
تحقیق، انواع و مراحل آن
روشهای جمع آوری اطالعات

انواع اعتبار و پایایی

اول جلسه 
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يک سوال علمي 

يک پاسخ علمي

جمعيت

نمونه



...انواع روشهای دانستن
نظريه کنفسيوس

. ساده ترين راه شناخت است: تقليد -1

متعالي ترين راه شناخت است: دانش-2

.دشوارترين راه شناخت است: تجربه-3
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...ویژگی ها و قواعد علمی تحقیق

.تاکيد برحوزه هايي که توجه نشده و يا ابهام دارد: توسعه ای بودن

.امکان پذير و قابل اجرا باشد: قابلیت بررسی داشتن

.تحقيق علمي فرايندی منظم است: نظم داشتن

آگاهي محقق از روشها و تسلط بر آنها:تخصص طلبی

.امکان تعميم نتايج به جامعه وجود داشته باشد: قابلیت تعمیم

ن دقت محقق در هر مرحله کار انجام شده را بدقت مورد کنترل و بازبيني قرار دهد و بيشتري: طلبیدقت 
.صرف اطالعات جمع آوری شده و طبقه بندی و تجزيه و تحليل آن گردد
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...ویژگی ها و قواعد علمی تحقیق

.اطالعات جمع آوری شده واقعي بوده و از امور ذهني و تخيلي پرهيز شود: واقعی بودن

مايد ذهن محقق از مسئله مورد بررسي خالي و هيچ گونه قضاوت و پيش داوری عجوالنه نن: قاعده تجاهل
.و اطالعات و تصورات ناقص را دخالت ندهد

.در تحقيق علمي نبايد عجله کرد: صبر طلبی

.مديريت مراحل تحقيق و فعاليتها و زير مجموعه ها: نیاز به مدیریت واحد

.عدم ورود ارزشها، باورها و عقايد محقق در مرحله شکار و داوری اطالعات: بیطرفی

ای را نشان تحقيق بايد به نتيجه ای منتهي شود که ماهيت يا رابطه بين پديده: اجتهادی بودن تحقیق
.دهد
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اهمیت تحقیق و پژوهش

تاس...واقتصادیاجتماعي،فرهنگي،هایحوزهتماميدرپايدارتوسعهمحرکنيرویپژوهشوتحقيق.

،يگرايمطلقوتعصبازوبپردازدحقيقتجستجویبهتاداردميآنبرراپژوهشگرومحققپژوهش

.بپرهيزد

استآرمانيزندگيبهویيافتندستوبلوغعاملوانساندهندهنجاتعنصرپژوهش،وتحقيق.

استنهادينهاوذاتدروانسانپرسشگرفطرتزاييدهپژوهشگری.
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اهمیت تحقیق و پژوهش

سرعتودقتافزايشباوکردهجلوگيریامکاناتومنابعاتالفازپژوهشمبنایبرعملوگيریتصميم

.شودميکاریمختلفهایحوزهدروریبهرهبهبودباعث

شودميعلمشتابانرشدباعثواستعلممولدپژوهش.

دازانپرنظريهواستداناييوعلمقدرتاساسبود،داناکههربودتوانا:سرايدميفردوسيکههمانطور

.دانايي=قدرت:معتقدندنيزدنياامروز
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کاربرد های تحقیق

حل مسئله خاص◦

کاربرد آموزشي◦

پيشگيری از حوادث و اتفاقات◦

(سازمانها و جامعه)کاهش هزينه ها ◦

ارزش باليني و درماني◦

توسعه دانش و علم◦

ترکيبي از موارد فوق◦
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مراحل انجام تحقیق

