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 روش پژوهش .1

 نوع پژوهش 

  روش نمونه گیری، ،جامعه ، نمونه  ، مشخصات  واحد های مورد پژوهش 

 پژوهش محیط 

 گرد اوری داده ها 

 روش گرد اوری داده ها الف:        

 ابزار گرد اوری داده ها ب :        

    ابزار گرد اوری داده هاخصوصیات: 

 اعتبار علمی ابزار ) روایی(الف : 

 )پایایی(علمی ابزار  اعتمادب : 

  ابزار گرد اوری داده هانحوه استفاده از 

 روش های اماری و تست های اماری : طبقه بندی وروش تجزیه و تحلیل داده ها

 ذکر گردد بکار گرفته شده

 مالحظات اخالقی .2

 : شاملچهارمفصل 

 پژوهشیافته های  .1

 جداول 

 نمودار ها 

 : شاملپنجم فصل
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 بحث و بررسی یافته ها. 1

 نهایینتیحه گیری  .2

 پیشنهادات برای کاربرد یافته ها .3

 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی .4

 

 منابع:

 در انتهای هر فصل باید نوشته شوند به سیستم هاروارد
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 اولفصل 

 )باید با موضوعی که در کمیته پژوهش تایید شده مطابقت داشته باشد(موضوع پژوهش   -1

     
                                            زمينه پژوهشیا   بيان مسئله پژوهش  -2

 بیان مسئله باید حاوی موارد ذیل باشد    

  : مقدمه -

 .باشد تحقیق انجام از هدف مشگل مورد نظرو به مختصر با اشارهباید 

 شود.باید گیرائی خاص داشته و با جمالت صحیح و زیبا نگارش  استچون اولین قسمت پایان نامه 

 .) حداقل پنج سال گذشته(  باشدکامال جدیدو دارای منابع 

 

  : مساله تعریف -

 موضوع اینکه و مسئله علمی سابقه و تاریخچه از مختصری بیان.. شود توصیف و معرفی دقیقا مشکل باید قسمت این در 

 . است درآمده مشکل بصورت جامعه در و شروع زمانی چه از

 

 : پراکندگی و وسعت -

 ایران در مناسب آمار چنانچه ، نظر مورد وجامعه  مختلف درجوامع امار ذکر با درجامعه مسئله پراکندگی و وسعت به اشاره 

 .نماید آوری جمع آنرا شخصا تواند می پژوهشگر باشد، نداشته وجود

 

   :پژوهش اجرای لزوم و مساله اهمیت -

 .کرد خواهد حل را مشکلی چه تحقیق این و اند مانده باقی نشده حل چنان هم مشکالتی و مسائل چه اینکه نگارش 

 جامعه امنیت و سالمت بر ان تاثیر و اجتماعی و اقتصادی ای، حرفه مختلف های جنبه از تحقیق اهمیت ذکر . 

 نظر مورد پژوهش شخصی و ای حرفه اجتماعی، فوائد دقیقا باید پژوهشگر: گردد می حاصل آن حل با که فوائدی 

 . نماید عنوان را

 

 : در رابطه با موضوعشده  انجام اقدامات وشرح مختصری از تحقیقات قبلی  -
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 علل یافته شده  یادر صورتیکه است مانده پاسخ بدون هنوز  در رابطه با موضوع سواالتی اگردر تحقیقات گذشته

باشد، تماما به عبارت دیگر تناقضی بین راه حل های موجود و مشگل  داشته در بررسیهای قبلی با یکدیگر تناقض

 باید ذکر گردد .

 

 :راه حل های موجود و اقدامات انجام شده- 

 کافی مشگل این حل برای چرا راه حل های موجود و اقداماتی که تا کنون انجام شده  که ای متقاعدکننده بحث ارائه        

 .مسئله راه حل دیگر ومناسب تری  را ارائه نمود  کاهش جهت و با پژوهش حاضر چگونه می توان نبوده

 ه در پژوهش حاضر، چرا درمان خاصیمثال ذکر انواع روش های درمانی در مورد یک بیماری و اثر بخشی هر یک از آنها و اینک

 .انتخاب و مورد پژوهش قرار می گیرد 

 

 ،باید ذکر گردد.در صورتیکه وجود داشته باشد   تجربیات پژوهشگر در رابطه با موضوع: -       

 

