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 جز یاد دوست هرچه کنی عمر ضایع است
 جز سر عشق هرچی بگویی بطالت است 
 سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر او 

 علمی که ره به حق نگشاید جهالت است

    سپاس پروردگار هستی بخش را که به لطف و کرمش این توفیق 
 حاصل شد تا با شماره ای دیگر از مجله وندیداد در کنارتون باشیم.  
مجله وندیداد ، مجله علمی-دانشجویی است که  سعی بر این دارد ، زمینه 
 ای برای آشنایی بیشتر دانشجویان با عرصه علم و پژوهش فراهم کند، 
صفر  و  کلی  مسیر  تا  شدیم  آن  بر  شماره  این  در 
دهیم. شرح  عزیزان  شما  برای  رو  پژوهش  صد   تا 
 امیدواریم مفید واقع شود و انگیزه شروع کار پژوهشی  شما در آینده باشد.

تیم ما ، مشتاقانه پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما برای هرچه بهتر 
شدن ادامه راه هست، ممنون که با ما هستید.

 بنام خدا
 با سالم

خداوند منان را بسیار سپاسگزاریم که در این ایام که همه به نوعی 
گرفتار و درگیر با بیماری کرونا می باشند و همه دوستان به نوعی 
از یک دیگر دور شده ایم توانسته ایم یک گام در راه تولید محتوا 
و علم و پژوهش برداریم و شماره ی دیگری از نشریه وندیداد را 

 منتشر نماییم و در اختیار عالقه مندان قرار بدهیم.
امید است این گام هرچند کوچک در زمینه علمی مورد استفاده و 

عالقه ی عزیزان قرار گیرد
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ایده پردازی کن ، فکر کن ، خالقیت داشته باش !

    در راستای ایده پردازی باید دقیق و موشکافانه چالش ها را ببینی 
و بررسی کنی، باید خالق باشی و از کمبود ها و نیاز ها استفاده ی 
افزایش مهارت حل مسئله ی خود تالش کنی. و  بهینه کنی و در 
بدانی که ایده،  گاهی حاصل جرقه ی ذهنی یک فرد است و گاهی 
دست آورد یک تفکر جمعی می باشد. برای ایده پردازی باید ذهن 
خود را از چهارچوب ها و قواعد روتین خارج کنی و تفکرات معمول 
و  کنی  نگاه  موضوعات  به  دیگری  ی  دریچه  از  و  بگذاری  کنار  را 

هرچیزی که باعث سرکوب خالقیت می باشد را حذف کنی.
ایده را باید از کجا آورد ؟!   

    نقطه های کور زندگی را به سرچشمه ای برای کسب ایده تبدیل 
کن و به هراتفاقی که در پیرامونت رخ می دهد، متفاوت نگاه کن؛ 
چراکه در عمق بررسی هر مسئله، راهای نرفته و آسانی وجود دارد 
که فقط کافیست تامل کنی و با خالقیت خود در هر فعالیتی که با 

پیچیدگی به هدف رسیده است، به دنبال مسیر بهتری باشی.

)simple( سادگی )۱
)smart( درایت و زیرکی )۲

 )crafted-well (قابلیت ترسیم و ارائه )۳
)familiar( آشنا و ملموس بودن )۴

)shareable( قابلیت استفاده در زمینه های مختلف )۵
)original( اصیل و جدید بودن )۶

)flexible( قابلیت تغییر و انعطاف پذیری )۷
)challenging ( چالش پذیری و ایجاد حس رقابت)۸

دارد  بسیاری وجود  راه های      همان طور که دیدید 
ایده  آن ها روش های خلق  از  استفاده  با  که می توان 
فرایندی لذت   به  را  پردازی  ایده  و  بهبود بخشید  را 
بخش و ابتکاری تبدیل کرد که درنهایت، نتیجه آن، 

رسیدن به ایده های ناب خواهد بود.

