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 عىاَیه

 آغاز تحقیق•

 بیان مساله•

 انواع مطالعات•

 پروپوزال نویسی•

 متغیرها•

 جامعه و نمونه•

 آنالیز داده ها•



 آغاز تحقیق

   .است همراه مساله یا مشکل یک وجود احساس با تحقیق یک آغاز•

 .شود بیان و درآید " پرسش  یک ” صورت به باید احساس آن مرحله این در•

 را علمي پیچیده فرضیات و مباحث تا روزمره مسائل از تواند می پرسش این •

 .شود بیان صحیح و علمي اي شیوه به که است آن مهم دربرگیرد،

 عملي احتیاج و علمي عالئق زمینه در مهم بندي تقسیم دو گرفتن نظر در با•
  بگیرید نظر در را کاربردي یا بنیادي تحقیقي است ممکن شما

  روش های یافتن مساله 

 روز شكایت و انتقادب•

 و شاخص ها مقایسه با سایر سازمانها•

 نیاز سنجی•

 مطالعه مورد یا موارد•



 1مثال  –آغاز تحقیق 

 .ّغتيذ خَؽاب ؽْز هحيظ تْذاؽت وارؽٌاط ًوائيذ تصَر•
 هی افالم ؽوا تِ اعتفزاك ٍ اعْال فالئن تا را اّالی اس ًفز 20 هزاخقِ هزوش پشؽه•

 .وٌذ
 .تياتيذ را فلتْا/فلت تا وزد خَاّيذ تالػ ؽوا حال •
  ٍ وٌيذ پيذا را اعْال تِ افزاد اتتالی یاصل هؾىل تا پزداسيذ یه خغتدَ تِ تٌاتزايي•

 .ًواييذ رفـ را آى تْذاؽتی هٌاعة الذام اًدام تا
 تزٍس تيؼ اس حذ اًتؾار اعْال در ؽْز: هطکل •
  :پرسص •

 راُ ّای احتوالی اتتالی افزاد تِ تيواری وذاهٌذ؟–
 اًدام تزرعی فيٌی ٍ آسهايؾگاّی هَاد غذايی يا آب آلَدُ–
 اًدام الذام تْذاؽتی ٍ پيؾگيزی هٌاعة–

 تزرعی فلل اتتالی اّالی ؽْز خَؽاب تِ تيواری اعْال:  ػٌَاى •



 2مثال  –آغاز تحقیق 

 .ّغتيذ تيوارعتاى خزاحی تخؼ عزپزعتار ًوائيذ تصَر•
 ؽوا تِ را تاى عزپزعتی تحت تخؼ اس تيواراى ًارضايتی هزاتة تيوارعتاى هذيز•

 .وٌذ هی افالم
 .وٌيذ پيذا را ًارضايتی داليل تا وزد خَاّيذ تالػ ؽوا حال •
 الذاهات اًدام تا ٍ وٌيذ پيذا را یاصل هؾىل تا پزداسيذ یه خغتدَ تِ تٌاتزايي•

 .دّيذ افشايؼ را تيواراى رضايتوٌذی خزاحی، تخؼ در اصالحی
 تيوارعتاى خزاحی تخؼ اس تيواراى ًارضايتی : هطکل•
 : پرسص•

 وذاهٌذ؟ تيواراى ًارضايتی تزای تالمَُ داليل–
 راضی ٍ ًاراضی تيواراى تا هصاحثِ اًدام ٍ فيٌی تزرعی–
 هؾىل آٍرًذُ تَخَد ضقف ًماط رفـ–

 تيوارعتاى خزاحی تخؼ اس تيواراى ًارضايتی فلل تزرعی : ػٌَاى•



 خصُصیات یک عىُان خُب

ؽَد اعتفادُ ستاى يه اس اهىاى حذ در ٍ رعا وَتاُ، ولوات اس. 

فثارات هخفف اعت هوىي وِ اختصارات اس .ًثاؽذ وٌٌذُ گيح ٍ تاؽذ گَيا فثارت 

 .ؽَد پزّيش تاؽٌذ یهختلف

دارد ضزٍرت فٌَاى در تحميك سهاى ٍ هىاى تياى یتَصيف تحميمات در. 

ؽَد تياى اعت آى تقييي تذًثال هحمك آًچِ "دليما فٌَاى در. 

ؽَد گزفتِ ًؾز در هحذٍد تحميك داهٌِ ؽَد یعق. 

ًوائيذ هغزح یعَال غيز را فٌَاى. 

ؽَد اعتفادُ هغلَب ٍ هٌاعة ولوات اس. 



 فعالیت

هغالِ، يا هؾىل يه عزح تا  

 تپزداسيذ هزتَعِ ّای پزعؼ تياى تِ      

هَضَؿ يه صَرت تِ را آى عپظ   

 تٌَيغيذ تحميك فٌَاى يه ًْايت در در ٍ        



 تیان مسالً

 :دضَ هي آٍردُ زير ًکبت هسئلِ بيبى در
 اي زهيٌِ اطالػبت1.
 هسألِ دقيق تَصيف2.

  ٍلَؿ يا تزٍس ًحَُ•
  ؽذت ٍ ٍعقت•
   هغألِ تزٍس در دخيل فَاهل•
  هؾىل تا فقلی تزخَرد ًحَُ•

 پصٍّص فَايذ3.
 .رٍد هی اًتؾار هؾىل حل اس ًتايدی چِ•



 خصُصیات تیان مسالً

هفيذ ٍ هختصز 
هغالة اًغدام ٍ ّوثغتگی 
پزداسد هی خشئيات تِ تتذريح ٍ ؽذُ ؽزٍؿ ول يه اس هقوَال 
ُوار اّويت دادى ًؾاى تزای ٍ هَضَؿ دليمتز تثييي خْت در هٌاتـ اس اعتفاد 
ًوايذ تياى را تحميك ًْبيي ٍ ػبلي ّذف دليك ٍ رٍؽي تايذ هغالِ تياى آخز پاراگزاف 

 : تَاًيذ هي ّوچٌيي
دّيذ ؽزح تْتز را هَضَؿ تا ًواييذ اعتفادُ اؽىال اس. 
هَضَؿ دليك تثييي ٍ تحميك اتقاد ًوَدى تاس خْت در خصَؿ تِ هختلف ًوَدارّای آٍردى 

 .ؽَد هی تَصيِ conceptual framework هاًٌذ
ًواييذ اعتفادُ خذاٍل اس تَاًيذ هی حتی. 
وافی هٌثـ 30 تا 20 فزف صَرت تِ .ؽَد ًوی تَصيِ فوَهی صَرت تِ هتقذد ٍ سياد هٌاتـ 

 اعت



 تیان مسالً کامل

 :زّس پاسد زیر سؤاالت تِ کِ است کاهل زهاًی هسألِ تیاى
 

 ٔٛضٛع چیؼت ٚ چٝ چیض تایذ ٔغاِؼٝ ؿٛد؟1.

 (  تؼشیف ٔٛضٛع، اعالػات، ٔیضاٖ ٚ ؿذت ٔـىُ، پیأذٞای آٖ) 

 (إٞیت ٚ ضشٚست ) ػّت ا٘تخاب ٔٛضٛع چیؼت؟ 2.

 (فٛایذ)٘تایج آٖ چٝ فایذٜ ای داسد؟ 3.

 (  چٝ ٔغاِؼاتی ا٘جاْ ؿذٜ اػت)چٝ اعالػاتی ٞٓ اوٖٙٛ دس دػتشع اػت؟ 4.

