریم یعنی چیزي را که در ذهن داریم 
به شکل فرضیه مطرح می کنیمبه شکل فرضیه مطرح می کنیم



:خصوصیات فرضیه
دور از ذهن وعقل سلیم نباشددور از ذهن وعقل سلیم نباشد
مطابق با موازین علمی باشدمطابق با موازین علمی باشد
همسو با هدف و منظور مطالعه باشدهمسو با هدف و منظور مطالعه باشد
با عنوان ،بیان مسئله و اهداف هماهنگ باشدبا عنوان ،بیان مسئله و اهداف هماهنگ باشد
با عبارات روشن بیان شودبا عبارات روشن بیان شود
با آزمونهاي آماري قابل سنجش و پاسخگویی باشدبا آزمونهاي آماري قابل سنجش و پاسخگویی باشد
فرضیه باید قابل سنجش باشدفرضیه باید قابل سنجش باشد 14

دور از ذهن وعقل سلیم نباشددور از ذهن وعقل سلیم نباشد
مطابق با موازین علمی باشدمطابق با موازین علمی باشد
همسو با هدف و منظور مطالعه باشدهمسو با هدف و منظور مطالعه باشد
با عنوان ،بیان مسئله و اهداف هماهنگ باشدبا عنوان ،بیان مسئله و اهداف هماهنگ باشد
با عبارات روشن بیان شودبا عبارات روشن بیان شود
با آزمونهاي آماري قابل سنجش و پاسخگویی باشدبا آزمونهاي آماري قابل سنجش و پاسخگویی باشد
فرضیه باید قابل سنجش باشدفرضیه باید قابل سنجش باشد



سواالت و فرضیات سواالت و فرضیات 
سوالسوالهر هدف توصیفی یک هر هدف توصیفی یک 
فرضیهفرضیههر هدف تحلیلی یک هر هدف تحلیلی یک 

15

سوالسوالهر هدف توصیفی یک هر هدف توصیفی یک 
فرضیهفرضیههر هدف تحلیلی یک هر هدف تحلیلی یک 



روابط بین متغیر ها در تدوین فرضیات روابط بین متغیر ها در تدوین فرضیات 

16

روابط بین متغیر ها در تدوین فرضیات روابط بین متغیر ها در تدوین فرضیات 



بررسی تفاوت و مقایسهبررسی تفاوت و مقایسه

میانگین سرمی پاراتورمون دربیماران مولتیپل اسکروزیس میانگین سرمی پاراتورمون دربیماران مولتیپل اسکروزیس 
دوره حاد با دوره بهبودي تفاوتی ندارد دوره حاد با دوره بهبودي تفاوتی ندارد 

17

بررسی تفاوت و مقایسهبررسی تفاوت و مقایسه

میانگین سرمی پاراتورمون دربیماران مولتیپل اسکروزیس میانگین سرمی پاراتورمون دربیماران مولتیپل اسکروزیس 
دوره حاد با دوره بهبودي تفاوتی ندارد دوره حاد با دوره بهبودي تفاوتی ندارد 



بررسی همبستگی و شدت آن در متغیرهابررسی همبستگی و شدت آن در متغیرها

همبستگی همبستگی بین غلظت فسفر شیر مادر و سرم نوزادبین غلظت فسفر شیر مادر و سرم نوزاد
) ) در یک مطالعه مقطعی تحلیلیدر یک مطالعه مقطعی تحلیلی. (. (وجود داردوجود دارد

18

بررسی همبستگی و شدت آن در متغیرهابررسی همبستگی و شدت آن در متغیرها

همبستگی همبستگی بین غلظت فسفر شیر مادر و سرم نوزادبین غلظت فسفر شیر مادر و سرم نوزاد
) ) در یک مطالعه مقطعی تحلیلیدر یک مطالعه مقطعی تحلیلی. (. (وجود داردوجود دارد



بررسی رابطه علی و معلولیبررسی رابطه علی و معلولی

بین ساعات بازیهاي رایانه اي و خطر ابتال به آسم بین ساعات بازیهاي رایانه اي و خطر ابتال به آسم 
))در یک مطالعه مورد شاهديدر یک مطالعه مورد شاهدي. (. (ارتباط وجود داردارتباط وجود دارد

19

بررسی رابطه علی و معلولیبررسی رابطه علی و معلولی

بین ساعات بازیهاي رایانه اي و خطر ابتال به آسم بین ساعات بازیهاي رایانه اي و خطر ابتال به آسم 
))در یک مطالعه مورد شاهديدر یک مطالعه مورد شاهدي. (. (ارتباط وجود داردارتباط وجود دارد



::فرضیات یا سئواالت تحقیقفرضیات یا سئواالت تحقیق
استفاده از پاراستامول وریدي در مقایسه با شیاف سولفات استفاده از پاراستامول وریدي در مقایسه با شیاف سولفات ) ) 11

مورفین با کاهش درد بیشتر پس از زایمان سزارین همراه  مورفین با کاهش درد بیشتر پس از زایمان سزارین همراه  
..استاست

استفاده از پاراستامول وریدي در مقایسه با شیاف سولفات استفاده از پاراستامول وریدي در مقایسه با شیاف سولفات ) ) 22
مورفین با عوارض جانبی کمتر پس از زایمان سزارین همراه  مورفین با عوارض جانبی کمتر پس از زایمان سزارین همراه  

..استاست

کارآزمایی مقایسه پاراستامول وریدي و شیاف سولفات مورفین در کاهش درد پس از زایمان سزارین