 .نموددر انتها باید کل مطلب را جمع بندی و یک شمای کلی از پژوهش مطرح  جمع بندی :-

 نکته مهم:

 صفحه باشد. 1-2 بهتر است کوتاه و  یا پروپوزال مسئله پژوهش در طرح پژوهشبيان  نگارش 

  صفحه باشد. 8-11مسئله پژوهش در پایان نامه 

 

 اهداف پژوهش -3

 به دو صورت نوشته میشود.: اهداف کلی،اهداف ویژه

 تاری بیان میشود.فاهداف کلی در واقع همان موضوع پژوهش است که بصورت افعال ر –الف 

 اهداف ویژه : ذکر گام به گام تحقیق تارسیدن به هدف کلی است. -ب

  یافت.با مجموع اهداف ویژه باید بتوان به هدف کلی دست 

 .هر هدف ویژه باید بتواند خود موضوع تحقیق بوده و با یک توالی منطقی جنبه های گوناگون مسئله را در برگیرد 

 .باید به زبان علمی وبه روشنی آنچه را که تصمیم به انجام آن داریم مشخص نماید 

 برای تهیه ابزار گرد آوری اطالعات هستند. ماییاهداف ویژه راهن 
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  افعال مبهم و غیر قابل اندازه گیری باید اجتناب نمود. وبا استفاده از افعال عملی که برای سنجش از ویژگی از بکارگیری

 کافی برخوردار باشند بیان شوند.

  در قسمت تعبیر و تفسیر داده ها باید بتوان هر هدف و یژه را مورد بحث قرار داد بنابراین باید طوری مطرح شوند که قابل

 گیری باشندسنجش واندازه 

 برای مشخصات هدف نوشته نمیشود و فقط در قسمت توصیف نمونه از آن استفاده میشود. 

 فرضيه ها یا سوالهاي پژوهش -4

 جمله خبری بیان شود. فرضیه باید بصورت یک -

متغیرهای مداخله گر که در فرضیه باید رابطه بین دومتغیر رابیان کند. و فقط برای متغیرهای اصلی پژوهش نوشته میشود و برای  -

 اهداف آمده اند فرضیه نوشته نمیشود.

 دومتغیر داشته باشیم باید بیش از یک فرضیه نیز داشته باشیم . زاگر بیش ا -

فرضیه باید روشن و دقیق بوده وکامل بیان شود. باید جامعه را برگیرد همانظور که در بیان مسئله آمده و لزومی ندارد محیط و  -

 یره را ذکر نمود.سال وغ

فرضیه باید قبل ازبررسی تدوین گردد و برای هر پژوهش متناسب ترین فرضیه ها راباید مطرح نمود که بتواند تمام جنبه ها  -

 مسئله تحقیق را مورد آزمایش قرار دهد .

 فرضیه باید آزمون پذیر باشد یعنی با آزمونهای آماری آنها رابتوان آزمون نمود. -

 شت.چنانچه نتوان برای پژوهش فرضیه مطرح نمود باید سئوال پژوهش دا -

 نیاز به فرضیه ندارند و سواالت تحقیق اینگونه مطالعات راهدایت می نمایند.ستگی بغیر از هم به مطالعات توصیفی  -

 

                                                                                                        گانتعریف واژ  -5

از آنجائی که بسیاری از واژه ها و اطالعات معانی گوناگون  دارد که ممکن است مورد نظر محقق نباشد، لذا باید کلیه واژه ها را از  -

 ود تا دیگران نیز منظور پژوهشگر را درك نمایندعنوان بیرون کشیده و توصیف نم

بجز متغیرهای پژوهش که باید حتما بصورت قابل اندازه گیری و هم بصورت نظری و عملی تعریف شوند بقیه واژه هاا برحساب    -

 لزوم تعریف می شوند. 

 نوشتن واژه ها اهمیت دارد و باید اولویتها در نظر گرفته شود.ترتیب  -

 دارند.نظری بعضی از واژه ها فقط تعریف  
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 دارند. عملیبعضی از واژه ها فقط تعریف  

 د.تعریف عملی دارن و هم  تعریف نظری همبعضی از واژه ها              

 واژه ها از مطالب علمی با استفاده از نوشته صاحب نظران استفاده میشود.در تعاریف نظری  -

برای هر واژه تنها یک تعریف کامل کافی است ولی گاهی الزم می شود برای تکمیل تعریف یک واژه از چند تعریف اساتفاده شاود   

 که کامل کننده هم باشند.