 دس صٛستی وٝ ٔغاِؼٝ ٔـاتٝ ای ا٘جاْ ؿذٜ اػت چشا ؿٕا ٔی خٛاٞیذ تىشاس وٙیذ؟5.



 اوُاع مطالعات

يه تحميك اس سٍايای هختلف لاتل تمغين تٌذی اعت ٍ تزای پاعخ •
تِ عَال پضٍّؼ ٍ ّوچٌيي تا در ًؾز گزفتي هحذٍديتْای اخزايی، 

 .تار هالی ٍ هثاحث اخاللی تايذ تْتزيي ؽيَُ هغالقِ اًتخاب ؽَد

 :  اٍليِ هطبلؼبت•
 Descriptive:  تَصيفی•

 Analytic: تحليلی•

 :ثبًَيِ هطبلؼبت•
 Narrative:  رٍايتی•

 systematic:  ًؾام هٌذ•



 (اَلیً)اوُاع مطالعات 

 (Case Report)گشارػ هَردی تيوار •

 (Case Series)عزی ّای تيواراى •

ِ ّای همغقی •  (Cross Sectional Studies)هغالق

ِ ّای اوَلَصيه •  (Ecologic Studies)هغالق

ِ ّای هَرد ؽاّذی •  (Case Control Studies)هغالق

ِ ّای ّن گزٍّی •  (Cohort Studies)هغالق

ِ ّای تدزتی •  (Experimental Studies)هغالق

ِ تدزتی • ِ ّای ؽث  (Quasi-Experimental Studies)هغالق

 (Clinical Trials)وارآسهايی ّای تاليٌی •

ِ ای •  (Community Trials)وارآسهايی ّای خاهق



 اوُاع مطالعات

13 

 تحليلي توصيفي

 مشاهده اي اي مداخله

 كارآزمايي باليني

 كارآزمايي اجتماعي

 كارآزمايي ميداني

 مقطعي

 مورد شاهدي

 كوهورت

 اكولوژيك

 گزارش مورد

 گزارش موارد



 اوُاع مطالعات

ّبي ِ  تَصيفي هطبلؼ
ّايی ِ   يا وزدُ تزرعی را هتغيز يه ٍضقيت تٌْا پضٍّؾگز وِ ّغتٌذ هغالق

 .هی وٌذ تزرعی يىذيگز تا آًْا ارتثاط گزفتي ًؾز در تذٍى را هتغيز چٌذ ٍضقيت

تَصيفي هطبلؼبت اًَاع 
 Case Report               (تيوار) هَرد گشارػ•
 Case Series             هَرد هدوَفِ•
 Cross-sectional                          همغقی•
 Ecological                                  اوَلَصيه•

 

ّبي ِ  تحليلي هطبلؼ
ِ ّايی–   ٍ پزداختِ هتغيز چٌذ يا دٍ تيي ارتثاط تِ پضٍّؾگز وِ ّغتٌذ هغالق

 .اعت ارتثاط ايي تقييي ّذف



 اٌمیت مطالعات تُصیفی

 .دارًذ سيادی اّويت گزٍُ ّز يا هٌغمِ ّز در عالهتی پذيذُ ی يه وؾف ؽزٍؿ در هغالقات ايي•

ِ ی ّز•  تِ رعيذى تخؼ ّا آى اًدام تذٍى وِ اعت تَصيفی تخؼ ّای  يا ، تخؼ دارای تحليلی هغالق
ِ گيزی  حذ در تٌْا هغالقِ ايي تَصيفی تخؼ ّای اعت هوىي ّزچٌذ .ًوی تاؽذ هوىي صحيح ًتيد

 .تاؽذ داؽتِ ارسػ هغالقِ آى خَد

 .اعت رًٍذّا ٍ الگَّا تَصيف هقوَالً ّذف•

ِ عاسی تِ•  .وٌٌذ هی ووه (Hypothesis Generation) فزضي

 .هی وٌٌذ ووه ريشی تزًاهِ تِ•

 .هی پزداسًذ عالهتی ديگز پياهذّای ٍ تيواری ٍلَؿ فزاٍاًی گيزی اًذاسُ تِ•

هطبلؼبت هسايبي Case Report ٍ Case Series 

 .وٌذ تَصيف را خذيذ تيواريْای وِ دّذ هی اخاسُ هحمك تِ•

  .وٌذ هی فزاّن را ًادر تيواريْای تا ّوزاُ پياهذّای تَصيف اهىاى•

 .وٌذ هی ووه درهاى ٍ تيواری هىاًيشهْای عاختي رٍؽي تِ دٌّذ هی خشء تِ خشء ؽزح چَى•



 Case Report  َCase Seriesَ محذَدیتٍای مطالعات معایة 

 .ًيغت هوىي تيواری، ٍلَؿ فزاٍاًی تقييي•

 ًيش ًادر ٍلايـ حتی چَى .گيزًذ لزار عثاتت رٍػ در تغييز هثٌای ًثايذ•

 .دٌّذ رٍی تاّن اعت هوىي ؽاًظ حىن تِ

 (تيواری يا) پياهذ ٍ (فاوتَر ريغه) هَاخِْ تيي فليتی راتغِ تَاًذ ًوی•

 ًذارد ٍخَد فزضيِ آسهَى اهىاى ديگز فثارت تِ .وٌذ تزرعی را



 (Cross-sectional)مطالعات مقطعي       

ِ ای رٍی تز هقوَال هغالقات ايي•  ؽذُ ی تقزيف  گزٍُ اس تصادفی ًوًَ
 .هی گيزد اًدام اصلی

ِ ای ؽيَؿ تقييي تَاًايی هغالقات ايي•  .دارًذ خاهقِ در را پذيذُ يه ًمغ
 (ؿٛد ٔی تشسػی تاس یه فمظ فشد ٞش ) جٕؼیت یه افشاد تشسػی•

 است هطالعات سایر از هتساٍلتر•

 ؿأُ ٔؼٕٛالً ؿٛد، ٔی خٛا٘ذٜ ٘یض «ؿیٛع» ٔغاِؼٝ ػٙٛاٖ تٝ وٝ ٔمغؼی ٔغاِؼٝ•
 .اػت ٞذف جٕؼیت اص تصادفی ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ یه

 ػایش ٚ افشاد لثّی یا فؼّی ٞای ٔٛاجٟٝ ٚضؼیت ٚ تیٕاسی فشاٚا٘ی تؼذ ٔشحّٝ دس •
   .ؿٛد ٔی تشسػی ٕ٘ٛ٘ٝ ایٗ دس ٔحمك ػاللٝ ٔٛسد ٔتغیشٞای



 (Correlation)ٌمثستگی اکُلُژیک یا مطالعً 

 .«فشد» ٘ٝ اػت، «جأؼٝ» حاِت ایٗ دس ٔغاِؼٝ ٚاحذ•

  ٚ تشسػی جٛأغ اص تؼذادی تیٗ دس سا تیٕاسی فشاٚا٘ی ٚ ٔٛاجٟٝ ػغح تیٗ استثاط•

   .وٙذ ٔی ٔمایؼٝ

  جأؼٝ ػغح دس وٝ اػت ٔتغیشٞایی تا تیٕاسی استثاط تؼییٗ دس آٖ لٛت ٘مغٝ•

 .وٙٙذ ٔی پیذا ٔؼٙی تیـتش



 مطالعً ٌای تحلیلی

ّبي ِ ُ اي هطبلؼ  هطبّذ
ِ ّايی–   ٍ ٍخَد در ًمؾی ّيچ پضٍّؼ گز آى در وِ ّغتٌذ هغالق