::فرضیات یا سئواالت تحقیقفرضیات یا سئواالت تحقیق
استفاده از پاراستامول وریدي در مقایسه با شیاف سولفات استفاده از پاراستامول وریدي در مقایسه با شیاف سولفات ) ) 11

مورفین با کاهش درد بیشتر پس از زایمان سزارین همراه  مورفین با کاهش درد بیشتر پس از زایمان سزارین همراه  
..استاست

استفاده از پاراستامول وریدي در مقایسه با شیاف سولفات استفاده از پاراستامول وریدي در مقایسه با شیاف سولفات ) ) 22
مورفین با عوارض جانبی کمتر پس از زایمان سزارین همراه  مورفین با عوارض جانبی کمتر پس از زایمان سزارین همراه  

..استاست
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کردهکردهتغییرتغییرکهکهاستاستچیزيچیزيتحقیقاتیتحقیقاتیطرحطرحدردرمتغیرمتغیر
پذیردپذیردمیمیرارامختلفیمختلفیمقادیرمقادیروو

متغیرهايمتغیرهايبهبهمربوطمربوطتغییراتتغییراتپژوهشیپژوهشیطرحطرحهرهردردر
کنیمکنیممیمیتعیینتعیینراراپژوهشیپژوهشیاهدافاهدافبابامرتبطمرتبط

کردهکردهتغییرتغییرکهکهاستاستچیزيچیزيتحقیقاتیتحقیقاتیطرحطرحدردرمتغیرمتغیر
پذیردپذیردمیمیرارامختلفیمختلفیمقادیرمقادیروو

متغیرهايمتغیرهايبهبهمربوطمربوطتغییراتتغییراتپژوهشیپژوهشیطرحطرحهرهردردر
کنیمکنیممیمیتعیینتعیینراراپژوهشیپژوهشیاهدافاهدافبابامرتبطمرتبط
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:تقسیم بندي بر اساس اهداف تحقیق

متغیر تاثیر گذار استمتغیر تاثیر گذار است):):independentindependent((مستقلمستقل••
متغیر تاثیرپذیر استمتغیر تاثیرپذیر است):):dependentdependent((وابستهوابسته••
مطالعات تحلیلی متغیر مستقل و وابسته درمتغیر مستقل و وابسته در: : توجه توجه ••

فقط متغیر مستقل    توصیفیدر مطالعات .  داریم 
••

22

متغیر تاثیر گذار استمتغیر تاثیر گذار است):):independentindependent((مستقلمستقل••
متغیر تاثیرپذیر استمتغیر تاثیرپذیر است):):dependentdependent((وابستهوابسته••
مطالعات تحلیلی متغیر مستقل و وابسته درمتغیر مستقل و وابسته در: : توجه توجه ••

فقط متغیر مستقل    توصیفیدر مطالعات .  داریم 
••



وابستهوابستهنهنه،،مستقلمستقلنهنه::دموگرافیکدموگرافیکیایاايايزمینهزمینهمتغیرمتغیر
بررسیبررسیموردموردجامعهجامعهخصوصیاتخصوصیاتتاتامیشوندمیشوندبررسیبررسیاغلباغلب
سکونتسکونتمحلمحل،،سوادسوادسطحسطح،،جنسجنس،،سنسن::شودشودمشخصمشخص

موردموردارتباطارتباطدردر))قطعیقطعینتیجهنتیجهنهنه((ايايایدهایدهآنهاآنهادانستندانستنشایدشاید
..باشدباشدبعديبعديهايهايپژوهشپژوهشدردرراهنماراهنماکهکهدهددهدنشاننشانبررسیبررسی

وابستهوابستهنهنه،،مستقلمستقلنهنه::دموگرافیکدموگرافیکیایاايايزمینهزمینهمتغیرمتغیر
بررسیبررسیموردموردجامعهجامعهخصوصیاتخصوصیاتتاتامیشوندمیشوندبررسیبررسیاغلباغلب
سکونتسکونتمحلمحل،،سوادسوادسطحسطح،،جنسجنس،،سنسن::شودشودمشخصمشخص

موردموردارتباطارتباطدردر))قطعیقطعینتیجهنتیجهنهنه((ايايایدهایدهآنهاآنهادانستندانستنشایدشاید
..باشدباشدبعديبعديهايهايپژوهشپژوهشدردرراهنماراهنماکهکهدهددهدنشاننشانبررسیبررسی
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دردرپرستاريپرستاريخطاهايخطاهايووکاريکارينوبتنوبتبینبینارتباطارتباط
::ايايزمینهزمینهمتغیرمتغیر((ویژهویژههايهايمراقبتمراقبتبخشبخش

))پرستارپرستارجنسیتجنسیت

دردرهیپوکلسمیهیپوکلسمیبروزبروزووپاراتورمونپاراتورمونسطحسطحبینبینارتباطارتباط
::ايايزمینهزمینهمتغیرمتغیر((تیروئیدکتومیتیروئیدکتومیعملعملتحتتحتبیمارانبیماران

))هورمونهاهورمونهاسایرسایرسطحسطح

دردرپرستاريپرستاريخطاهايخطاهايووکاريکارينوبتنوبتبینبینارتباطارتباط
::ايايزمینهزمینهمتغیرمتغیر((ویژهویژههايهايمراقبتمراقبتبخشبخش

))پرستارپرستارجنسیتجنسیت

دردرهیپوکلسمیهیپوکلسمیبروزبروزووپاراتورمونپاراتورمونسطحسطحبینبینارتباطارتباط
::ايايزمینهزمینهمتغیرمتغیر((تیروئیدکتومیتیروئیدکتومیعملعملتحتتحتبیمارانبیماران