باید حتما قابل اندازه گیری باشد.که  توصیفی از واژه به آن صورت که ما می خواهیم تعاریف عملی واژه ها عبارتست از -  

 روش سنجش متغیرهای و طریق طبقه بندی داده ها حتما باید در تعاریف عملی ذکر شود.

. 

                                                                                                                         پيش فرضهاي پژوهش   -6

 پیش فرضها باید بصورت جمالت تاکیدی و در اکثر مواقع بصورت مستند نوشته شوند. -

ه بهتر ستونهای پژوهش را تشکیل میدهند ذکر نمود و تعداد زیاد پش فرضها یا تعداد کمتر آنها نشانهائی را که  باید پیش فرض -

 بودن آن نیست.

 نوشتن فقط یک پیش فرض برای هر قسمت کافی است. -

از آنجائی که پراکندگی موارد از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت است لذا آمارها را نمیتوان بعنوان پیش فرض محساوب نماود    -

 .مگر در موارد خیلی نادر با در نظر گرفتن موضوع پژوهش

 باید با یک روال منطقی و به ترتیب اولویت نوشته شوند.پیش فرضها  -

                                                                                                             هاي پژوهش محدودیت -7

ذیری یافته های حاصل از تحقیق را محدود تحت تاثیر قرار داده و تعمیم پد نتایج تحقیق را نجنبه هائی از پژوهش هستند که میتوان

 نمایند. تشخیص این محدودیتها اهمیت بسیار دارد.

 محدودیتها به دو نوع تقسیم شده اند:

پژوهشگرمحدودیت های در اختیار -الف                                                                           

این محدودیت ها در طول تحقیق مشخص می شوند و مربوط به متغیر های مداخله گری هستند که اگر چه از ابتدا جز مشخصات 

نظر گرفته تا در انجام تحقیق راحت تر باشد  جامعه تعیین نشده اند ، پژوهشگر آنها را در  

: موارد ذیل باشند شامل میتوانند  محدودیت هااین   
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محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر-ب                                                                     

متغیرهای مداخله گری هستند که بر نتایج تحقیق تاثیر گذاشته ولی خارج از کنترل محقق است .این متغیرها باید این محدودیت ها 

.مثلشگر شناسائی شده ، توضیح داده شوند و علت عدم کنترل آن را نیز باید ذکر کند هتوسط پژو  

حاالت روحی روانی افراد -1  

  صورتیکه تالش محقق موثر نباشد نیز خارج از کنترل پژوهشگر میباشدتفاوت های فردی در مورد درك مفاهیم در  -2
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 فصل دوم

 بر مطالعات میباشداین فصل شامل  چهارچوب پنداشتی یا نظری و مروری 

                                                                 پژوهشچهارچوب پنداشتی یا نظري  -1

 .یا در چهارچوب یک نظریه خاص انجام شود  دارای یک چهارچوب پنداشتی یک پژوهش معتبر پژوهشی است که -

 .یانظری پنداشتییا فقط یک چهارچوب را باید انتخاب نمود -

 چهارچوب باید خالصه و جامع نوشته شود. -

 چهارچوب باید مستقیما به موضوع پژوهش ارتباط داشته باشد. -

چهارچوب باید در برگیرنده مفاهیم اصلی پژوهش بوده با یک روال منطقی و در ارتباط با یکدیگر نوشته شده و با عناوین مختلف  -

 از یکدیگر جدا نگردند.