۱. مراجعه به پارک های علم و فناوری
۲. مراجعه به مراکز رشد

۳. مراجعه به شتاب دهنده ها
۴. شرکت در استارتاپ ها

    تکنیک های ایده پردازی به دو دسته تکنیک های فردی و گروهی 
به شکستن کلیشه  تمام روش ها منجر  نهایت  تقسیم می شوند که در 

های ذهنی و فراتر رفتن است.
روش هایی که به دستیابی به ایده های خوب کمک می کند:

۱( مشارکت در جلسات مختلف و اندیشیدن به شیوه های جدید
۲( برقراری ارتباط گسترده با افرادی بیرون از دایره ی دوستان 

۳( خواندن کتاب های بیشتر درحیطه های جداگانه
۴( چرخ زدن در وب و مطالعه ی مقاالت متفاوت

۵( داشتن یک دفتر یادداشت روزانه برای ثبت ایده های هرروزه ی خود
۶( مراقبه و مدیتیشن در فضایی آرام بدون استرس برای افزایش تمرکز 

بر روی ایده های خالقاته
۷( استفاده کردن از تمارین ساختارمند در جهت پرورش خالقیت خود 

۸( تفکر در یک موضوع یا مشکل با تکرار زیاد برای کسب ایده در راستای 
حل مسئله

اما ایده پردازی چیست؟

 ideaction - همان  یا  پردازی  ایده    
creative process فرایند خالقانه ی تولید 
، پرورش و برقراری ارتباط بین ایده های نوین 
است، هر ایده پردازی شامل سه مرحله است: 

1.تولید ایده ها  
2.انتخاب ایده مناسب 

3.پیاده سازی ایده 
ایده  صاحب  که  است  شخصی  ایده پرداز  و   
بوده و منظور از ایده پردازی ، تفکر همراه با خالقیت می باشد.  شما 
نیاز ها، تحول جدیدی  و  میان کمبود ها  از  توانید  پردازی می  ایده  با 
را در زمینه مربوطه به وجود آورید و درنتیجه گامی موثر، برای رشد و 
به همه ی جامعه کمک می  اید که  برداشته  فعلی  از شرایط  پیشرفت 

کند.
را  تر  ارزش  با  و  بهتر  راهکار  ایده ای است که   ، ایده ی خالق  درواقع 
برای حل چالش موجود ارائه دهد و پاسخگوی سواالت زیر باشد: چالش 
پیش رو چیست؟ مخاطب آن کیست؟ راهکار جدید ارائه شده چیست؟

و  نوآوری  خالق،  تفکر  شناسایی  فاکتورهای  بارزترین  از  خالق:  تفکر 
کاربردی بودن آن است و ازجمله راه  های تقویت تفکر خالق، مشخص 
پایه و تشویق شدن  انگیزه، بدست آوردن مهارت  های  نمودن هدف و 

برای کسب دانش های تخصصی می باشد.

معیارهای خالق بودن ایده 

چهار روش پرورش ایده و عملی کردن آن:

تکنیک های ایده پردازی

 برای اکثر ما پیش آمده که در مواقعی خاص فکرهای خالقانه 
هرچند ساده، در راستای حل مسائل روزمره ی کار و زندگی، 
به ذهنمان خطور کرده است؛ اما با بی توجهی از آن ایده های 
خام عبور کرده ایم و گاها حتی فراموشمان شده است و همین 
باعث شده که بعدا وقتی شاهد موفقیت های بزرگی در میان 
نمی  که  بخوریم؛ چرا  را  ، حسرتش  ایده های مشابه هستیم 
دانستیم مهم ترین و سخت ترین قدم برای به نتیجه رسیدن 
و  شور  داشتن  و  کردن  شروع  برای  کافی  انگیزه   ، ایده  آن 
باشد. می  افکار  خالقانه  پیگیری  و  دانش  کسب  در  اشتیاق 