بیان مسئله
اهداف پژوهش

فرضيه های پژِوهش

سواالت پژوهش

بررسي متون
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انواع تحقيق•

ابزار اندازگيری در تحقيق•

بيان نتايج تحقيق•



...بیان مسئله 

شودمیآوردهزیرنكاتمسئلهبیاندر

لهئمسدقیقتوصیف-الف

وقوعيابروزنحوه-

شدتووسعت-

ئلهمسبروزدردخيلعوامل-

مشکلبافعليبرخوردنحوه-

پژوهشفواید–ب

.رودميانتظارمشکلحلازنتايجيچه-
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خصوصیات بیان مسئله

مسئلهبياننوشتنواقعااگرچهباشد؛کلمه700حداکثرکهشودميبيانگاه.بودنمفيدومختصروکوتاه

.استممکنغيرتقريباًموضوعاتازبسياریبرایاندازهايندر

بينطقيمنارتباطوجودعدموگوييپراکنده.استمهمبسيارمسئلهبياندرمطالبانسجاموهمبستگي

داردوجودکافيانسجامکهنمودبيانتوانميزماني.استرايجبسيارامریمسئلهبيانمختلفهایقسمت

.شودمطالبدرکشدندشوارباعثپاراگرافيکحتيجابجاييياوحذفکه
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خصوصیات بیان مسئله

ابيتجذباعثکليکازشروع.پردازدميجزئياتبهتدريجبهوشدهشروعکليکازخوبمسئلهبيان

.شودميتوجهبهترجلبومتنبيشتر

باشدکاريتاهمدادننشانبرایوموضوعدقيقتروبهترتبيينراستایدربايدمستنداتومنابعازاستفاده

.ودشنميتوصيهمنابعاززياداستفاده.نمودخواهدپرراعلميخالچهپژوهشموردموضوعکهدهدنشانو

گسستارایدمتنکهبرسدنظربهوگرفتهقرارمنابعتاثيرتحتنبايدمسئلهبيانروانانشایهمچنين

.استانشاييومعناييهای
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خصوصیات بیان مسئله

کهاتيکلمياوگيردميقراراستفادهموردزيادتحقيقمنشوردرکهجديدیمصاديقوکلماتبايدحتماً

.نماييدواردمسئلهبياندرراايدساختهخودتحقيقبرایشمااختصاصاً

ايناستکنممالبته.نمايدبيانراتحقيقنهاییوعالیهدفدقيقوروشنبايدمسئلهبيانآخرپاراگراف

ضایفپاراگرافايندرشماولينداردايرادیکهبيابدتحقيقکاربردیهدفبازيادیشباهتپاراگراف

.نماييدبيانتریمبسوطجمالتوعباراتقالبدرراهدفتاداريدبيشتری
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...شما میتوانید در بیان مسئله

.دهيدشرحبهترراموضوعتانماييداستفادهاشکالاز•

مانندموضوعدقيقتبيينوتحقيقابعادنمودنبازجهتدرخصوصبهمختلفنمودارهایآوردن•

conceptual frameworkشودميتوصيه.

.نماييداستفادهجداولازتوانيدميحتي•

استکافيمنبع30تا20عرفصورتبه.شودنميتوصيهعموميصورتبهمتعددوزيادمنابع•
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...در بیان مسئله نباید

.باشيدداشتهبزرگادعاهایوزيادفرافکني

.ببريدسوالزيرراديگرانتحقيقاتنتايجتمسخرآميزیشکلبه

.نماييدبرداریکپيديگرانهاینوشتهونتايجاز
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از کجا شروع کنیم؟

بهستدنوشتنبرایبايدموضوعبهجامعديديافتنومرتبطگزارشاتومقاالتدقيقخواندنازبعد•

.شدقلم

اراگرافپپيامکهکنيدمشخصيعني.نماييدبيانرادانيدميالزمکهآنچهوارفهرستحتماابتدادر•

بنماييدنوشتنبهشروعبعدوبودخواهدچهمسئلهبيانمختلفهای

بيانردوتحليلرااصليمشکلبهمربوطنکاتتوانميزيرهایروشازاستفادهباکار،راحتيبرای•

:ازتاسعبارتمسئلهكنندهایجادعواملشناسایینموداریهایروشازيکي.بردکاربهمسئله

ماهیاستخواننمودار–
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امكاناتساكنین
رفاهی