 صفحه بیان گردند. 25و حداکثر در  22ین قسمت باید حداقل مطالب در ا -

حد اکثار    در طرح پیشنهادی کافی است که مفاهیم موجود مشخص شده و درصورت لزوم شرح مختصری در باره آنها داده شود -

 .صفحه 2در

 

مروري بر مطالعات                                                                                                          -2  

 تحقیق گزارش شود که تعدادی از آن مجالت خارجی و تعدادی در ایران انتخاب و جدید باشند.  8باید حداقل  در اینجا -

 ها مورد نظر قرار گیرد. تحقیقات از چکیده آنها نباید استفاده کرد. بلکه باید گزارش کامل پژوهشبرای تهیه هریک از  -

 گزارش یک تحقیق باید کامل ، جامع و در برگیرنده موارد زیر باشد: -

 شامل  شناسنامه تحقیق :  •

 ومحل محیط   عنوان وهدف از تحقیق ،  نوع مطالعه ،   زمان مطالعه ،   نام نویسنده ، 

 روش کار  •
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روایی وپایابی علمی ، تاییدیه کمیته اخالق   روش وابزار گرد آوری اطالعات ،  روش نمونه گیری ،  نمونه ،    جامعه مورد مطالعه ، 

 روش ونرم افزار تجزیه وتحلیل داده ها .   روش اجرای پژوهش با ذکر جزئیات ،   پژوهش، 

    یافته ها : •

 معنی دار وحتی غیرمعنی دار باید ذکر گردد .یافته های مهم و 

 نتایج : •

نتایج بایددرراستای اهداف عنوان شده درقسمت مقدمه بوده و در ان مشخص نمودن نقاط قوت وضعف و محدودیتهای             

 نیز ذکر گردد مطالعه و کاربردیافته های پژوهش

 نقد •

 مورد متدولوژی ویافته های بدست آمده و بر شمردن نقاط قوت وضعف خاتمه یابد.میتواند با نقدی در   این مرحله اختیاری است 
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 ومسفصل 

 این فصل شامل روش پژوهش و مالحظات اخالقی می باشد.

روش پژوهش )متدولوژي(  -1  

 نوع پژوهش                                                                                                                  

 نام نوع پژوهش باید ذکر شود. -

 متغیرهای مورد مطالعه باید مشخص گردند. )متغیرهای مستقل و وابسته( -

 باید مشخص شوند.گروههائی که در مورد آنها تحقیق انجام شده است  -

 جامعه پژوهش                                                                                            

 مشخصات جامعه باید بطور کامل توضیح داده شود. -      

 نمونه پژوهش                                                                                                  -

 نمونه از جامعه پژوهش انتخاب می شود و برحسب نوع روش تحقیق حجم نمونه متفاوت می باشد.

 برای تعیین حجم نمونه از روشهای مختلفی استفاده می شود:

   تحقیقات گذشته مراجعه به

 استفاده از فرمول نمونه گیری -

                                                                                           مشخصات واحدهای مورد پژوهش: -    

گیرد و تحت عناوین زیر ذکار  های مورد نظر خود در نظر می که در این قسمت مربوط به مشخصاتی است که پژوهشگر برای واحد

 می گردد: این دو معیار فقط در یک قسمت باید ذکر شوند و نیازی ندارد که در هر قسمت پذیرش و حذف تکرار شوند.

 معیارهای پذیرش -

 معیارهای حذف -

                                       روش نمونه گیری                                                                                    -

 روش نمونه گیری باید مشخص و کامال توضیح داده شود. - 
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چنانچه به گروههای مختلف تقسیم می شوند روش تقسیم بندی به گروه ها و نمونه گیری در هر گروه کامال توضیح داده  - 

 شود.

                                                                                       محيط پژوهش 

 محیطی است که پژوهش در آنجا انجام می گیرد و باید بدقت توصیف شود و دلیل انتخاب محیط مورد نظر را باید ذکر نماید.

 گردآوري داده ها  

 :  وش گردآوری داده ها رالف :                        

های گردآوری داده ها میتوان اطالعات الزم در مورد موضوع مورد پژوهش و شرایط محیط مربوط باه آن را  ه ویبا استفاده از ش

 بدست آورد. تکنیک های جمع آوری اطالعات عبارتست از:

 پرسشنامه -

 مصاحبه -

 مشاهده -

 طالعات و منبع موجوداستفاده از ا -

 ابزار گردآوری داده ها:   -ب                 

 جهت پرسشنامه : پرسشنامه               

 جهت مصاحبه: برنامه مصاحبه، فرم مصاحبه، پرسشنامه، ضبط صوت  

 جهت مشاهده: برگه مشاهده چک لیست )چشم، قلم، کاغذ، ساعت، ترازو، میکروسکوپ(                 

 : فرم ثبت اطالعات   استفاده از اطالعات و منبع موجود برای                  

 در مورد ابزار حتما موارد زیر را باید مشخص نمود.