 پضٍّؼ ٍاحذّای  تيي در هخذٍػ وٌٌذُ ٍ هغتمل هتغيزّای همذار
 .ًذارد

 
ّبي ِ ِ اي هطبلؼ  هذاخل

ِ ّای–  هغتمل هتغيز يه حذالل پضٍّؼ گز وِ ّغتٌذ هغالق
 .هی وٌذ تقييي خَد را (هَاخِْ)



 مطالعً ٌای تحلیلی

دٌىذ می پاسخ زیر سؤال دَ تً تحلیلي مطالعات: 

 دارد؟ ٍجَد هؼلَل ٍ ػلت بيي آهبري ارتببط آيب  (الف

 است؟ چقذر ارتببط ايي قذرت دارد ٍجَد ارتببطي اگر  (ة 



 اوُاع مطالعات تحلیلی

 Cross-sectional                                           هقطؼي•

 Case-control                   هَرد ضبّذيهطبلؼِ •

 Cohort studies                      كََّرتهطبلؼِ •

 Interventional/Experimental       تجربيهطبلؼبت •

studies 



 مطالعات مُرد ضاٌذي مطخصات

 مواجهه و بيماري هر دو قبل از شروع مطالعه رخ داده اند( الف

 .مي باشد مواجههبه سوي  بيماريجهت مطالعه از سمت و ( ب

 .از گروه شاهد براي رد يا قبول فرضيه استفاده مي شود( ج



 ٌیَگرمٌمطالعات  مطخصات

ِ دار(  گرٍّْب ّن (الف  ِ دار غير ٍ هَاجْ   بيوبري ظَْر از قبل (هَاجْ

 .هي ضًَذ هطخص

 .هي ببضذ بيوبري سَي بِ هَاجِْ از هطبلؼِ جْت ٍ سوت (ة

 ًظر از هطخص زهبًي دٍرُ طي در را هطبلؼِ هَرد گرٍّْبي (ج

 .هي دّين قرار (Follow) پيگيري ٍ بررسي هَرد بيوبري ظَْر



ً ايمطالعات   مذاخل

ِ ّای  (هَاخِْ) هغتمل هتغيز يه حذالل پضٍّؼ گز وِ ّغتٌذ هغالق

 .هی وٌذ تقييي خَد را

    ای هذاخلِ يا تدزتی هغالقات وارتزدّای: 

 تيواريْا  (خغز يا) فليتی فَاهل  تزرعی (الف 

 (... دارٍ) درهاًی ٍ تْذاؽتی خذهات وارائی ٍ اثزتخؾی تزرعی (ب 



 تىذی اوُاع کارآزماییطثقً 

تشسٚی تیٕاساٖ ا٘جاْ  :  (Randomized Clinical Trials) کارآزهایی تالیٌی•

 . ٔیـٛد

 :یا واسآصٔایی پیـٍیشی field trial)  (کارآزهایی هیساًی•

تش سٚی افشاد .)تٝ ٔٙظٛس جٌّٛیشی اص ایجاد یا ٌؼتشؽ یه تیٕاسی یا پیأذ ػالٔتی ا٘جاْ ٔیـٛد

 ( ػآِ ا٘جاْ ٔی ؿٛد

 :(community trial)کارآزهایی خاهعِ  •

 .اػت“ جأؼٝ”تش سٚی دٚ یا چٙذ جأؼٝ ا٘جاْ ٔی ؿٛد ٚ ٚاحذ دسٔا٘ی آٖ تٝ جای فشد، 



 وکتً -اوُاع مطالعات 

 نوع مطالعه مواردي كه الزاما بايستي در روش اجراي طرح توضيح داده شود

 محلهاي مورد مطالعه -جمعیت مورد مطالعه  -تعریف بیماري 
 Case)بررسي بیماران 

series ) 

 گیري روشهاي نمونه -نام متغیرهاي وابسته و مستقل  -جمعیت مورد مطالعه 
  Cross)بررسي مقطعي

sectional ) 

 -تعریف گروه كنترل و چگونگي انتخاب آنان  -تعریف گروه بیماران و چگونگي انتخاب آنان 

 گیرد مي نام متغیر مستقل اصلي كه مورد بررسي قرار  -به مورد شاهد نسبت 

 Case)شاهد/مطالعه مورد
/ control ) 

تعریف جمعیت مورد :  (Retrospective)یا گذشته نگر (Prospective) بصورت آینده نگر

 Lossنحوه مقابله با   - Outcomeتعریف دقیق  -تعریف دقیق مواجهه   -مطالعه  

مطالعه هم 

 (Cohort)گروهي

آن  دقیق  نحوه مداخله و میزان  تعریف -نوع نمونه انساني یا حیواني  -نوع مطالعه  

نحوه تقسیم در گروه هاي مختلف  -وجودگروه كنترل    -( …و  دوز مورد مصرف , مدت طول)

(Allocation  )-   نحوه مقابله با خروج نمونه ها از مطالعه  -نحوه كوركردن مطالعه(Loss 

 (   outcome )تعریف دقیق پیامد   -(  withdrawalو

مطالعه مداخله 

و (  interventional)اي

یا كارآزمایي بالیني 
(clinical trial  ) 

 تعریف دقیق بررسي نتایج -تعریف دقیق سیر اجرا 
 )مطالعات علوم پایه 

Experimental) 



 وکتً -اوُاع مطالعات 

 نوع مطالعه مواردي كه الزاما بايستي در روش اجراي طرح توضيح داده شود

آیا مشابه خارجي دارد در صورت وجودكاتالوگ آن پیوست باشد   -تعریف دقیق دارو یا لوازم 

 نحوه تایید دستگاه یا دارو -موارد مصرف  -

مطالعه براي ساخت دارو 

 یا وسائل

راه اندازي یك روش یا 

 اجرایي /سیستم علمي

نحوه پذیرش بیماران وافراد   - Gold standardتعریف دقیق تست  -تعریف دقیق انجام تست 

 سالم
 بررسي تستها

تعریف دقیق -(  routine)مشخصات دقیق روش مرسوم  -مشخصات دقیق روش موردنظر 

 نحوه پذیرش بیماران وافراد سالم  -تفاوتها 
 بررسي روشها

معرفي گردانندگان   -نحوه اجراي جلسات و هدایت بحثها  –تعریف دقیق گروههاي مورد نظر 

 نحوه نتیجه گیري –جلسات و تخصص آنها 
 مطالعات كیفي

 مشكل چیست؟ اطالعات الزم براي بررسي مشكل كدامند؟
مطالعات مدیریت سیستم 

 بهداشتي

 طراحي نرم افزار كاربردهاي نرم افزار –محتویات برنامه نرم افزاري  –برنامه مورد استفاده براي طراحي 



 اتسار

 :اتسار گرزآٍری اطالعات ضاهل•

ُهطاّس 

ِهصاحث 

ِپرسطٌاه 

ًِکتاترا 

 



 رَایی

 «آیا اتسار تْیِ ضسُ هتغیر هَرز ًظر را هی سٌدس؟»: رٍایی یا اعتثار•

 یک تررسی اخوالی: رٍایی صَری •

 تررسی تک تک سَاالت پرسطٌاهِ: رٍایی هحتَی •

 (تحقیقات پرستاری)تعییي پیص تیٌی یک اتسار : رٍایی هعیار •

 تعییي اًسازُ گیری هفَْم تَسیلِ اتسار: رٍایی سازُ •



 پایایی

 «هیساى زقت اتسار زر ضرایط یکساى چقسر است؟» : یا اعتواز علوی  پایایی•

 «  هیساى ذطای آى اتسار چقسر است؟» •

 «اًسازُ گیری هکرر زر ضرایط یکساى ًتیدِ یکساى هی زّس؟ » •
 

ّوساى تَزى ًتایح ٍ یکساى تَزى ارزیاتی  : پایایی ثثات یا آزهَى هدسز •

 هتغیر تعس از اًدام هدسز

... پرسص ًاهِ ّای ًگرضی، رفتارّا، رٍحیات، حاالت،: ّواٌّگی زرًٍی •

 (کرًٍثاخ)



 اوُاع اٌذاف

رعيذ خَاّين ای ًمغِ چِ تِ تحميك اًتْای در وِ دّذ هی ًؾاى كلي ّذف. 