ایده پردازی

همه ی ما می توانیم ایده پرداز باشیم! 
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برای انجام تحقیق و پژوهش، با جستجو در گوگل با طیف وسیعی از مطالب 
از سایت های مختلف روبرو خواهیم شد. اما در سیستم دانشگاهی و علمی، 
سیستم  در  بود.  خواهیم  آن  از  کوچکی  بخش  از  استفاده  به  مجاز  تنها 
دانشگاهی و علمی، ما برای گردآوری اطالعات پیرامون یک موضوع، ملزم 
به استفاده از منابع، سایت ها و پایگاه های اطالعاتی معتبر و شناخته شده 
هستیم تا نشان دهیم که پژوهش ما بر پایه اصول صحیح و پایه های محکم 

علمی بنا شده است.
در واقع در سیستم دانشگاهی و فضای علمی، یک پرسش اهمیت دو چندان 

می یابد: از کدام منبع؟ 
وجود  به  مختلفی  های  داده  پایگاه  و  جستجوها  موتور  امروزه  خوشبختانه 

  یک پایگاه داده محصول انتشارات Elsevier می باشد. یک پایگاه داده 
کتاب شناختی و استنادی می باشد. 

   نکته منفی درباره این پایگاه داده این است که دسترسی به آن نیاز به 
پایگاه  این  اینترنت شخصی در  با  و دانشجو  دانشگاه دارد   IP از  استفاده 
داده امکان جست و جو ندارد ) مگر در صورت استفاده از VPN دانشگاه 

یا خرید اکانت(

امکان  میدهد که  ارائه  پروفایل هم  نویسنده، یک  برای هر  اسکوپوس     
همچنین  کند.   می  فراهم  نیز  را  نویسنده  پژوهشی  سابقه  به  دسترسی 
مقایسه  امکان  ارائه می کند که  نویسنده  برای  را   H-Index اسکوپوس 

نویسندگان را فراهم می کند.

    عالوه بر نویسنده، Scopus برای هر مجله هم، پروفایلی ارائه می دهد 
 Cite Impact Factor و  با شاخص های  را  امکان مقایسه مجالت  که 

score فراهم می کند.
متحده  ایاالت  ملی  کتابخانه  الکترونیکی  جستجوی  سیستم   PubMed
آمریکا در حیطه اطالعات علوم پزشکی و پیراپزشکی می باشد که امکان 

جست و جو در ۲ پایگاه داده بزرگ را فراهم می کند:

      پایگاه داده MedLine : بزرگ ترین بخش PubMed می باشد 
که تنها اطالعات کتاب شناختی را در دسترس قرار می دهد. ویژگی بارز 
 MeSH و مهمی که این پایگاه داده دارد، نمایه شدن مقاالت بر اساس

s(Medical Subject Headings) است.

 
کوچکتر  بخش   :  )PubMed Central) PMC داده  پایگاه          
متن  به  دسترسی  امکان   ،Medline برخالف  که  باشد  می   PubMed

کامل مقاالت را نیز فراهم می کند.
برخالف Scopus ، سیستم جست و جوی PubMed ، نیاز به دسترسی 

خاصی ندارد.

     گوگل اسکالر یکی از راحت ترین راه های جست و جوی مقاالت 
آن  از  استفاده  و  است  رایگان  استنادی،  داده  پایگاه  این  است.  علمی 

برخالف Scopus به دسترسی خاصی نیاز ندارد.
پروفایل  به  امکان دسترسی  به  توان  آن، می  مفید  ویژگی های  از      

نویسندگان و محاسبه H-Index آنها اشاره کرد.

   پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی پایگاه داده داخلی است که به 
زبان فارسی و با دسترسی آزاد مناسب برای افرادی که تازه به پژوهش وارد 

شده اند و تسلط کافی به زبان انگلیسی ندارند.

 Scopus است. بر خالف Elsevier یکی دیگر از محصوالت انتشارات    
که تنها اطالعات کتاب شناختی را در اختیار ما قرار می دهد، این پایگاه 

داده متن کامل مقاله را نیز در دسترس قرار می دهد.
مقاالت  و  عمده، مجالت  به صورت    ،  Scopus بر خالف      همچنین 
نمایه شده در این پایگاه داده، تنها توسط Elsevier منتشر می شود. پس 

گستردگی آن کمتر از Scopus است. 
 Science direct به صورت خالصه، تمام مجالت و مقاالت نمایه شده    

، در Scopus نیز یافت می شود؛ اما برعکس آن صادق نیست.
     مزیت آن نسبت به Scopus ، عدم نیاز به IP دانشگاه و خرید اکانت 

برای دسترسی به جست و جو می باشد.