))هورمونهاهورمونهاسایرسایرسطحسطح
24



در کاهش خطاهاي پزشکیدر کاهش خطاهاي پزشکیHISHISتعیین تاثیر تعیین تاثیر 

HISHIS : : متغیري است که می خواهیم تاثیر آن را متغیري است که می خواهیم تاثیر آن را
)  )  مستقلمستقل((مورد بررسی قرار دهیم مورد بررسی قرار دهیم 

تاثیر می پذیردتاثیر می پذیردHISHISمتغیر پیامد که از متغیر پیامد که از : : خطاي پزشکیخطاي پزشکی
))متغیر وابستهمتغیر وابسته((

HISHIS : : متغیري است که می خواهیم تاثیر آن را متغیري است که می خواهیم تاثیر آن را
)  )  مستقلمستقل((مورد بررسی قرار دهیم مورد بررسی قرار دهیم 

تاثیر می پذیردتاثیر می پذیردHISHISمتغیر پیامد که از متغیر پیامد که از : : خطاي پزشکیخطاي پزشکی
))متغیر وابستهمتغیر وابسته((

25



::متغیر مداخله گر یا مخدوش کنندهمتغیر مداخله گر یا مخدوش کننده

متغیرهایی که بر روي رابطه علی و معلولی مورد  متغیرهایی که بر روي رابطه علی و معلولی مورد  
بررسی تاثیر می گذارند و باعث می شوند  بررسی تاثیر می گذارند و باعث می شوند  

رابطه علی و معلولی قویتر یا ضعیف تر از حد  رابطه علی و معلولی قویتر یا ضعیف تر از حد  
.   .   واقعی جلوه داده شوندواقعی جلوه داده شوند

متغیرهایی که بر روي رابطه علی و معلولی مورد  متغیرهایی که بر روي رابطه علی و معلولی مورد  
بررسی تاثیر می گذارند و باعث می شوند  بررسی تاثیر می گذارند و باعث می شوند  

رابطه علی و معلولی قویتر یا ضعیف تر از حد  رابطه علی و معلولی قویتر یا ضعیف تر از حد  
.   .   واقعی جلوه داده شوندواقعی جلوه داده شوند
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confounderconfounder

نوبت کارينوبت کاري خطاي پرستاريخطاي پرستاري

27

Known
Risk factor

Associated,
But not result

Of A
سابقه اشتغالسابقه اشتغال



مقیاس  ونحوه 

اندازه گیری 

تعریف علمی 

متغیر 

نوع متغیر نقش متغیر 
متغیر 

کیفی کمی  زمینھ ای وابستھ مستقل مداخلھ گر 

*
وضعیت اقتصادی 

اجتماعی –

تعیین ارتباط بین وضعیت اقتصادي اجتماعی و کنترل قند خون در بیماران مبتال به 
دیابت 

28

*
وضعیت اقتصادی 

اجتماعی –

* HbA1Cسطح 

* سن 

* جنس

* نمایھ توده بدنی



تقسیم بندي بر اساس خصوصیات متغیرتقسیم بندي بر اساس خصوصیات متغیر

متغیر

کمی کمیکیفی

پیوسته گسسته  

کیفی
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):):بر حسب مقیا سبر حسب مقیا س((انواع متغیرها انواع متغیرها 

کیفی

اسمی

کمی

فاصله اي

30

اسمی

رتبه اي

فاصله اي

نسبتی



):  ):  کاربردي و علمیکاربردي و علمی((تعریف متغیرها تعریف متغیرها 
تعریف متغیر بر اساس ماخذ معتبرتعریف متغیر بر اساس ماخذ معتبر: : تعریف علمیتعریف علمی••
محقق در طرح خود و با روش  محقق در طرح خود و با روش  : : تعریف کاربرديتعریف کاربردي••

ویژه خود آن را در این طرح پژوهشی مورد بررسی ویژه خود آن را در این طرح پژوهشی مورد بررسی 
.  .  قرار می دهدقرار می دهد

هر چقدر تعریف علمی و عملی به یکدیگر  هر چقدر تعریف علمی و عملی به یکدیگر  : : توجهتوجه••
.  .  نزدیکتر باشد بر اعتبار تحقیق افزوده می گرددنزدیکتر باشد بر اعتبار تحقیق افزوده می گردد

تعریف متغیر بر اساس ماخذ معتبرتعریف متغیر بر اساس ماخذ معتبر: : تعریف علمیتعریف علمی••
محقق در طرح خود و با روش  محقق در طرح خود و با روش  : : تعریف کاربرديتعریف کاربردي••

ویژه خود آن را در این طرح پژوهشی مورد بررسی ویژه خود آن را در این طرح پژوهشی مورد بررسی 
.  .  قرار می دهدقرار می دهد

هر چقدر تعریف علمی و عملی به یکدیگر  هر چقدر تعریف علمی و عملی به یکدیگر  : : توجهتوجه••
.  .  نزدیکتر باشد بر اعتبار تحقیق افزوده می گرددنزدیکتر باشد بر اعتبار تحقیق افزوده می گردد
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در اندازه گیري شدت درد از معیارهاي متفاوتی در متون علمی در اندازه گیري شدت درد از معیارهاي متفاوتی در متون علمی : : مثال مثال ••
استفاده نموده و استفاده نموده و VASVASدر این مطالعه ما از مقیاس در این مطالعه ما از مقیاس . . استفاده شده است استفاده شده است 