 را خَد تحميك ولی ّذف تايذ دّين ًؾاى را خَد تحميك اًتْای ٍ غايت آًىِ تزای

 .تاؽذ ارسياتی ٍ عٌدؼ لاتل وِ تٌَيغين ای گًَِ تِ

دّذ هی ًؾاى را ولی ّذف تِ رعيذى هزاحل جسيي اّذاف. 

عقی ٍ ًيغت عٌدؼ لاتل ٍ دليك خيلی لثلی اّذاف خالف تز كبربردي ّذف 

 دّذ ًؾاى را هَضَؿ وارتزدی ّای خٌثِ وٌذ هی

ًتايح هقوَالً ٍ دّذ ًؾاى را تَخِ لاتل خٌثی ًتايح وٌذ هی عقی فرػي اّذاف 

 وٌذ هی تؾزيح را گزٍّْا سيز در تحميك



 وکتً -اٌذاف اوُاع 

 ضزٍرت وِ تفاٍت ايي تا تاؽذ، هی آى تىزار دليماً گاُ ٍ فٌَاى تِ ؽثيِ تغيار ولی ّذف
 .اعت فٌَاى اس تيؾتز ولی ّذف در تحميك هىاى ٍ سهاى تياى
 تِ وار رٍػ تياى هَارد ايٌگًَِ در .تاؽذ ًذاؽتِ خشيی ّذف اعت هوىي تحميك يه

 .دارد اؽىال خشيی اّذاف فٌَاى
  وارتزد تايذ ضزٍرت صَرت در ٍلی ًيغت الشاهی وارتزدی ّذف
 .ؽَد ًَؽتِ خولِ چٌذ لالة در تحميك ًتايح

  وِ فزفی ًتايح تِ تايذ ًياس صَرت در
   ؽًَذ يافت تحميك در اعت هوىي
   .ًوَد اؽارُ فزفی اّذاف فٌَاى تحت
   رٍی تز آًاليش تِ فزفی اّذاف فوذتاً

 .دارًذ اؽارُ گزٍّْا سيز



 1مثال  –اٌذاف اوُاع 

 پشؽىی فلَم داًؾگاُ در هذرعاى تياى لذرت تا فلوی عَاد تيي راتغِ تزرعی :ػٌَاى

 عثشٍار

  پشؽىی فلَم داًؾگاُ در هذرعاى تياى لذرت تا فلوی عَاد تيي راتغِ تقييي :كلي ّذف

 1391 عال در داًؾدَياى ديذگاُ اس عثشٍار

 جسيي اّذاف

 داًؾدَياى ًؾز اس هذرعاى فلوی عَاد تقييي

 داًؾدَياى ديذگاُ اس هذرعاى تياى لذرت تقييي

 داًؾدَياى ديذگاُ اس هذرعاى تياى لذرت ٍ عَاد تيي ارتثاط تقييي



 1مثال  –اٌذاف اوُاع 

 پشؽىی فلَم داًؾگاُ در هذرعاى تياى لذرت تا فلوی عَاد تيي راتغِ تزرعی :ػٌَاى

 عثشٍار

 خْت در تالػ تا تَاى هی فاوتَر دٍ ايي تيي هثثت راتغِ يافتي صَرت در :كبربردي ّذف

  صَرت در ٍلی داد افشايؼ هغالة اًتمال در را ايؾاى تَاًوٌذی اعاتيذ، تخصصی داًؼ ارتما

  ٍ هدشا رٍؽْای اس هذرعيي تياى لذرت افشايؼ تزای تايغت هی لَی ارتثاط ٍخَد فذم

 گزفت تْزُ هتفاٍتی

 ديذگاُ اس ّوچٌيي ٍ پغز ٍ دختز داًؾدَياى ديذگاُ اس هذوَر ارتثاط تقييي :فرػي اّذاف

 تحصيلی همغـ ٍ رؽتِ حغة تز داًؾدَياى

 



 2مثال  –اٌذاف اوُاع 

 للثی عىتِ تِ اتتال خغز تا آهادُ غذاّای هصزف تيي راتغِ تزرعی :ػٌَاى

  عثشٍار ؽْز در للثی عىتِ تزٍس خغز تا آهادُ غذاّای هصزف تيي راتغِ تقييي :كلي ّذف

 1391 عال در

 :جرئي اّذاف

 اًذ ًوَدُ للثی عىتِ وِ افزادی در آهادُ غذاّای هصزف هيشاى تقييي

 اًذ ًٌوَدُ للثی عىتِ وِ افزادی در آهادُ غذاّای هصزف هيشاى تقييي

 فَق گزٍُ دٍ در آهادُ غذاّای هصزف هيشاى همايغِ



 2مثال  –اٌذاف اوُاع 

 للثی عىتِ تِ اتتال خغز تا آهادُ غذاّای هصزف تيي راتغِ تزرعی :ػٌَاى

 تزای تْتزی پيؾگيزاًِ ّای تَصيِ تتَاى ؽايذ ارتثاط هيشاى داًغتي تا :كبربردي ّذف

 داد ارايِ للثی عىتِ تزٍس خغز واّؼ

 :فرػي اّذاف

 خٌغی ٍ عٌی هختلف گزٍّْای سيز اعاط تز الذوز فَق ارتثاط هيشاى تقييي

 هصزف هَرد آهادُ غذاّای ًَؿ ٍ هيشاى حغة تز الذوز فَق ارتثاط هيشاى تقييي

 تذًی فقاليت هيشاى هاًٌذ تاثيزگذار هتغيزّای عايز حغة تز الذوز فَق ارتثاط هيشاى تقييي

 عيگار هصزف ٍ



 َ فرضیات پژٌَصسُاالت 

   .ؽًَذ دادُ پاعخ تايذ اّذاف تِ رعيذى تزای وِ ّغتٌذ پزعؾْايی :سواالت

 .تَد هتصَر هتغيزّا تيي ارتثاط تزای  تَاى هی وِ فزضْايی پيؼ :فرضیات



 وگارش فرضیات َ سُاالتضیُي 

ِاست جسيي اّذاف بِ ضبيِ بسيبر سَاالت ٍ فرضيبت هتي كلي صَرت ب.   

بَد خَاّذ جسيي اّذاف تؼذاد برابر ًيس سَاالت ٍ فرضيبت تؼذاد. 