آمده اند که کار پژوهش علمی را برای ما راحت تر کرده اند. این پایگاه های 
درج شده  مطالب  و  مختلف  علمی  و مجالت  مقاالت  اعتبار  ما،  به جای  داده 
در آنها را بررسی کرده و تنها در صورت وجود پایه علمی معتبر، اطالعات آن 
مجله و مقاله را در اختیار ما قرار خواهند داد. همچنین این موتورهای جست 
و جو  امکانات زیادی را در راستای محدود کردن نتایج و مطابقت بیشتر نتایج 

و موضوع مورد جست و جو در اختیار ما قرار می دهند.
پایگاه های داده و موتور جست و جوهای مختلفی برای جست و جوی علمی 
وجود دارند که از جمله مشهورترین و گسترده ترین  آنها میتوان به موارد زیر 

اشاره کرد :

Scopus

Pubmed

Google Scholar

SID

Sciencedirect جست و جو در منابع

برای ورود به سایت بر روی نام آن کلیک کنید.

حمیدرضا مرتضوی
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مختلفی  های  روش  تحقیق،به  یک  اجرای  ی  نحوه  نظر  از  مطالعات 
تقسیم بندی می شود و انواع متفاوتی داریم که در اینجا، چند مورد از 

مهم ترین تقسیم بندی ها را مرورمی کنیم.

مطالعات کاربردی ، مطالعاتی هستند که در زمان و مکان تحقیقی 
که انجام می دهیم، برای آن، نتیجه کاربردی در نظر داریم؛ اما مطالعات 
بنیادی، مطالعاتی هستند که برای نتایج حاصله از این مطالعات در زمان 

و مکان تحقیق، کاربرد شناخته شده ای وجود ندارد .

مورد  ها  متغیر  ها،  آن  در  که  مطالعاتی هستند  مطالعات کمی، 
سنجش و ارزیابی قرار می گیرند و برای تحلیل داده ها، از روش های 
آماری استفاده می کنیم و مطالعات کیفی، آن دسته از مطالعات خوانده 
می شوند که در آن ها، مفاهیم به جای متغیر ها مورد سنجش قرار می 
گیرند و هدف ما از این مطالعات درک رابطه میان نمونه ها می باشد؛ 

پس روش های تحلیل محتوا جایگزین تحلیل های آماری می شوند .

در مطالعات مشاهده ای، محقق بطور غیر فعال، صرفا وقایعی رو 
مشاهده می کند و آن ها را تحلیل می کند و هیچ مداخله ای روی افراد، 
صورت نمی گیرد ؛ اما در مطالعات مداخله ای، محقق نقش فعال داشته 

و بر روی افراد مورد مطالعه ، مداخله انجام می شود.

) Basic ( و بنیادی ) Applied  ( مطالعات کاربردی

)Qualitative( و کیفی )Quantitative ( مطالعات کمی

مداخله  و   (Observational( ای  مشاهده  مطالعات 
) Interventional ( ای

”

”

”

مطالعات توصیفی
مطالعاتی در این دسته قرار می گیرند که متغیرها در جامعه را صرف نظر 
از ارتباط میان متغیر ها بررسی می کنند ، که در این باره سواالتی مطرح 
تا  گیرد  می  قرار  بررسی  مورد  اطالعات حاصل  و  داده می شوند  پاسخ  و 
وضعیت آن به صورت توصیفی مشخص شود. این دسته از مطالعات انواعی 

دارند که عبارتند از:

مطالعات تحلیلی
مطالعات تحلیلی به منظور بررسی ارتباط میان دو یا چند متغیر با پیامد 
مورد نظر به کار برده می شود. و به کشف یک ارتباط علمی می پردازد. 
این نوع مطالعات معموال برای امتحان فرضیه های از پیش تعیین شده به 
کار می روند . آنها می توانند به صورت مشاهده ای )ما بر جمعیت تأثیر 
نمی گذاریم( و همچنین مداخله ای / آزمایشی )ما بر جمعیت تأثیر می 
گذاریم ؛ به عنوان مثال: آزمایشات بالینی ؛ ما دارو می دهیم(  باشند.حال 

انواع مطالعات تحلیلی را مرور میکنیم :

: (Case report( مطالعه گزارش موردی
 توجه به یک مورد نامعمول از یک بیماری و بررسی چگونگی رخداد آن 
ساختار  در  متفاوت  تغییر  یک  آن،  فرد  به  منحصر  درمانی  های  روش  یا 
آناتومیک یک فرد یا بطور کلی بررسی مواردی که بصورت منفرد و بسیار 
و  دقیق  ارائه  آن  در  گویند. که  موردی می  گزارش  را  نادر رخ می دهند 
تفسیر عالیم، نشانه ها ، تشخیص، درمان و پیگیری )follow up( وضعیت 

یک مورد خاصی از بیماری مورد بحث قرار میگیرد. 

:) Case Control ( مورد شاهدی
رویدادهای  سایر  )یا  نادر  های  بیماری  برای  شاهدی  مورد  مطالعات   
بسیار  است  غیرممکن  یا  دشوار  کوهورت  مطالعات  که  بهداشتی(  نادر 
در  را  بیماری  موارد  در  مواجهه  شاهدی  مورد  مطالعات  است.  مفید 
مقایسه با افراد سالم از یک جمعیت مقایسه می کنند. محققان با نتیجه 
)رویداد / بیماری( شروع می کنند و قرار گرفتن در معرض قبلی را در 
اندازه گیری  موارد)بیماری ها( و در گروه های کنترل )گروه مقایسه( 
مواجهه های مختلف  ارزیابی  برای  توانند  مطالعات می  این  کنند.  می 
مورد استفاده قرار گیرند و انجام آنها نسبتاً سریع است. ضعف اصلی این 
است که آنها می توانند فقط به یک نتیجه نگاه کنند. قابلیت اطمینان 
مطالعه به انتخاب گروه کنترل بستگی دارد. داده ها به صورت گذشته 

نگر جمع آوری می شوند ، بنابراین نسبتاً غیر قابل اعتماد هستند

:) Cross Sectional( مقطعی
همان مطالعات مقطعی هستند که در قسمت مطالعات توصیفی توضیح 
شوند.دقت  می  بررسی  تحلیلی  صورت  به  که  تفاوت  این  با  شد،  داده 
کنیم در این مطالعات فقط ارتباط میان عوامل مورد بررسی و بیماری 
مشخص می شود و هیچ گونه رابطه علت معلولی قابل اثبات نمی باشد . 
نسبت به دو نوع مطالعه تحلیلی دیگر، سریع و ارزان و آسان است، ولی 

اعتبار نتایج آن کمتر می باشد.

:) Cross-sectional (مقطعی
بصورت  برای هر شخص  آن  اثر  و  مواجهه  مطالعه مقطعی، سنجش  در    
مشخصی  زمان  به  محدود  مربوطه  اطالعات  که  میگیرد؛  صورت  همزمان 
از جامعه  زیادی  بسیار  یا  تعداد کم  نوع مطالعات میتواند روی  این  است. 
انجام شود و نسبتا ساده و از نظر اقتصادی به صرفه است و گاها می تواند 
شما  به  شکل  بهترین  به  فرضیات  خلق  در  و  باشد  داشته  تحلیلی  جنبه 
کمک می کند؛ اما همانند سایر مطالعات توصیفی رابطه علیتی ارائه نمی 
، به عنوان مثال  کند. آنها اغلب در مواردی که ثبت بیماری وجود ندارد 
مطالعات مربوط به بیماری تنفسی یا نظرسنجی های بهداشت ملی مورد 
استفاده قرار می گیرند. مطالعات مقطعی شیوع و نه بروز بیماری را اندازه 

گیری می کنند.  
بودن  طولی  یا  مقطعی  به  ربطی  مطالعه  یک  بودن  توصیفی  شود  دقت 
بین  ارتباط  بررسی  عدم  همان  بودن،  توصیفی  مالک  تنها  و  ندارد  آن 

متغیرهاست.