:  :  در جدول متغیرها به شکل زیر تعریف می نماییم در جدول متغیرها به شکل زیر تعریف می نماییم 

نوع متغیر نقش متغیر 

32

مقیاس  ونحوه 

اندازه گیری 
تعریف علمی متغیر 

نقش متغیر 

متغیر 
کیفی کمی 

زمینھ 

ای 
وابستھ مستقل مداخلھ گر 

رتبھ ای 
بدون درد، VAS)0طبقه بندي درد بر اساس 

درد 9- 10درد متوسط، 5- 8درد خفیف، 1- 4
)شدید

* * شدت درد  

اسمی  شیاف سولفات مورفین / پاراستامول وریدي  * * مداخلھ دارویی



اطالعات مربوط به روش اجراء طرح و اطالعات مربوط به روش اجراء طرح و 
انتخاب نمونه انتخاب نمونه 

اطالعات مربوط به روش اجراء طرح و اطالعات مربوط به روش اجراء طرح و 
انتخاب نمونه انتخاب نمونه 



:و مورد مطالعه جامعه هدف :و مورد مطالعه جامعه هدف
جامعه اي که پژوهشگر قصد دارد نتایج خود را به  جامعه اي که پژوهشگر قصد دارد نتایج خود را به  : : جامعه هدفجامعه هدف

..آن تعمیم دهدآن تعمیم دهد
زنان باردار زنان باردار ::عوامل موثر در بروز هیپوتیروئیدي دوران بارداريعوامل موثر در بروز هیپوتیروئیدي دوران بارداري

جامعه انتخاب شده از جامعه هدف با  جامعه انتخاب شده از جامعه هدف با  : : جامعه مورد مطالعهجامعه مورد مطالعه
معیارهاي معین و کاربردي ، این جامعه معرف جامعه هدف بوده  معیارهاي معین و کاربردي ، این جامعه معرف جامعه هدف بوده  

. . و توزیع متغیرها در آن کم و بیش معرف جامعه هدف باشدو توزیع متغیرها در آن کم و بیش معرف جامعه هدف باشد
 زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان

ارومیه  ارومیه  
34

جامعه اي که پژوهشگر قصد دارد نتایج خود را به  جامعه اي که پژوهشگر قصد دارد نتایج خود را به  : : جامعه هدفجامعه هدف
..آن تعمیم دهدآن تعمیم دهد

زنان باردار زنان باردار ::عوامل موثر در بروز هیپوتیروئیدي دوران بارداريعوامل موثر در بروز هیپوتیروئیدي دوران بارداري
جامعه انتخاب شده از جامعه هدف با  جامعه انتخاب شده از جامعه هدف با  : : جامعه مورد مطالعهجامعه مورد مطالعه

معیارهاي معین و کاربردي ، این جامعه معرف جامعه هدف بوده  معیارهاي معین و کاربردي ، این جامعه معرف جامعه هدف بوده  
. . و توزیع متغیرها در آن کم و بیش معرف جامعه هدف باشدو توزیع متغیرها در آن کم و بیش معرف جامعه هدف باشد

 زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان
ارومیه  ارومیه  



):):حیوانیحیوانی((در یک مطالعه تجربی در یک مطالعه تجربی 
... ... جنس از آزمایشگاه جنس از آزمایشگاه / / نژادنژاد//موش موش : : جامعه هدفجامعه هدف

از  از  انتخاب شده انتخاب شده جنس جنس / / نژاد نژاد //موش موش : : جامعه مورد مطالعهجامعه مورد مطالعه
... ... آزمایشگاه آزمایشگاه 

):):حیوانیحیوانی((در یک مطالعه تجربی در یک مطالعه تجربی 
... ... جنس از آزمایشگاه جنس از آزمایشگاه / / نژادنژاد//موش موش : : جامعه هدفجامعه هدف

از  از  انتخاب شده انتخاب شده جنس جنس / / نژاد نژاد //موش موش : : جامعه مورد مطالعهجامعه مورد مطالعه
... ... آزمایشگاه آزمایشگاه 
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::نمونھ گیری احتمالینمونھ گیری احتمالی
::نمونھ گیری تصادفی سادهنمونھ گیری تصادفی ساده••
::نمونھ گیری تصادفی منظم نمونھ گیری تصادفی منظم ••
::نمونھ گیری طبقھ اینمونھ گیری طبقھ ای••
::نمونھ گیری خوشھ اینمونھ گیری خوشھ ای••

: : نمونه گیري نمونه گیري 

::نمونھ گیری احتمالینمونھ گیری احتمالی
::نمونھ گیری تصادفی سادهنمونھ گیری تصادفی ساده••
::نمونھ گیری تصادفی منظم نمونھ گیری تصادفی منظم ••
::نمونھ گیری طبقھ اینمونھ گیری طبقھ ای••
::نمونھ گیری خوشھ اینمونھ گیری خوشھ ای••
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::نمونھ گیری غیر احتمالی نمونھ گیری غیر احتمالی 

::نمونھ گیری اتفاقی یا آسان نمونھ گیری اتفاقی یا آسان ••
::نمونھ گیری ھدفدارنمونھ گیری ھدفدار••
::نمونھ گیری چند مرحلھ اینمونھ گیری چند مرحلھ ای••

::نمونھ گیری اتفاقی یا آسان نمونھ گیری اتفاقی یا آسان ••
::نمونھ گیری ھدفدارنمونھ گیری ھدفدار••
::نمونھ گیری چند مرحلھ اینمونھ گیری چند مرحلھ ای••
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: : تعیین حجم  نمونھتعیین حجم  نمونھ