ِفرضيِ تحليلي اّذاف براي ٍ سَال تَصيفي جسيي اّذاف براي كلي صَرت ب 

 .ضَد هي ًَضتِ

آًچِ بيبى ػذم كِ چرا ضذ ًخَاّذ سَگيري ببػث هقببل فرضيِ هطخص بيبى 

 كبّص براي .ضذ ًخَاّذ ٍي ًظر اػوبل هبًغ است درست كٌذ هي فکر هحقق كِ

 .ضَد دقت تحقيق هتذلَشي بِ ببيذ سَگيري خطر



 مثال – فرضیاتسُاالت َ 

 جسيي اّذاف
 اًذ ًوَدُ للثی عىتِ وِ افزادی در آهادُ غذاّای هصزف هيشاى تقييي
 اًذ ًٌوَدُ للثی عىتِ وِ افزادی در آهادُ غذاّای هصزف هيشاى تقييي

 فَق گزٍُ دٍ در آهادُ غذاّای هصزف هيشاى همايغِ

 

 سَاالت ٍ فرضيبت
 اعت؟ چمذر اًذ ًوَدُ للثی عىتِ وِ افزادی در آهادُ غذاّای هصزف هيشاى
 اعت؟ چمذر اًذ ًٌوَدُ للثی عىتِ وِ افزادی در آهادُ غذاّای هصزف هيشاى
 (داهٌِ دٍ هماتل فزضيِ) .اعت هتفاٍت فَق گزٍُ دٍ در آهادُ غذاّای هصزف هيشاى



 Ganttجذَل 

 تحقیق مهم فعالیتهای تعیین

  هذت زهبى پيص 1 هبُ 2هبُ  3هبُ  4هبُ  5هبُ 
 بيٌي ضذُ

 فؼبليت

 ًوَدى پرٍپسال تکويل 1

 ًوَدى هقذهبت كبر فراّن 1

 جوغ آٍري اطالػبت 2

 بِ رايبًِ ٍرٍد اطالػبت 1

 آًبليس آهبري 1

 ًَضتي گسارش 2



 عملی در تثییه زمان تىذیوکات 

 فزهاييذ تَخِ حتواً ّغتٌذ؛ اًتؾار حذ اس تيؾتز تغيار ؽذُ تلف سهاًْای•

 تاؽيذ هحتاط ًيغتٌذ ٍاتغتِ ؽوا تِ وِ فقاليتْايی سهاى تقييي در•

 تحت ؽذت تِ را پزٍصُ سهاًثٌذی تَاًٌذ هی وِ هْن ٍ ٍيضُ فقاليتْای•

 فزهاييذ ؽٌاعايی دٌّذ لزار الؾقاؿ

 آى فىظ تز ٍلی ًيغت آفزيي هؾىل دادى اًدام عزيـ ٍلی ًَؽتي عَالًی•

 تثزد عَال سيز را ؽوا وار اعت هوىي



 ٌای تحقیقٌسیىً 

 پرسٌلي ّبي ّسيٌِ•

 خذهبت خريذ ّبي ّسيٌِ•

 تجْيساتي ّبي ّسيٌِ•

 هصرفي ٍسبيل ٍ هَاد ّبي ّسيٌِ•

 هسبفرتْب ّبي ّسيٌِ•

 هتفرقِ ّسيٌِ•



 وگارش ٌسیىً ٌاضیُي 

 .ًَؽت ای خذاگاًِ خذٍل تايذ ّا ّشيٌِ اس دعتِ ّز تزای•

  را ّا ّشيٌِ تايذ هالی وٌٌذُ حوايت هَعغِ همزرات ٍ لَاًيي تِ تَخِ تا•

 .ًوَد تذٍيي

 تِ اتتذا اعت تْتز اعت تحميك ّای ّشيٌِ واّؼ تز عقی ؽىل ّز تِ اگز•

  اس لغوتی دليل چِ تِ ؽَد تياى تقذ ٍ ؽَد ًَؽتِ ّا ّشيٌِ ٍالقی صَرت

 .ؽذ خَاّذ دادُ پَؽؼ خايگشيي رٍؽْای تِ ّا ّشيٌِ



  اخالقيمالحظات 

  ٍ لَافذ هدوَفِ تِ اخاللی هالحؾات

   وِ ؽَد هی اعالق ّايی دعتَرالقول

  آعية تزٍس اهىاى اس خلَگيزی هٌؾَر تِ

   .گيزد لزار تَخِ هَرد تايذ ديگزاى تِ

  تحميك هَضَؿ اًتخاب اس اخاللی هالحؾات

 .ياتذ هی اداهِ تحميك گشارػ ًَؽتي تا ٍ آغاس



 تحقیقاتاخالقی اصُل  

وغبة رضبايتٌاهِ آگاّاًبِ ٍ درن هبَرد اس ّبذف ٍ      : احترام بِ افرراد  1.

 هاّيت، خغزات، هٌافـ ٍ ديگز راّْای درهاى

 تقادل تيي هٌافـ ٍ هضار احتوالی تزای افزاد هَرد هغالقِ: سَد بخطي 2.

فذم تْزُ تزداری اس افزاد هحزٍم ٍ فبذم هحزٍهيبت اس   : ػذالت ٍ اًصبف 3.

 تزدىعَد 



 پژٌَصتریه وکات اخالقی در یک عمذي 

 اًتخاب هَضَؿ تحميك1.

 تياى هغأل2ِ.

 تاسًگزی هذارن هَخَد3.

 ارائِ ّذفْا ٍ فزضيات4.

 تحميك( هتذٍلَصی)تْيِ عزح ٍ رٍػ ؽٌاعی 5.

 آهادُ وزدى سهيٌِ اخزائی تحميك6.

 اًتخاب ًيزٍی اًغاًی ٍ ًيش هؾاٍراى7.

 هذيزيت، ًؾارت ٍ ارسؽياتی عزح8.

 خوـ آٍری ٍ تدشيِ ٍ تحليل دعتاٍردّا9.

 اعتفادُ اس ًتايح ٍ تَسيـ آًْا01.



 اخالقیاصلی تررسی عىاصر 

 هثاًی فلوی1.

 هحمك2.

 ؽزوت وٌٌذگاى3.



 تررسی اخالقی محقق

آيا پضٍّؾگز صالحيت السم تزای اًدام پضٍّؼ را دارد. 

       آيا فالئك ٍ خَاعتِ ّای پضٍّؾگز تبا حمبَق، عبالهت ٍ رفباُ عبَصُ ّبا

 .تقارضی ًوی ياتذ

        آيا هحمك تِ توام اعالفبات دعتزعبی واهبل داؽبتِ ٍ هدباس تبِ اًتؾبار

 .آًْاعت

ٍؽيفِ پضٍّؾگز در اعالؿ رعاًی چيغت ؟ 



 اخالقی ضرکت کىىذگان تررسی 

      ُآيا ًحَُ خوـ آٍری ًوًَِ ّا يا خلبة ؽبزوت وٌٌبذگاى هٌصبفاًِ تبَد

 .اعت

آيا حمَق گزٍّْای آعية پذيز هَرد تَخِ ٍيضُ لزار گزفتِ اعت. 

ًغثت فَايذ تالمَُ پضٍّؼ تا خغزات آى هقمَل تٌؾز هی رعذ. 

آيا اعتاًذاردّای رضايت داٍعلثاًِ ٍ آگاّاًِ لحاػ ؽذُ اعت. 