:) Cohort ( کوهورت
انتخاب گروه ها ،داشتن یا نداشتن  انجام این مطالعه معیار ما برای  برای 
ارتباط بین علت ) مواجهه( و  علت است و هدف اصلی مطالعه تعیین 

:)Case Series(  گزارش موارد
چند مورد از یک بیماری نادر مورد بررسی قرار می گیرد و هر یک از این 
موارد به طور منحصر به فرد و جداگانه بررسی می شود. حال مشاهدات 
محقق به همراه اشتراکات بین این چند بیمار گزارش می شود .سپس با 
بررسی آنها به دنبال فرضیه ای قوی تر برای آن بیماری می گردیم. البته 
این نوع مطالعات نمی توانند رابطه ی علیتی بین مواجهه و پیامد بیماری 
ارائه دهد؛ یعنی امکان آزمون فرضیه ندارد و برای اینکار بایستی مطالعات 

بیشتر و دقیق تری صورت گیرد.

)Analytic(و تحلیلی ) Descriptive  ( مطالعات توصیفی
”
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بیماری ) پیامد( است . از مزایای این مطالعه میتوان به این مورد اشاره 
داشت که در بررسی اثر یک مواجهه ) علت ( بر چند پیامد ) بیماری ( 
، توالی زمانی وقوع عامل مواجهه و پیامد به خوبی نشان داده می شود .

از معایب آن می توان به از دست دادن نمونه ها و نیاز به وقت و بودجه 
بسیار زیاد اشاره داشت .

ت
عا

طال
ع م

وا
ان

راضیه مؤذنی
هوشبری97

مصطفی چشرخ
علوم آزمایشگاهی 98
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روش تحقیق
اهمیت روش تحقیق

تعریف مسأله: 

تنظیم فرضیه :

انواع روش تحقیق :

طرح علمی تحقیق :

گردآوری داده ها :

چهار چوب نظری: 

فرایند تحقیق

”

”

”

”

”

”

”

”

روش تحقیق یک مقاله علمی و یا پایان نامه دانشگاهی از بخش های 
بایستی  این بخش،  انجام شود.در  با دقت خاصی  باید  مهمی است که 
گرفته  صورت  تحقیق  که  زمانی  و  مکان  از  اعم  مقاله  جزئیات  تمامی 
تحقیق  روش  گردد.  و....ذکر  استفاده  مورد  های  ابزار    ، است،    شرایط  
رد  از دالیل  یکی  مواقع  برخی  به طوریکه  ؛  دارد  باالیی  اهمیت  مقاله 
پروپوزال، عدم تطابق روش تحقیق با سوال تحقیق است که پژوهش ما 

را تحت تاثیر قرار می دهد.

شامل اهمیت مسأله است که باید واضح و روشن باشد ، حالت پرسشی 
از  بتوان فرضیه هایی  این موارد،  بر تمام  باشد ،عالوه  و سوالی داشته 

آن استخراج کرد.

به سوال پژوهشی خود است که می  فرضیه حدس و گمان فرضی پژوهشگر 
تواند براساس دانش و یا تجربه پژوهشگر ایجاد شود. 

در این مرحله از تحقیق باید مواردی ذکر شود شامل:  جزئیات پژوهش، شیوه 
های نمونه گیری، نحوه تحلیل داده ها 

• روش مشاهده: در این روش پژوهشگر با توجه به مشاهدات خود نسبت به 
داده های آماری و جامعه مورد بررسی به سوال خود پاسخ می دهد.

• روش مصاحبه: مصاحبه ها برای جمع آوری منبع غنی تری از اطالعات 
از تعداد کمی از افراد مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین برای جمع آوری 

داده ها برای تحقیقات کیفی موثرتر هستند.