بر  اساس نوع مطالعھ و اھداف بر  اساس نوع مطالعھ و اھداف ••
بر اساس ھزینھ ھا ، تعداد گروه ھای مورد بر اساس ھزینھ ھا ، تعداد گروه ھای مورد ••

بررسی حجم نمونھ تعدیل می شود بررسی حجم نمونھ تعدیل می شود 

بر  اساس نوع مطالعھ و اھداف بر  اساس نوع مطالعھ و اھداف ••
بر اساس ھزینھ ھا ، تعداد گروه ھای مورد بر اساس ھزینھ ھا ، تعداد گروه ھای مورد ••

بررسی حجم نمونھ تعدیل می شود بررسی حجم نمونھ تعدیل می شود 
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پرستارانپرستارانداروییداروییاشتباهاتاشتباهاتموثرموثرعللعللبررسیبررسیدردرمثالمثال••
مهممهم))گیردگیردمیمیقرارقراربررسیبررسیموردموردمختلفیمختلفیهايهايحیطهحیطه((

مقطعیمقطعیمامامطالعهمطالعهچونچونووکنیمکنیممیمیمشخصمشخصراراحیطهحیطهترینترین
صدصددردر((نسبتنسبتیکیکخواهیمخواهیممیمیواقعواقعدردرووباشدباشدمیمی

ازازمطالعهمطالعهاینایندردرآوریمآوریمبدستبدسترارا))داروییداروییخطاهايخطاهاي
کنیمکنیممیمیاستفادهاستفادهنسبتنسبتیکیکبرايبراينمونهنمونهحجمحجمتعیینتعیین

پرستارانپرستارانداروییداروییاشتباهاتاشتباهاتموثرموثرعللعللبررسیبررسیدردرمثالمثال••
مهممهم))گیردگیردمیمیقرارقراربررسیبررسیموردموردمختلفیمختلفیهايهايحیطهحیطه((

مقطعیمقطعیمامامطالعهمطالعهچونچونووکنیمکنیممیمیمشخصمشخصراراحیطهحیطهترینترین
صدصددردر((نسبتنسبتیکیکخواهیمخواهیممیمیواقعواقعدردرووباشدباشدمیمی

ازازمطالعهمطالعهاینایندردرآوریمآوریمبدستبدسترارا))داروییداروییخطاهايخطاهاي
کنیمکنیممیمیاستفادهاستفادهنسبتنسبتیکیکبرايبراينمونهنمونهحجمحجمتعیینتعیین
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تعیین ارتباط بین عفونت با هلیکوباکتر پیلوري و خطر حاملگی خارج رحم تعیین ارتباط بین عفونت با هلیکوباکتر پیلوري و خطر حاملگی خارج رحم 

با توجه به نبود مطالعات مشابه در این زمینه و نداشتن نسبت حاملگی خارج رحم در زنان باردار با سطح با توجه به نبود مطالعات مشابه در این زمینه و نداشتن نسبت حاملگی خارج رحم در زنان باردار با سطح ••
CagACagAمثبت بودن مثبت بودن ) ) PP00((درصديدرصدي2626در مطالعه حاضر  با درنظر گرفتن نسبت در مطالعه حاضر  با درنظر گرفتن نسبت CagACagAمثبت آنتی بادي مثبت آنتی بادي 

در زنان باردار با حاملگی نرمال در طرح قبلی انجام شده در شهرستان ارومیه و در نظر گرفتن نسبت در زنان باردار با حاملگی نرمال در طرح قبلی انجام شده در شهرستان ارومیه و در نظر گرفتن نسبت 
در زمینه افزایش رخداد حاملگی خارج رحمی در زنان باردار با سطح آنتی بادي مثبت بر علیه در زمینه افزایش رخداد حاملگی خارج رحمی در زنان باردار با سطح آنتی بادي مثبت بر علیه 22==شانس شانس 
CagACagA4141 درصد درصد(P(P11)) محاسبه گردید ، نسبت مثبت بودن محاسبه گردید ، نسبت مثبت بودنCagACagA در زنان باردار با حاملگی خارج رحم در زنان باردار با حاملگی خارج رحم

درصد ، نسبت مساوي حجم نمونه در دو درصد ، نسبت مساوي حجم نمونه در دو 8080و توان و توان 1/01/0محاسبه شده و با در نظر گرفتن سطح معنی داري محاسبه شده و با در نظر گرفتن سطح معنی داري 
مشابه فرمول مشابه فرمول ( ( STATASTATA1010گروه مورد و شاهد و آزمون یک دامنه حجم نمونه با استفاده از نرم افزار گروه مورد و شاهد و آزمون یک دامنه حجم نمونه با استفاده از نرم افزار 

.  .  نفر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفتنفر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت200200نفر محاسبه شده که در مجموع نفر محاسبه شده که در مجموع 102102در هر گروه در هر گروه ) ) مقایسه دو نسبتمقایسه دو نسبت
::در زنان با حاملگی خارج رحمدر زنان با حاملگی خارج رحمCagACagAمحاسبه  نسبت آنتی بادي مثبت بر علیه محاسبه  نسبت آنتی بادي مثبت بر علیه ••
••
••