نحوه
تغذیه

جمعیتعوامل
شناسی

تامسافت
دانشگاه

نوع 
مدیریت

رضایت از 
خوابگاه 

دانشجویی
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بیان مسئله زمانی کامل است که به سواالت زیر
پاسخ دهد

(  تعريف موضوع، اطالعات، ميزان و شدت مشکل، پيامدهای آن) ؟ موضوع چيست و چه چيز بايد مطالعه شود

(اهميت و ضرورت ) علت انتخاب موضوع چيست؟ . 2

(فوايد)نتايج آن چه فايده ای دارد؟ . 3

(  چه مطالعاتي انجام شده است)چه اطالعاتي هم اکنون در دسترس است؟ . 4

در صورتي که مطالعه مشابه ای انجام شده است چرا شما مي خواهيد تکرار کنيد؟. 5
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...بیان مسئله موجب

متمرکز نمودن حيطه عمل طرح

 ( اهداف ، فرضيات، روش اجراء و غيره ) پروراندن طرح تحقيقاتي

 آشنايي بيشتر محقق با ابعاد مشکل

 اهميت موضوع تحقيق برای ديگران و فوايد نتايج آن مشخص تر شود

در ارائه طرح و نتايج آن به سازمانهای مربوط مفيد است.
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وارد در بیان ضرورت و اهمیت تحقیق باید به این م
اشاره شود

کمک مي کند؟ انسانها به تحقيق آيا -

آيا به بهتر زيستن کمک مي کند؟ -

مورد مطالعه از مسايل حاد جامعه است و دستاوردهای تحقيق کمکي به حل آن مي کند؟مسئله آيا -

منابع جلوگيری مي کند؟ و اتالف آيا از هدر دادن -

آيا جلوی خطاها را مي گيرد؟ -
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...یادآوری

در در بيان اهميت و ضرورت تحقيق، بهتر است از داده های آماری تحقيقات پيشين و يا آمار و ارقام موجود

.  خصوص موضوع مورد مطالعه جهت نزديکي به ذهن استفاده شود
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مراحل انجام تحقیق

بيان مسئله

اهداف پژوهش
فرضيه های پژِوهش

سواالت پژوهش

بررسي متون
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انواع تحقيق•

ابزار اندازگيری در تحقيق•

بيان نتايج تحقيق•



تدوین اهداف تحقیق
هدف پژوهش به ما مي گويد به کجا مي خواهيم برسيم 

تقسيم کرد( اختصاصي-ويژه)هدف کلي پژوهش را مي توان به اهداف کوچکتر 

:اهداف پژوهش بايد 

استخراح شده باشندمسئله از بطن -

واقع بينانه باشند-

قابل دسترس باشند-

قابل اندازه گيری يا سنجش باشند-
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تدوین اهداف تحقیق

برای نوشتن اهداف از افعالي نظير تعيين کردن ، محاسبه کردن ، شناسايي کردن ، توصيف کردن و شرح 

.دادن استفاده کرد

هدف کاربردی به ما مي گويد، فايده حاصل از پژوهش برای چيست؟
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انواع اهداف تحقیق

هایانتوغايتآنکهبرای.رسيدخواهيماینقطهچهبهتحقيقانتهایدرکهدهدمينشانكلیهدف

رزيابياوسنجشقابلکهبنويسيمایگونهبهراخودتحقيقکليهدفبايددهيمنشانراخودتحقيق

.باشد

دهدمينشانراکليهدفبهرسيدنمراحلجزییاهداف.
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انواع اهداف تحقیق