   هحافؾت السم در هَرد هحزهاًِ هاًذى اعالفات ٍ حفبؼ راسداری صبَرت

 .خَاّذ گزفت



  ٌاي تحقیقمحذَدیت 

آٍری هغيزخوـ در وِ ّغتٌذ فَاهلی اس دعتِ آى تحميك ّای هحذٍديت 

 .وٌذ هی ايداد هاًـ هغلَب ًتايح وغة ٍ اعالفات

هحمك اختيار در ّای هحذٍديت  

تحميك اختيار اس خارج ّای هحذٍديت  



 پژٌَصمتغیرٌای 

 ٔتغیش ؿٛد ٔی صیاد یا وٓ ٚ وٙذ ٔی تغییش ٚ ٘یؼت ثاتت وٝ چیضی ٞش تٝ : هتغیر•

   .ٞٛؽ دسآٔذ، ػٗ، ٔثُ .ٌٛیٙذ

 ٔی سا ٔختّفی ٞای اسصؽ ٚ ٔمادیش . ٘یؼت ثاتت وٝ اػت چیضی ٔتغیش تحمیك دس•

  .آٚسد دػت تٝ اعالػات آٖ ٔٛسد دس داسد لصذ ٔحمك ٚ پزیشد

   .داسد ٚجٛد ساتغٝ تحصیّی پیـشفت ٚ ٔغاِؼٝ ٔیضاٖ تیٗ : هثل•

  ػثضٚاس ؿٟش ٔتٛػظ ی دٚسٜ دختش آٔٛصاٖ دا٘ؾ اجتٕاػی سؿذ ٚ ٘فغ ػضت تیٗ•

   .داسد ٚجٛد ساتغٝ

  ٕ٘اص تٝ ػثضٚاس پضؿىی ػّْٛ دا٘ـٍاٜ دا٘ـجٛیاٖ تشغیة تش ٔؤثش ػٛأُ تشسػی•

 جٕاػت

 



 مفٍُمی َ عملیاتی متغیرتعریف 

  یا ٚ ِغات فشًٞٙ دس ٚاطٜ یه تشای ٔؼٕٛالً وٝ اػت تؼشیفی : هفَْهی تعریف •
  آٚسدٜ خٛد تحمیك دس ٔأخز روش تا سا آٟ٘ا ػیٙاً تٛا٘ذ ٔی پظٚٞـٍش ٚ آٔذٜ دیٍش وتة

   .دٞذ لشاس اػتفادٜ ٔٛسد ٚ

  تحمیك دس ٔتغیش یه ٌیشی ا٘ذاصٜ تشای وٝ سا سٚؿی ٔحمك : عولیاتی تعریف •
   .ٌٛیٙذ ٔی ػّٕیاتی تؼشیف سا ٌیشد ٔی ٘ظش دس خٛد

  لشاس ػٙجؾ ٔٛسد سا ٔتغیش چٍٛ٘ٝ ایٙىٝ ٚ ٔٛسد٘ظش ٔفْٟٛ اص پظٚٞـٍش ٔٙظٛس •

 .داد خٛاٞذ



 اوذعملیاتی دَ دستً تعریف 

  ؿی٠ٛ آٖ عشیك اص وٝ ؿٛد ٔی اعالق تؼشیفی تٝ : سٌدطی عولیاتی تعریف1.

  تا سا تحصیّی ٔٛفمیت ٔثاَ تشای .ؿٛد ٔی ٔـخص ٚ ٔؼّْٛ ٔتغیش ٌیشی ا٘ذاصٜ

   .وشد تؼشیف ػّٕیاتی تصٛست تٛاٖ ٔی دسٚع ٔؼذَ تٝ تٛجٝ

 

 تصشف ٚ دخُ ؿیٜٛ یا ٚ ٔتغیشٞا دػتىاسی ٘حٜٛ : آزهایطی عولیاتی تعریف2.

  ؿثٝ ٚ تجشتی) آصٔایـٍاٞی ؿشایظ دس تؼشیف ٘ٛع ایٗ .دٞذ ٔی ٘ـاٖ سا آٟ٘ا دس

  .وٙذ ٔی تیاٖ سا ٔؼتمُ ٔتغیش اػٕاَ چٍٍٛ٘ی ٚ ؿٛد ٔی اػتفادٜ (تجشتی



 اوُاع متغیرٌا

 تصٛست سا آٟ٘ا ا٘ذاصٜ تٛاٖ ٔی ٚ ا٘ذ ٌیشی ا٘ذاصٜ لاتُ وّٕی ٔتغیشٞا :کوی هتغیرّای1.

   :ا٘ذ دػتٝ دٚ ٚ .داد ٘ـاٖ ػذدی

.a( ػٗ – دسآٔذ – لذ) .وٙٙذ ٔی لثَٛ سا ای ا٘ذاصٜ ٚ ٔمذاس ٞش : پیٛػتٝ ٔتغیشٞای  

.bوٙٙذ ٔی لثَٛ سا (اػـاسی ٘ٝ) صحیح ٚ اصّی اػذاد فمظ : ٌؼؼتٝ ٔتغیشٞای.  

  ( والع یه افشاد تؼذاد)

 

 ٔشتة لاتُ . ٘یؼتٙذ سیاضی ٚ وّٕی تصٛست ٌیشی ا٘ذاصٜ لاتُ :کیفی هتغیرّای2.

 تحصیالت – خٛ٘ی ٌشٟٚٞای ٔثُ .ٞؼتٙذ تٙذی عثمٝ ٚ ؿذٖ



 تر اساش وقص -متغیرٌااوُاع 

  ، ٔحمك تٛػظ وٝ اػت ػأُ ٚ ٔمذٔٝ ، ػّت ، ٔحشن ٔتغیش : هستقل هتغیر  (الف
  وٝ دیٍشی ٔتغیش تش آٖ اثشات تا ؿٛد ٔی ا٘تخاب یا ٚ دػتىاسی یا ٌیشی ا٘ذاصٜ

   .ؿٛد سٚؿٗ اػت ٚاتؼتٝ

  ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚ ٔـاٞذٜ ٔٛسد اػت ٘تیجٝ ٔؼَّٛ، ، پاػخ ٔتغیش : ٍاتستِ هتغیر  (ب
   .ؿٛد ٔـخص آٖ تش ٔؼتمُ ٔتغیش اثشات تا ٌیشد ٔی لشاس

  : هثال

 ٚ لّثی ٞای تیٕاسی اص ٘اؿی ٔیش ٚ ٔشي واٞؾ دس صثحٍاٞی ٚسصؽ ٘مؾ تشسػی -

   ػشٚلی

 جٕاػت ٕ٘اص تٝ دا٘ـجٛیاٖ تشغیة تش ٔؤثش ػٛأُ -



 متغیرٌای تعذیل کىىذي

 : تعریف

 ٔثُ .دٞذ لشاس تأثیش تحت سا ٚاتؼتٝ ٔتغیش تٛا٘ذ ٔی وٝ اػت ثا٘ٛی ٔؼتمُ ٔتغیش 

  خـٛ٘ت تّٛیضیٛ٘ی ٞای تش٘أٝ دیذٖ تأثیش تشسػی » ٔثالً .تحصیالت ػٗ، جٙؼیت،

 ایٗ دیذٖ ٔیضاٖ تأثیش اػت ٕٔىٗ «اتتذایی آٔٛصاٖ دا٘ؾ پشخاؿٍشی ٔیضاٖ دس آٔیض

 ٔتغیش یه جٙغ ِزا . ٘ثاؿذ یىؼاٖ پؼشاٖ ٚ دختشاٖ تیٗ پشخاؿٍشی دس ٞا تش٘أٝ

   .اػت وٙٙذٜ تؼذیُ



 متغیرٌای کىترل

 : تعریف
 

 ٔتغیش آٖ تٝ ؿٛد ِحاػ وٙٙذٜ تؼذیُ ٔتغیش تأثیشٌزاسی تحمیك یه دس چٙا٘چٝ 

   (ؿٛد وٙتشَ یا خٙثی آٖ اثش) .ؿٛد ٔی ٌفتٝ وٙتشَ

 