با توجه به نبود مطالعات مشابه در این زمینه و نداشتن نسبت حاملگی خارج رحم در زنان باردار با سطح با توجه به نبود مطالعات مشابه در این زمینه و نداشتن نسبت حاملگی خارج رحم در زنان باردار با سطح ••
CagACagAمثبت بودن مثبت بودن ) ) PP00((درصديدرصدي2626در مطالعه حاضر  با درنظر گرفتن نسبت در مطالعه حاضر  با درنظر گرفتن نسبت CagACagAمثبت آنتی بادي مثبت آنتی بادي 

در زنان باردار با حاملگی نرمال در طرح قبلی انجام شده در شهرستان ارومیه و در نظر گرفتن نسبت در زنان باردار با حاملگی نرمال در طرح قبلی انجام شده در شهرستان ارومیه و در نظر گرفتن نسبت 
در زمینه افزایش رخداد حاملگی خارج رحمی در زنان باردار با سطح آنتی بادي مثبت بر علیه در زمینه افزایش رخداد حاملگی خارج رحمی در زنان باردار با سطح آنتی بادي مثبت بر علیه 22==شانس شانس 
CagACagA4141 درصد درصد(P(P11)) محاسبه گردید ، نسبت مثبت بودن محاسبه گردید ، نسبت مثبت بودنCagACagA در زنان باردار با حاملگی خارج رحم در زنان باردار با حاملگی خارج رحم

درصد ، نسبت مساوي حجم نمونه در دو درصد ، نسبت مساوي حجم نمونه در دو 8080و توان و توان 1/01/0محاسبه شده و با در نظر گرفتن سطح معنی داري محاسبه شده و با در نظر گرفتن سطح معنی داري 
مشابه فرمول مشابه فرمول ( ( STATASTATA1010گروه مورد و شاهد و آزمون یک دامنه حجم نمونه با استفاده از نرم افزار گروه مورد و شاهد و آزمون یک دامنه حجم نمونه با استفاده از نرم افزار 

.  .  نفر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفتنفر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت200200نفر محاسبه شده که در مجموع نفر محاسبه شده که در مجموع 102102در هر گروه در هر گروه ) ) مقایسه دو نسبتمقایسه دو نسبت
::در زنان با حاملگی خارج رحمدر زنان با حاملگی خارج رحمCagACagAمحاسبه  نسبت آنتی بادي مثبت بر علیه محاسبه  نسبت آنتی بادي مثبت بر علیه ••
••
••
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در مقایسھ تاثیر پاراستامول وریدی و شیاف سولفات مورفین در در مقایسھ تاثیر پاراستامول وریدی و شیاف سولفات مورفین در 
کاھش درد پس از زایمان سزارین کاھش درد پس از زایمان سزارین 

هدف مقایسه کاهش شدت درد در داروي جدید در هدف مقایسه کاهش شدت درد در داروي جدید در ••
:  :  مقایسه با داروي قبلیمقایسه با داروي قبلی

تعیین حجم نمونه بر اساس کاهش شدت درد و مقایسه تعیین حجم نمونه بر اساس کاهش شدت درد و مقایسه ••
. . دو نسبت می باشددو نسبت می باشد

هدف مقایسه کاهش شدت درد در داروي جدید در هدف مقایسه کاهش شدت درد در داروي جدید در ••
:  :  مقایسه با داروي قبلیمقایسه با داروي قبلی

تعیین حجم نمونه بر اساس کاهش شدت درد و مقایسه تعیین حجم نمونه بر اساس کاهش شدت درد و مقایسه ••
. . دو نسبت می باشددو نسبت می باشد
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مشاهده، مصاحبه،  مشاهده، مصاحبه،  (((Data Collection instrument)(Data Collection instrument)ها ها ابزار جمع آوري دادهابزار جمع آوري داده
):):پرسشنامه، استفاده از اطالعات و مدارك موجودپرسشنامه، استفاده از اطالعات و مدارك موجود

. . از پرسشنامه استفاده می شوداز پرسشنامه استفاده می شودخطاهاي دارویی خطاهاي دارویی در مطالعه در مطالعه ••
:  :  پرسشنامه میتواند استاندارد یا غیر استاندارد باشدپرسشنامه میتواند استاندارد یا غیر استاندارد باشد••
استفاده شده و در استفاده شده و در وفور وفور ابزار استاندارد یعنی در مطالعات مشابه بهابزار استاندارد یعنی در مطالعات مشابه به: : مهممهم••

یعنی در یعنی در . . طول زمان بهبود یافته و ایرادات آن برطرف شده است طول زمان بهبود یافته و ایرادات آن برطرف شده است 
در پرسشنامه در پرسشنامه . . واقع اعتبار و روایی آن مورد سنجش قرار گرفته استواقع اعتبار و روایی آن مورد سنجش قرار گرفته است

هاي استاندارد حتی به روش تجزیه و تحلیل داده نیز در بخش  راهنماي هاي استاندارد حتی به روش تجزیه و تحلیل داده نیز در بخش  راهنماي 
.   .   تجزیه و تحلیل اشاره شده استتجزیه و تحلیل اشاره شده است

••
••

. . از پرسشنامه استفاده می شوداز پرسشنامه استفاده می شودخطاهاي دارویی خطاهاي دارویی در مطالعه در مطالعه ••
:  :  پرسشنامه میتواند استاندارد یا غیر استاندارد باشدپرسشنامه میتواند استاندارد یا غیر استاندارد باشد••
استفاده شده و در استفاده شده و در وفور وفور ابزار استاندارد یعنی در مطالعات مشابه بهابزار استاندارد یعنی در مطالعات مشابه به: : مهممهم••