هایجنبهکندميسعيونيستسنجشقابلودقيقخيليقبلياهدافخالفبركاربردیهدف

.دهدنشانراموضوعکاربردی

راروههاگزيردرتحقيقنتايجمعموالًودهدنشانراتوجهقابلجنبينتايجکندميسعيفرعیاهداف

.کندميتشريح
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مراحل انجام تحقیق

بيان مسئله

اهداف پژوهش

پژوهشفرضیه های 
سواالت پژوهش

بررسي متون
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انواع تحقيق•

ابزار اندازگيری در تحقيق•

بيان نتايج تحقيق•



فرضیه

يايکچراکهدهدمينشانفرضيه.زندميخودتحقيقنتيجهبرایمحققکهعلمياستحدسيفرضيه
.دهندميقرارتأثيرتحتراديگرعوامل،عاملچند

قبوليهبمنجرکهحقايقيآوریجمعیبوسيلهکهاستداوریپيشياعلميحدسيکراتحقيقفرضيه
گيردميقرارآزمايشموردشودميآنرديا

.استآننتيجهياوتحقيقمسئلهبرایمحققپيشنهادیحلراهفرضيهديگرعبارتبه

.آناثباتنهداردرافرضيهآزمايشقصد"صرفامحقق
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بیان فرضیه
شکلسهبهبياناينمتداولطوربه.پردازدميمتغيرهابينروابطبررسيبهمحققفرضيهبيانهنگامدر

گرفتخواهدصورت

متغيرچنديادوبينمعلوليوعلترابطهبررسي

متغيرچنديادوبينآنشدتوهمبستگيبررسي

متغيرچنديايکبرمتغيرچنديادوتاثيرتفاوتميزانمقايسهوبررسي
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ویژگیهای فرضیه
.باشدداشتهتبيينوروشنگریقدرتبايدفرضیه

.کندبيانراپديده هابينانتظارموردرابطهبايدفرضیه

.باشدآزمونقابلبايدفرضیه

.باشدداشتههمخوانيوسازگاریموجوددانشبدنهبابايدفرضیه

.شودبيانسادهوکوتاهحدامکانتابايدفرضیه
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مالکهای تدوین فرضیه

.بايد به گونه ای تدوين گردد که رابطه بين متغير ها را بيان نمايدفرضیه-الف

بايد دارای پشتوانه علمي و منطقي باشدفرضیه-ب

.بايد به صراحت و روشني بيان گرددفرضیه-ج

.بايد سنجش پذير باشدفرضیه-د

. بايد با نظريه و اصل علمي مرتبط باشد فرضیه-ه

.  استفاده شود"عبارت به نظر مي رسد"در آغاز تدوين هر فرضيه از-ز

.بايد به شکل جمله خبری بيان شودفرضیه-ح 
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مراحل انجام تحقیق

بيان مسئله

اهداف پژوهش

فرضيه های پژِوهش

سواالت پژوهش
بررسي متون
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سواالت تحقیق

رضيات به بيان آنچه در جامعه مي گذرد پرداخته مي شود نيازی به ارائه ف“ادر تحقيقات توصيفي که صرف

.و از سؤاالت برای رسيدن به اهداف استفاده مي شودنيست
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ویژگی سواالت
باشدتفسيرغيرقابل،روشن،سادهبايد.

ًشودبيانتحقيقمسئلهراستایدردقيقا.

باشدامکانپذيراطالعاتوابزارهابهتوجهبابايدسئواالتبهپاسخگويي.