 :هثال

   .جٕاػت ٕ٘اص تٝ زذتر آٔٛصاٖ دا٘ؾ تشغیة تش ٔؤثش ػٛأُ 

 



 متغیرٌای مساحم

 :تعریف 
 

  آٟ٘ا تٛاٖ ٕ٘ی ٔؼتمیٕاً ِٚی ٌزاس٘ذ ٔی اثش پظٚٞؾ ٘تیجٝ تش وٝ ٞؼتٙذ ٔتغیشٞایی 

   .دسآٚسد وٙتشَ تٝ ٚ ؿٙاػایی سا

 

 : هثال

 ٌشػٍٙی ، ٞیجاٖ، خؼتٍی : ٔثُ  



 متغیرٌای دَ ارزضی َ چىذ ارزضی

   .ٌیش٘ذ ٔی سا ػذد یا اسصؽ دٚ فمظ : ارزضی زٍ هتغیرّای (الف

   حیات / ٔشي – سٚػتایی / ؿٟشی – ٔشد / صٖ : هثال

 

 داس٘ذ سا ٔمذاس یا اسصؽ دٚ اص تیؾ : ارزضی چٌس هتغیرّای (ب

  تّٛیضیٖٛ تٕاؿای صٔاٖ ٔذت : هثال 

   ػاػت دٚ تا یه تیٗ (2                      ػاػت یه اص وٕتش (1

   ػاػت چٟاس اص تیـتش (4                 ػاػت چٟاس تا ػٝ تیٗ (3



 فعالیت

 .هتغیر ّای تحقیق ذَز را هطرص کٌیس•



 جامعً آماری

جأؼٝ ػثاستؼت اص ٌشٜٚ یا عثمٝ ای اص افشاد، اؿیاء ، ٔتغیشٞا  ، ٔفاٞیٓ  :  تعریف •
 .  یا پذیذٜ ٞا وٝ حذالُ دس یه ٚیظٌی ٔـتشن تاؿٙذ

  دس ٚ  زهاًی چٝ دس کساًی، چِ تٝ ٔشتٛط اعالػات : وٝ پشػؾ ایٗ تٝ پاػخ  •

 تاؿذ ٔی هکاًی چٝ

 

  : خاهعِ هثال  

 اتتذایی آٔٛصاٖ دا٘ؾ یادٌیشی ٔیضاٖ تش تّٛیضیٖٛ تٕاؿای اثش تشسػی 

 ػثضٚاس پضؿىی ػّْٛ دا٘ـٍاٜ دا٘ـجٛیاٖ سٚا٘ی تٟذاؿت تشسػی 



 ومُوً

  ٚ تجضیٝ تشای وٝ ٞؼتٙذ جأؼٝ اص وٛچىی ٌشٜٚ .اػت جأؼٝ اص ای صیشٔجٕٛػٝ ًوًَِ

   .ؿٛ٘ذ ٔی ا٘تخاب ٔـاٞذٜ ٚ تحّیُ

  : گیری ًوًَِ

 جأؼٝ اص لؼٕتی ا٘تخاب ٚالغ دس .ٌٛیٙذ ٔی ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ، ا٘تخاب سٚؽ تٝ 

   .ٌٛیٙذ ٔی ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ سا تاؿذ جأؼٝ آٖ ٔؼشف وٝ ؿذٜ تؼشیف

 

   .اػت ٕ٘ٛ٘ٝ ٔمادیش وٕه تٝ جأؼٝ ٔمادیش تشآٚسد ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ  اصلی ّسف   •

 



 ومُوً گیری؟چرا 

واٞؾ ٞضیٙٝ ٞا 

افضایؾ ػشػت 

افضایؾ دلت 

غیش ػّٕی تٛدٖ ػشؿٕاسی دس تؼضی ؿشایظ 



 حجم ومُوً

   کَکراى فرهَل طریق از  (الف

n : ٓحج ٕٝ٘ٛ٘   

N : جأؼٝ افشاد وُ تؼذاد   

t یا z  : ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ اعٕیٙاٖ ػغح   

 z یا =t 2/58ٔمذاس دسصذ 99 اعٕیٙاٖ دسػغح ٚ z یا =1/96t ٔمذاس دسصذ 95 اعٕیٙاٖ ػغح دس

d : اػت0/01 یا 0/05 ٔؼٕٛالً وٝ تحُٕ لاتُ خغای ٔمذاس.  

p : تاؿٙذ ٔی تحمیك دس ٔٛسد٘ظش ٚیظٌی داسای وٝ جأؼٝ افشاد ٘ؼثت اص تشآٚسدی.  

q : تاؿٙذ ٕ٘ی تحمیك دس ٔٛسد٘ظش ٚیظٌی داسای وٝ جأؼٝ افشاد ٘ؼثت اص تشآٚسدی.  

 .تٛد خٛاٞذ حذاوثش ٕ٘ٛ٘ٝ حجٓ صٛست ایٗ دس وٝ ٘ظشٌشفت دس 0/5 تٛاٖ ٔی سا (p ٚ q) ٔمذاس
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 حجم ومُوً

   خاهعِ ٍاریاًس طریق از  (ب
2σ : لثّی ٔغاِؼات عشیك اص تٛاٖ ٔی اػت جأؼٝ ٚاسیا٘غ   

 ٔمذٔاتی ٚ اوتـافی تشسػی عشیك اص تٛاٖ ٔی یا .آٚسد دػت تٝ    

   .آٚسد دػت تٝ ٘فش 40 یا 30  تشسٚی      

z : تاؿذ ٔی2/58 یا1/96 آٖ ٔمذاس وٝ اػت ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٘تایج تٝ اعٕیٙاٖ ػغح.   

d : تاؿذ ٔی (0/01) یا ٚ (0/05) ٔؼٕٛالً وٝ تحُٕ لاتُ خغای ٔمذاس.   
 

 هَرگاى خسٍل طریق از ًوًَِ حدن تعییي (ج
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 حجم ومُوً



 ٌای ومُوً گیریرَش 

 همه افراد جامعه شانس حضور ندارند: نمونه گیری غیر احتمالی•

 آسان–

 گلوله برفی–

 مبتنی بر هدف–

 همه افراد جامعه شانس حضور در نمونه را دارند:نمونه گیری احتمالی•

 تصادفی ساده–

 سیستماتیک–

 طبقه ای–

 خوشه ای–



 ٌای ومُوً گیریرَش 

  : سازُ تصازفی گیری ًوًَِ -1

 ٕ٘ٛ٘ٝ ایٗ دس ػٌٛیشی احتٕاَ داس٘ذ ؿذٖ ا٘تخاب ؿا٘غ ٚ احتٕاَ جأؼٝ افشاد ٕٞٝ 
 سا ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٌشفتٗ لشاس تشای ٔؼتمُ ٚ تشاتش ؿا٘غ افشاد اػت وٓ یا ٘ذاسد ٚجٛد ٌیشی