 ؟این ابزار از کجا بدست آمده یا چگونه تهیه شده است -

 ؟شامل چند قسمت میباشد و هر قسمت شامل چه چیزهائی است -

 وصيات ابزار گردآوري داده هاخص   

 گردآوری اطالعات باید دارای مشخصاتی باشد که اگر این مشخصات را نداشته باشد ارزشی ندارد.هرگونه ابزار 

 دو مشخصه اصلی این ابزار عبارتست از:



13 
 

 اعتبار علمی، روائی : ابزار باید معتبر بوده و دقیقا همان چیزی را که میخواهیم بتواند اندازه گیری نماید. الف : 

منظور ثبات و پایائی اندازه گیری در زمانهای مختلف است یعنی اگر ما ابزار را بارها و بارهاا بکاار باریم     اعتماد علمی، پایائی: ب : 

 یک جواب را بدست آوردیم.

 نحوه استفاده از ابزار گردآوري داده ها 

ر مورد نموناه هاا بکاار    که در واقع همان روش کار است و باید دقیقا توصیف شود که تصویر کاملی از اینکه ابزار در چه شرایطی د

 گرفته شده و تکمیل شده است به خواننده بدهد.

 :روش تجزیه و تحليل داده ها 

اطالعات پس از جمع آوری بصورت داده های خام بوده و بمنظور توجیح و تفسیر دقیق باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرناد. داده  

 ته و قابل استفاده نمی باشند.مفهومی نداش اند ها تا زمانی که تجزیه و تحلیل نشده

 .از روشهای آماری مناسب استفاده نماید و شناخت کافی از داده ها داشته باشد پژوهشگر باید  داده ها جهت تجزیه و تحلیل

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 جهارمفصل 

 یافته هاي پژوهش

به نمایش میگذارد.جداول  وتهیه و تنظیم جداول توزیع فراوانی خالصه کرده در این فصل پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با 

 و شکل ها باید بگونه ای تنظیم و تدوین شوند که مستقل از بحث های کالمی فصل برای خواننده معنی و مفهوم داشته باشند.

 جداول 

جادول مرباوط باه     شود و در همین قسمت نیز توضیح داده مای شاود کاه چناد     ابتدا جداول مربوط به مشخصات نمونه آورده می

 داول بايد داراي مشخصات ذيل باشد:ج مشخصات نمونه ها هستند.

 جداول باید شماره داشته باشد. -1

 .جداول باید عنوان داشته باشد. عنوان باید بطور کامل ذکر شود  -2

 بیرون کشیده و توصیف شود.در زیر جداول باید نکات برجسته هر جدول  -3

 آنچه در عنوان جداول آمده نباید در زیر آن تکرار شود.-

 لزومی ندارد. هدر زیر جداول چنانچه شرح الزم است باید با درصد صحبت شود: استفاده از اکثریت و اقلیت و غیر -

 نوشته میشود. P. Valueدر صورت معنی دار بودن آزمون  -

 نمودارها 

 تری از اطالعات گردآوری شده را بدست میدهد و باید دارای تمام مشخصاتی باشد که برای جدول ذکر گردید. تصویر روشن

 نمودارها نیز مانند جداول شماره می خواهند. -

 عنوان نمودارها در زیر آن نوشته می شوند. -

 از نمودار داده شود.در صورت لزوم ممکن است شرح مختصری  -

 ستونی )هیستوگرام( یا چند ضلعی یا دایره ای باشندنمودار میتوانند میله ای،  -
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 پنجم  فصل

                                                                                              بحث و بررسی یافته ها -1

تجزیه و تحلیل از د و اینکه اطالعات جمع آوری شده ندر این قسمت یافته ها در رابطه با اهداف پژوهش مورد بحث قرار می گیر

 .آماری آنها در مورد هر یک از اهداف پژوهش به چه پاسخی رسیده است 

 بهتر است برای نتیجه گیری بهتر از اهداف ویژه به هدف کلی برسیم. 

یک شماره اهداف ویژه را ذکر  و با استفاده از نتایج جداول به بحث می پردازیم در اینجاجزئیات بحث می شوند و حتی ه یک ب -

 گاهی الزم می شود که هریک از سواالت پرسشنامه بطور کامل و جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.