بتواند  اینکه  برای  پژوهشگر  اوقات  برخی  آزمایشگاه:  تجربی  روش   •
به پاسخ سوال خود از پژوهش برسد، نیاز دارد تا روش های تجربی را در 
آزمایشگاه بر روی نمونه های خود انجام دهد و با توجه به نتایج و مشاهدات 
خود به یک استنتاج برسد و پاسخ سوال خود را پیدا کند که این در یک 

تحقیق کمی مورد استفاده قرار می گیرد.

• روش ترکیبی: برخی مواقع نیز با توجه به هدف پژوهشگر انتخاب یک 
روش برای رسیدن به هدف کافی نیست و نیاز است که پژوهشگر چندین 

روش را باهم ترکیب کند تا بتواند به یک نتیجه منطقی برسد.

یا   ، تلفنی  نظرسنجی   : شامل  دارد  انواعی  روش  این   : نظرسنجی  •روش 
باید وابسته به  ... که هر روش مزایا و معایبی دارد و ما  حضوری ، کاغذی و 

هدفمان و جامعه ی مورد بررسی، روش مناسب را انتخاب کنیم 

اینکه موضوع تحقیق و اهداف پژوهشی تعیین  از  در اجراي یک تحقیق پس 
یعني  است؛  تحقیق  روش  انتخاب  کار،  بخش  کلیدی ترین  و  مهمترین   ، شد 
انتخاب مسیر رسیدن محقق به سوال پژوهش خود. معموالً هر موضوعي را با 
روش هاي مختلفي مي توان تحقیق نمود و البته یکي از این روش ها نسبت 
به سایرین عملی تر است و بهتر ما را به نتیجه می رساند که مناسبترین روش 
ممکن است. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف پژوهشگر دارد و با توجه به 
آن انتخاب می گردد. به عنوان مثال، در نظرسنجی ها معموالً با ارائه پاسخ های 
کوتاه داده ها جمع آوری می شوند ولی در انجام مصاحبه سوال ها و پاسخ ها 

کامل تر است.
روش های که معموال مورد استفاده قرار می گیرد شامل :مشاهده ، نظرسنجی 
، مصاحبه ، روش های تجربی در آزمایشگاه ، تجزیه و تحلیل داده ها از منابع 

مطالعاتی و گاهی روش ترکیبی از موارد ذکر شده است.

به  برای رسیدن  از طریق روش های مختلف  پژوهشی  آوری داده های  جمع 
 ، نامه  پرسش   ، مصاحبه   : شامل  ها  روش  این  میگیرد.  صورت  مسأله  پاسخ 

مشاهده ، بررسی مدارک و اسناد کتابخانه ای و...می باشد.

در این مرحله محقق یک الگوی مفهومی میان عوامل دخیل در مورد 
اهمیت  مورد  وی  مقاله  حیطه  در  که  عواملی  و  خود  پژوهشی  سوال 

است، ایجاد می کند . در این مرحله :
متغیرها  بین  روابط  وهمچنین  مسأله  به سوال  مربوط  های  متغیر   -۱

باید بررسی شوند.
۲- با استفاده از یافته های تحقیقات پیشین، دلیل فرضیه و انتظار خود 

از تحقیق را شرح دهد.

صورت  به  زیر  شکل  در  که  است  فرایندی  شامل  تحقیق  یک 
نمودار آورده شده است.

سبحان تهمتن دوقزلو
پرستاری 99

modirsun.com
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سارا ابراهیمی
علوم آزمایشگاهی 97

مهسا کشاورز
پزشکی 96
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علیرشا اردشیری
پزشکی 98
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راحیل مصلی نژاد
پزشکی 97

سارا دانیالی
پزشکی 96
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زهرا فیروزی
پزشکی 96

عارف قناعت پیشه
پزشکی 96
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مریم بهرامی غیاث آبادی
پزشکی 98

ساناز رضائیان
پزشکی 95