یعنی در یعنی در . . طول زمان بهبود یافته و ایرادات آن برطرف شده است طول زمان بهبود یافته و ایرادات آن برطرف شده است 
در پرسشنامه در پرسشنامه . . واقع اعتبار و روایی آن مورد سنجش قرار گرفته استواقع اعتبار و روایی آن مورد سنجش قرار گرفته است

هاي استاندارد حتی به روش تجزیه و تحلیل داده نیز در بخش  راهنماي هاي استاندارد حتی به روش تجزیه و تحلیل داده نیز در بخش  راهنماي 
.   .   تجزیه و تحلیل اشاره شده استتجزیه و تحلیل اشاره شده است

••
••
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در صورت وجود پرسشنامه استاندارد  در زمینه پژوهش  در صورت وجود پرسشنامه استاندارد  در زمینه پژوهش  ••
استفاده می  استفاده می  از این نوع پرسشنامه از این نوع پرسشنامه متناسب با اهداف پژوهشیمتناسب با اهداف پژوهشی

کنیم در غیر اینصورت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می کنیم در غیر اینصورت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می 
ذهنی بودن ذهنی بودن ((که با توجه به نوع سواالت مورد استفاده که با توجه به نوع سواالت مورد استفاده کنیمکنیم

در در ))مانند نگرش افراد و نه مواجهه با سیگار در دوران کودکی مانند نگرش افراد و نه مواجهه با سیگار در دوران کودکی 
و پایایی مورد ارزیابی و پایایی مورد ارزیابی ) ) اعتباراعتبار((حتما روایی حتما روایی صورت ضرورت صورت ضرورت 

. . قرار گیرد و بعدا استفاده شودقرار گیرد و بعدا استفاده شود

در صورت وجود پرسشنامه استاندارد  در زمینه پژوهش  در صورت وجود پرسشنامه استاندارد  در زمینه پژوهش  ••
استفاده می  استفاده می  از این نوع پرسشنامه از این نوع پرسشنامه متناسب با اهداف پژوهشیمتناسب با اهداف پژوهشی

کنیم در غیر اینصورت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می کنیم در غیر اینصورت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می 
ذهنی بودن ذهنی بودن ((که با توجه به نوع سواالت مورد استفاده که با توجه به نوع سواالت مورد استفاده کنیمکنیم

در در ))مانند نگرش افراد و نه مواجهه با سیگار در دوران کودکی مانند نگرش افراد و نه مواجهه با سیگار در دوران کودکی 
و پایایی مورد ارزیابی و پایایی مورد ارزیابی ) ) اعتباراعتبار((حتما روایی حتما روایی صورت ضرورت صورت ضرورت 

. . قرار گیرد و بعدا استفاده شودقرار گیرد و بعدا استفاده شود

43



چگونگی اطمینان از روایی و پایایی روش ها، ابزار و نتایج چگونگی اطمینان از روایی و پایایی روش ها، ابزار و نتایج 
) ) صحت ، دقت ، اعتبار ، پایاییصحت ، دقت ، اعتبار ، پایایی((

مهم  مهم  فشار خون فشار خون مانند اندازه گیري مانند اندازه گیري عینیعینیدر زمینه مسایل در زمینه مسایل ••
صحتصحتو و ) ) قابلیت تکرارقابلیت تکرار((دقتدقتوري از وري از آآاست ابزار جمع است ابزار جمع 

)  )  واقعا درست در اندازه گیري آنچه باید اندازه بگیردواقعا درست در اندازه گیري آنچه باید اندازه بگیرد((
.  .  برخوردار باشدبرخوردار باشد

دقت معموال به صورت انحراف معیار نتایج ارایه می شود دقت معموال به صورت انحراف معیار نتایج ارایه می شود ••
))انحراف معیار انحراف معیار ±±میانگین میانگین ((

مهم  مهم  فشار خون فشار خون مانند اندازه گیري مانند اندازه گیري عینیعینیدر زمینه مسایل در زمینه مسایل ••
صحتصحتو و ) ) قابلیت تکرارقابلیت تکرار((دقتدقتوري از وري از آآاست ابزار جمع است ابزار جمع 

)  )  واقعا درست در اندازه گیري آنچه باید اندازه بگیردواقعا درست در اندازه گیري آنچه باید اندازه بگیرد((
.  .  برخوردار باشدبرخوردار باشد

دقت معموال به صورت انحراف معیار نتایج ارایه می شود دقت معموال به صورت انحراف معیار نتایج ارایه می شود ••
))انحراف معیار انحراف معیار ±±میانگین میانگین ((
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: : روشهاي افزایش دقت روشهاي افزایش دقت 
پرکردن پرسشنامه  پرکردن پرسشنامه  ((استاندارد کردن روش اندازه گیري استاندارد کردن روش اندازه گیري ••

))بر اساس دستور العمل ، تنظیم نمودن دستگاهبر اساس دستور العمل ، تنظیم نمودن دستگاه
آموزش مشاهده گران و مطمئن شدن از قابلیت آنان  آموزش مشاهده گران و مطمئن شدن از قابلیت آنان  ••
استفاده از ضبط صوت و تنظیم مجدد وسایل استفاده از ضبط صوت و تنظیم مجدد وسایل ((بهسازي بهسازي ••

))الکترونیکالکترونیک

: : روشهاي افزایش دقت روشهاي افزایش دقت 
پرکردن پرسشنامه  پرکردن پرسشنامه  ((استاندارد کردن روش اندازه گیري استاندارد کردن روش اندازه گیري ••