 می شوند.گر و با درصد و نتایج آزمونها بحث دییافته ها در ارتباط با یک -

 فقط نتایج گزارش نشده بلکه باید پژوهشگر در مورد آنها تعبیر و تفسیر نماید. -

در آنجا میتوان یافته ها را با تحقیقات دیگران ساپورت نموده یعنی از نتایج تحقیقات دیگران برای رد یا حمایت نتایج خود  -

 استفاده نمود.

 (فحهص 54-54 حدود) .بحث شود محدودیت صفحه وجود ندارد و باید بطور کامل -

 Conclusion                                                                                                                     نتيجه گيري نهائی -2

یافته های از طریق نتیجه گیری پژوهشگر ارزش و اهمیت تحقیق خود را نقد می کند و کوشش وی برای تعمیم دادن بر اساس 

 تحقیق است.

پژوهشگر نباید در نتایج تحقیق وی اثر بگذارد، توضیحات باید واقعی و عاری از هرگونه تعصب و فقط  عقاید و تجربیات تحقیقی -

 بر اساس یافته ها باشد.

مورد بحث  نتیجه گیری نهائی بر اساس فرضیه و سواالت پژوهش است یعنی در اینجا فرضیه ها و سواالت پژوهش است که -

 قرار میگیرد.

 نتایج باید با ذکر تست های آماری ارائه شوند. -

 درصورت داشتن فرضیه، با ذکر نتایج آزمونهای آماری مشخص شود که فرضیه قبول یا رد شده است. -

 هر فرضیه باید بطور مشخص و جداگانه بحث شود. -

 ای مداخله گرد صحبت شود.درصورت داشتن فرضیه لزومی ندارد در مورد ارتباط متغیره -
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 در نتیجه گیری نهائی گاهی با یافته های دیگران خود را حمایت می کنیم.  -

 پيشنهادات براي کاربرد یافته ها -3

 پیشنهادات باید بر اساس یافته های تحقیق باشد.

پرستاری، خدمات پرستاری بالینی، در این قسمت بر اساس یافته های تحقیق کاربرد نوشته می شود که ممکن است در آموزش  -

 یا برای تحقیقات آینده و یا ممکن است تکرار مجدد )توسعه بیشتر ابزار و یا استفاده از نمونه بزرگتر ( باشد.

 پژوهش نوشته می شود نباید صرفاً به قسمتهای مختلف پرستاری و مامائی محدود گردد.کاربردی که برای یافته های 

 مورد هر پژوهش اختصاصی بوده و باید دقیقاً بحث شود و از کلی گوئی باید اجتناب گردد. کاربرد یافته ها در-

 بهتر است لیستی از یافته ها تهیه شود و دقیقاً در مورد هریک از آنها کاربرد نوشته شود. -

 .مداخله گر پرداخته میشودکاربرد یافته ها از متغیرهای اصلی شروع شده و بعد از آن بحث در مورد ارتباط بین متغیرهای  -

 Recommendation For Further Studies                                                           پيشهادات براي پژوهشهاي بعدي  -4

 از این قسمت است که میتوان موضوعات تحقیق را انتخاب نمود.

 های تحقیق باشد.پیشنهادات برای پژوهشهای بعدی باید بر اساس یافته 

 یعنی بعضی از مواردی را که فکر میکردیم خواهیم یافت و نیافته ایم.

محدودیت هائی را که در طول تحقیق با آن روبرو بوده ایم که از یافته های پژوهش محسوب میشود و میتوان پیشنهاد داد که 

 دیگران آنها را پیگیری و دنیال نمایند.

 تصاصی بوده و کلی گوئی نباید شود.پیشنهادات برای هر تحقیقی اخ

شود که باید بصورت مستند آنرا استدالل نمود و اینکه چرا پیگیری یا پژوهش های بعدی  یمبرای هر مورد پیشنهاد خاص مطرح 

 الزم است.

 منابع:

 و در انتهای هر فصل منابع مربوط به ان فصل قرار داده شود. منابع باید با سیستم هاروارد  نوشته شوند 

 مدیر پژوهش دانشکده

 شیرین حجازی