باشدمحدودبايدسئواالتدامنه.
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انواع سواالت تحقیق
توصيفيسئواالت-1

است؟چگونهاستانداریکارکنانشغليرضايتوضعيت:مثل

ایرابطهسواالت-2

دارد؟وجودداریمعنيرابطهيادگيریبههوشبينآيا:مثل

تفاوتيسواالت-3

؟داردوجودداریمعنيتفاوتمردوزنکارکنانشغليرضايتميزانبينآيا:مثل
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مراحل انجام تحقیق

بيان مسئله

اهداف پژوهش

فرضيه های پژِوهش

سواالت پژوهش

بررسی متون
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هدف از بررسی پیشینه تحقیق

 مسئلهبردن به پژوهش های انجام شده درباره پي

 با روش های انجام پژوهش های مشابهآشنايي

 مسئلهآوردن چارچوب نظری دربارة بدست

 از دوباره کاریجلوگيری

38



چگونگی بررسی پیشینه تحقیق

 و شناسايي کليد واژگان مرتبط کشف(key words)

 بردن به اسناد و مدارک مربوط به کليد واژگانپي

 (از نظر موضوع و زمان)اسناد و مدارک مرتبط انتخاب

 (نقل قول مستقيم يا مفهومي)و فيش برداری مطالعه
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آیا بررسی متون همان بیان مسئله است؟

.نيستآنتماموليهستمسئلهبيانازجزييمستنداتمرورومتونبررسي

ونهچگماوداردوجودخالهاييچهنظرموردعلميزمينهدرکهدهيمنشانمنابعومستنداتمروربابايد

؟نماييمپرخودتحقيقباراخالهااينخواهيممي
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مراحل انجام تحقیق

بيان مسئله

اهداف پژوهش

فرضيه های پژِوهش

سواالت پژوهش

بررسي متون
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دسته بندی تحقيق ها

از نظر داده

از نظر نتيجه تحقيق

از نظر هدف تحقيق

از نظر زمان گردآوری داده های تحقيق
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انواع تحقیق از نظر نوع داده
:كمیتحقیق-1

.بردميبهرهکميهایدادهازهاپديدهتبيينودرکبرایکهتحقيقي

:تحقيقنوعاين

چونشاخص هاييحسببرراپاسخگويانازگوناگونيانواعمي کندسعيمحققوداردنمونه گيری-
.دهدقراربررسيموردوانتخاب...وويژگيمکان،سن،جنسيت،

.دادتعميمبررسيموردجامعهکلبهتوانميراتحقيقنتايج-
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انواع تحقیق از نظر نوع داده

:  تحقیق كیفی-2

ندات،مستمصاحبه ها،ازحاصلهداده هاینظيرکيفيهایدادهازهاپديدهتبيينودرکبرایکهتحقيقي
.بردميبهره...ومشارکتيمشاهده

:اين نوع تحقيق

. با داده های گردآوری شدة کيفي سر و کار دارد-

.  قضاوت های آماری در اين گونه تحقيقات جايي ندارد-

.  نتايج تحقيق قابليت تعميم ندارد-
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مثال تحقیق کمی و کیفی

:كمیتحقیقبرایمثال
کشوردرمطالعهسرانهميزانگيریاندازه-
کشوردرجوانانبيکاریميزانارزيابي-

:  تحقیق كیفیمثال برای 
فوتبالمسابقهيکازحاصلاتشاهدم-
آيينيمناسکيکازمشارکتيمشاهدة-
آن هاتحليلوصنعتيکصاحبانبامصاحبه-
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انواع تحقیق براساس نتیجه تحقیق

:تحقیق بنیادی-1

و توسعه نظريه هاست و نتيجه آننظم موجود در پديده هازآگاهي ا، دانشهآن افزايش حيطاصلي هدف 

.مي باشدفارغ از زمان و مکاناين نوع تحقيق . نيز ارايه يک تئوری مي باشد
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مثال
رفتارگرايينظريهتدوين



انواع تحقیق براساس نتیجه تحقیق

:كاربردیتحقیق-2

ارايهتحقيقات،ازگونهايندرحاصلنتيجهواستخاصمشکالتيبرایحليراهکردنپيداآنازهدف

مکانوزمانبهمئقاتحقيقنوعاين.کندميبازیراالگوسازيکنقشنيزمحققوباشدميالگويک

.است

مثال
کارآفرينيواشتغالامردردانشگاههاتوانمنديهایوظرفيتهاشناسايي
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انواع تحقیق براساس نتیجه تحقیق