))بر اساس دستور العمل ، تنظیم نمودن دستگاهبر اساس دستور العمل ، تنظیم نمودن دستگاه
آموزش مشاهده گران و مطمئن شدن از قابلیت آنان  آموزش مشاهده گران و مطمئن شدن از قابلیت آنان  ••
استفاده از ضبط صوت و تنظیم مجدد وسایل استفاده از ضبط صوت و تنظیم مجدد وسایل ((بهسازي بهسازي ••

))الکترونیکالکترونیک
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هر قدر خطاهاي هر قدر خطاهاي ، ، صحت یعنی کاهش خطاي سیستماتیک در مطالعهصحت یعنی کاهش خطاي سیستماتیک در مطالعه
::زیر بیشتر باشد صحت کمتر استزیر بیشتر باشد صحت کمتر است

مثال اولین سوال پرسشنامه بار منفی  مثال اولین سوال پرسشنامه بار منفی  ((محقق آگاهانه یا نااگاهانه نتایج را غلط ثبت نماید محقق آگاهانه یا نااگاهانه نتایج را غلط ثبت نماید ••
))داشته و باعث می شود در پاسخ صحیح به سواالت دیگر تاثیر گذاردداشته و باعث می شود در پاسخ صحیح به سواالت دیگر تاثیر گذارد

عدم تنظیم دقیق دستگاه اندازه گیري نتایج به طور مداوم با نتایج اصلی تفاوت داشته  عدم تنظیم دقیق دستگاه اندازه گیري نتایج به طور مداوم با نتایج اصلی تفاوت داشته  ••
.  .  باشدباشد
فرد مبتال به سرطان  فکر میکند الکل عامل بیماري اوست ، مصرف خود را بیشتر گزارش فرد مبتال به سرطان  فکر میکند الکل عامل بیماري اوست ، مصرف خود را بیشتر گزارش ••

.  .  می کندمی کند

هر قدر خطاهاي هر قدر خطاهاي ، ، صحت یعنی کاهش خطاي سیستماتیک در مطالعهصحت یعنی کاهش خطاي سیستماتیک در مطالعه
::زیر بیشتر باشد صحت کمتر استزیر بیشتر باشد صحت کمتر است

مثال اولین سوال پرسشنامه بار منفی  مثال اولین سوال پرسشنامه بار منفی  ((محقق آگاهانه یا نااگاهانه نتایج را غلط ثبت نماید محقق آگاهانه یا نااگاهانه نتایج را غلط ثبت نماید ••
))داشته و باعث می شود در پاسخ صحیح به سواالت دیگر تاثیر گذاردداشته و باعث می شود در پاسخ صحیح به سواالت دیگر تاثیر گذارد

عدم تنظیم دقیق دستگاه اندازه گیري نتایج به طور مداوم با نتایج اصلی تفاوت داشته  عدم تنظیم دقیق دستگاه اندازه گیري نتایج به طور مداوم با نتایج اصلی تفاوت داشته  ••
.  .  باشدباشد
فرد مبتال به سرطان  فکر میکند الکل عامل بیماري اوست ، مصرف خود را بیشتر گزارش فرد مبتال به سرطان  فکر میکند الکل عامل بیماري اوست ، مصرف خود را بیشتر گزارش ••

.  .  می کندمی کند
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درد ، درد ، ((در صورتی که نتایج آنقدر عینی نیست که در آزمایشگاه اندازه گیري شوددر صورتی که نتایج آنقدر عینی نیست که در آزمایشگاه اندازه گیري شود••
..به جاي صحت اعتبار را می سنجیم به جاي صحت اعتبار را می سنجیم ) ) کیفیت زندگی ، نگرشکیفیت زندگی ، نگرش

یعنی همه افراد مورد پژوهش برداشت یکسانی  از سواالت یعنی همه افراد مورد پژوهش برداشت یکسانی  از سواالت : : اعتبار یا روایی اعتبار یا روایی ••
.  .  برداشت آنها با برداشت محقق یکی باشدبرداشت آنها با برداشت محقق یکی باشد. . 22ووپژوهشی داشته باشند پژوهشی داشته باشند 

اگر در زمانهاي متفاوت پرسشنامه توسط فرد تکمیل گردد نتایج آنقدر اگر در زمانهاي متفاوت پرسشنامه توسط فرد تکمیل گردد نتایج آنقدر : : پایایی پایایی ••
.  .  با یکدیگر تفاوت نداشته باشدبا یکدیگر تفاوت نداشته باشد

درد ، درد ، ((در صورتی که نتایج آنقدر عینی نیست که در آزمایشگاه اندازه گیري شوددر صورتی که نتایج آنقدر عینی نیست که در آزمایشگاه اندازه گیري شود••
..به جاي صحت اعتبار را می سنجیم به جاي صحت اعتبار را می سنجیم ) ) کیفیت زندگی ، نگرشکیفیت زندگی ، نگرش

یعنی همه افراد مورد پژوهش برداشت یکسانی  از سواالت یعنی همه افراد مورد پژوهش برداشت یکسانی  از سواالت : : اعتبار یا روایی اعتبار یا روایی ••
.  .  برداشت آنها با برداشت محقق یکی باشدبرداشت آنها با برداشت محقق یکی باشد. . 22ووپژوهشی داشته باشند پژوهشی داشته باشند 

اگر در زمانهاي متفاوت پرسشنامه توسط فرد تکمیل گردد نتایج آنقدر اگر در زمانهاي متفاوت پرسشنامه توسط فرد تکمیل گردد نتایج آنقدر : : پایایی پایایی ••
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47



48