  تٝ . ٘ذاسد تأثیشی جأؼٝ اػضای ػایش ا٘تخاب دس ؿىُ ٞیچ تٝ ػضٛ یه ا٘تخاب .داس٘ذ

   .تصادفی اػذاد جذَٚ یا ٚ وـی لشػٝ :اػت صٛست دٚ

 سٚی تٛاٖ ٔی سا ٕٞٝ اػأی یا ؿٕاسٜ اػت، وٓ آٔاسی جأؼٝ اػضای تؼذاد : کطی قرعِ

  .وشد ا٘تخاب آٟ٘ا ٔیاٖ اص ٚ ٘ٛؿت واغز

 وتاب پایاٖ دس جذَٚ ایٗ اػت صیاد آٔاسی جأؼٝ اػضای تؼذاد : تصازفی اعساز خسٍل

  .داسد ٚجٛد آٔاسی ٞای



 ٌای ومُوً گیریرَش 

  (هٌس ًظام) سیستواتیک گیری ًوًَِ -2

  ٕ٘ٛ٘ٝ حجٓ تٝ جأؼٝ حجٓ تؼذ ٚ ؿٛد ٔی ٌزاسی ؿٕاسٜ ٔتٛاِی اػذاد صٛست تٝ آٔاسی جأؼٝ وُ

  (ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ فاصّٝ) .ٌٛیٙذ ٔی «پایٝ ػذد» آٖ تٝ وٝ آیذ ٔی دػت تٝ ػذدی ٚ ؿٛد ٔی تمؼیٓ

  تٝ پایٝ ػذد تؼذ ٔشاحُ دس ٚ .وشد ا٘تخاب اػت پایٝ ػذد اص وٕتش وٝ تصادفی تغٛس ػذد یه ػپغ

  ٚ ٔٙظٓ تصٛست تؼذی ٞای ؿٕاسٜ تشتیة تذیٗ ٚ ؿٛد ٔی اضافٝ لثّی ؿذٜ ا٘تخاب ؿٕاسٜ

  تؼذی ٞای ؿٕاسٜ تٝ ؿٕاسٜ اِٚیٗ ؿذٖ ٔـخص تا دیٍش ػثاست تٝ ؿٛ٘ذ ٔی ٔـخص ػیؼتٕاتیه

   .ؿٛ٘ذ ٔی ٔـخص ػیؼتٕاتیه ٚ ٔٙظٓ تصٛست
  : هثال

 (  فاصّٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی)

 .ٞؼتٙذ ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ جضٚ 5 ،15 ،25 ، 35 ،...... ٞای ؿٕاسٜ تا افشاد پغ .اػت 5 تصادفی تصٛست ؿذٜ ا٘تخاب ػذد
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 ٌای ومُوً گیریرَش 

 طثقِ ای ًوًَِ گیری -3
  صٛست آٖ دس .تاؿٙذ ؿذٜ تـىیُ ٔختّفی عثمات اص ٚ ٘ثاؿٙذ ٍٕٞٗ جأؼٝ اػضای صٛستیىٝ دس

  دس ٔٛجٛد عثمات اص یه ٞش دیٍش ػثاست تٝ .ؿٛد ٔی ا٘تخاب عثمات افشاد تؼذاد تا ٔتٙاػة ٕ٘ٛ٘ٝ

   .داس٘ذ حضٛس ٕ٘ٛ٘ٝ دس جأؼٝ

  ا٘تخاب عثمٝ ٞش اص ٔؼتمُ ٞایی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ؿٛد ٔی ٔـخص عثمات تفىیه تٝ جأؼٝ سٚؽ ایٗ دس

   .ؿٛد ٔی

   .وٙیٓ ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ خٛاٞیٓ ٔی سٚػتایی ٚ ؿٟشی آٔٛصاٖ دا٘ؾ اص

  تؼذاد ٚ ٞؼتٙذ سٚػتایی (%30) ٘فش 300 ٚ ؿٟشی (%70) ٘فش 700 وٝ ٘فش 1000 جأؼٝ افشاد تؼذاد

  .اػت ٘فش 200 ٕ٘ٛ٘ٝ افشاد

 .سٚػتایی %30 ٚ ؿٟشی %70 یؼٙی .ؿٛد ٘تخاب ا تایذ سٚػتایی آٔٛص دا٘ؾ 60 ٚ ؿٟشی آٔٛص دا٘ؾ 140 ِزا



 ٌای ومُوً گیریرَش 

 (تٝ دٚ صٛست ته ٔشحّٝ ای ٚ چٙذ ٔشحّٝ ای اجشا ٔی ؿٛد)ًوًَِ گیری ذَضِ ای  -4

   .اػت ٕٔىٗ غیش یا ٔـىُ جأؼٝ اػضای اص ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تخاب وٝ داسد واستشد صٔا٘ی -

  .٘ذاسد ٚجٛد جأؼٝ اػضای اص وأّی فٟشػت -

  .اػت ٌؼتشدٜ ٚ تضسي تحمیك ٔٛسد جأؼٝ -

  .ٞؼتٙذ افشاد اص ٌشٚٞی ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚاحذ -

  .٘ثاؿذ جأؼٝ ٚالؼی ٕ٘ایٙذٜ ٚ ٔؼشف داسد أىاٖ ؿذٜ ا٘تخاب ٕ٘ٛ٘ٝ سٚؽ ایٗ ضؼیف ٘مغٝ -

 سضٛی خشاػاٖ اػتاٖ اتتذایی پٙجٓ صاٖ آٔٛ دا٘ؾ ٞٛؿی ٚضؼیت تشسػی : هثال

  دا٘ؾ 15 والع ٞش اص ٚ ← والع 2 ٔذسػٝ ٞش اص ← ٔذسػٝ 5 ؿٟش ٞش اص ← ؿٟش 2 ← اػتاٖ
   آٔٛص

  ای ٔشحّٝ چٙذ دس صٛستیىٝ دس یىثاس فمظ خٛؿٝ اص اػتفادٜ ای ٔشحّٝ یه ای خٛؿٝ ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ دس

   .ؿٛد ٔی تىشاس یىثاس اص تیؾ ػُٕ ایٗ



 تفاَت ٌا -گیریٌای ومُوً رَش 



 فعالیت

 .خاهعِ ٍ ًوًَِ تحقیق ذَز را هطرص کٌیس•

 .رٍش ًوًَِ گیری هٌاسة تحقیق ذَز را هطرص کٌیس•



 یک رَش تحقیق َ مذل آماری مىاسةطراحی 

پشػؾ ٘أٝ، ٔصاحثٝ، )اعالػات سا ٔحمك اص عشیك اتضاسٞای جٕغ آٚسی اعالػات  •

 .جٕغ آٚسی ٔی وٙذ( ٔـاٞذٜ، تجشتٝ ٚ آصٔایؾ،  اػٙاد ٚٔذاسن

ٔٙاػة اػت وٝ ٔحمك تایذ آٖ سا  « سٚؽ تحمیك»یه تحمیك ػّٕی ٔثتٙی تش    •

 .تؼییٗ وٙذ

ٕٞچٙیٗ دس ایٗ ٔشحّٝ ٔحمك تایذ جأؼٝ آٔاسی، حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ، ؿیٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی،     •

 .اتضاسٞای جٕغ آٚسی اعالػات ٚ ٔذَ تحّیّی آٔاسی ٔٙاػة خٛد سا ٔـخص ٔی وٙذ

 مشورت با استاد آمار•

 SPSSآنالیز داده های •



 پرسص َ پاسخ

 