:توسعه ایتحقیق-3

تحقيقاتلهبوسيوضعيتبهبوددرصددوشدهمنجرسازمانهاوفرايندهاتوسعهوبهبودبهتحقيقنوعاين

نوعاين.ستاکاربردیتحقيقاتنتايجسازیعملياتيدنبالبهوبودهنتيجه گرانوعيبه.استکاربردی

.نداردزيادپذيریتعميمخاصيتمعموالًوداردموضعيومحليخصلتنوعاًتحقيق

مثال
فرهنگيفعاليتهایحوزهدرتحقيقاتيهایپروژهازحاصلنتايجسازیپيادهراهکارهای
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انواع تحقیق براساس هدف تحقیق
:تحقیق اكتشافی-1

ارائهومهمایمتغيرهشناساييوکشفنيستند؛درکقابلچندانکههاييپديدهکشفبرایتحقيقنوعاين
.گيرندميقراراستفادهموردبيشترتحقيقاتبرایهاييفرضيه

:  تحقیق توصیفی-2
مورد مستند کردن پديده)توضيح مي دهد که چه روابطي وجود دارد يا مردم چه چيز را قبول دارند يا ندارند

(. نظر
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انواع تحقیق براساس هدف تحقیق
(:  تحلیلی)تبیینی حقیق ت-3

پيدايش اين تحقيق به توضيح نيروهايي که موجب.محقق برای اين تحقيق مي کند که چرايي ها را دريابد
.پديده مورد نظر شده اند مي پردازند

:تحقیق پیش بینی-4

ل از اين نوع تحقيق به پيش بيني نتيجه ها يا رهآوردهای يک پديده پرداخته و رويدادها و رفتارهای حاص
.يک پديده را پيش بيني مي کند
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قتحقیزمان گردآوری داده های بر حسب انواع تحقیق 
:تحقیق مقطعی-1

، به پاسخگويان مراجعه و داده ها گردآوری (روز20يا 10مثالً )در اين نوع تحقيق، در يک بازه زماني محدود 
. و سپس تحليل مي شود

:تحقیق طولی-2
يج مراجعه و نتا( يا همان جامعه)در اين نوع تحقيق در زمانهای مختلفي به طور منظم به همان واحد مطالعه 

.به صورت روندی که تغييرات آن در طول زمان قابل مقايسه است، تحليل مي شود
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انواع تحقيق•
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ابزار اندازگیری در تحقیق

پرسشنامه

مصاحبه

مشاهده

بررسي مدارک و اسناد
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ابزار اندازگیری در تحقیق
.مي کندارائهراالزمپاسخآن هامالحظهبادهندهپاسخکهسوال هاستازمجموعه ای:پرسشنامه

بينشنودی،وگفتورويـارویهمدالنه،مالقــاتيصـورتبهکهاجتماعياستفرايندی:مصاحبه

وـرپرسشگکهشرايطيدرمعيـن،اطالعــاتيبهدستيـابيهدفبا،شوندهمصاحبهوگـرمصـاحبه

.مي گيردصورتگرفته اند،قراريکديگرکنــاردرپاسخگو

جمع آوریمعموالبهمشاهده.استکالميغيررفتاردربارهاطالعاتجمع آوریبرایاساسيابزار:مشاهده

وليمعلوعلتروابطوطبيعتدرکهآنطورازپديده ها،برداریيادداشتوصحيحمالحظهطريقازاطالعات

.متقابلروابطيا
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آزمون مقدماتی پرسشنامه

آن را مطمئن ترين عامل محافظت در برابر خطاها در پرسشنامه، اين است که کـل پرسشـنامه يـا بخشـي از

ونـه معموالً ضرورتي ندارد آزمودنيهايي که مورد آزمون مقـدماتي قـرار مـي گيرنـد نم. آزمون مقدماتي کنيد

ه طـور کلـي ب. معرف باشند، اما دست کم بايد از افرادی استفاده کنيد که پرسشنامه به آنان مربوط مي شود

ه آنهـا به جای آنکه با خواندن سراسر پرسشنامه به جستجوی خطاها برويد، بهتر است از عده ای بخواهيد ک

.را تکميل کنند
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روایی و پایایی پرسشنامه

.دهنديعني سئواالت آنچه را که موضوع بررسي ماست بپرسند و جز آن چيزی را مورد پرسش قرار ن: روایی

ورد نظر سئواالت بايد اعتبار داشته باشند به گونه ای که اگر در فواصل زماني مختلف از افراد م:  پایایی

ف قابل پرسش شوند حاصل آن واحد باشد و يک گونه از آنها استنباط شود و طبيعي است به شرطي اين هد

.وصول است که سياالت استاندارد باشد
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(روایی)اعتمادت یب قابلیهاي محاسبه ضروهیش
ريیگاندازابزار 

ه آزمون يا روش باز آزماييراجرای دوبا

روش موازی يا استفاده از آزمون های همتا

(دو نيمه کردن)روش تنصيف

 آلفای کرونباخروش
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اندازگیری( پایایی)تعیین اعتبارروشهای 
.گيری استمالک بررسي اجزای تشکيل دهنده يک ابزار اندازه: اعتبار محتوا. 1

های خاصگيری در پيش بيني رفتار يک فرد در موقعيتکارآمدی يک ابزار اندازه: اعتبار مالكی. 2

ـــــدازه: ساااااازهعتباااااارا. 3 ـــــزار ان ـــــازه را اب ـــــک س ـــــدازه ي ـــــه ان ـــــا چ ـــــری ت گي
.سنجدمي

.آيداز طريق تحليل عاملي بدست مي: اعتبار عاملی. 4
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ق اطالع رساني یافته هاي پژوهش و تدوین گزارش تحقی

کتبي

شفاهي
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جزئیات گزارش کتبی

يافته -ا تحليل داده ه-روش شناسي -اصلي بدنه -پيش گفتار -چکيده -فهرست محتوا -عنوان پژوهش 

فهرست ماخذ-خالصه -پيشنهادها -نتيجه گيری –ها 
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فاکتور های مهم در ارائه شفاهی

هدف  پژوهش. 1

بررسي شدهمسئله  . 2

طرح  پژوهش. 3

جزئيات نمونه. 4

روش گردآوری  داده ها. 5
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تحليل  داده ها. 6

نتايج. 7

محدوديت های  پژوهش. 8

پيشنهادها . 9

چگونگي کاربرد پيشنهادها. 10



انواع مطالعات اپیدمیولوژی

العه را برای انجام يک مطالعه، بايد انواع مطالعات را شناخته و با توجه به موضوع مورد بررسي، بهترين مط

.هر مطالعه ويژگيهای دارد که دانستن آنها کمک کننده خواهد بود. انتخاب کنيم
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انواع مطالعات

توصيفي
(Descriptive)

تحليلي
(Analytic)

ایمداخله
(Interventional)

مشاهده ای
(Observational)

کارآزمايي باليني

ياجتماعکارآزمايي 

کارآزمايي ميداني

مقطعي

مورد شاهدی

کوهورت

اکولوژيک

Case Report

Case Series



روشهای نمونه گیری
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غيراحتمالي:

 آسان

 سهميه ای

گلوله برفي

احتمالي:

تصادفي ساده

تصادفي منظم

تصادفي طبقه بندی شده

خوشه ای يا چند مرحله ای



تمرین
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.تفاوت انواع مطالعات تحليلي و توصيفي را بيان کنيد1.

.تفاوت انواع روشهای نمونه گيری را بيان کنيد2.


