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 مفهوم تحقيق•
 لزوم انجام تحقيق در نظام سالمت •
 انواع تحقيق •
 بندي مسائل سازمان خود را بر حسب معيارهاي موجود اولويت•
 كار گروهيبا  موضوع مناسبتعيين •
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 اهمیت پروپوزال پژوهشی

 .  با كيفيت پروپوزال دارد نسبت مستقيمي پژوهش كيفيت •
عنوان پژوهشگري  شما توسط كميته پروژه به رسميت شناختن به •

 توانا
 :باور كنند كه ديگران •

 قصد انجام پروژه پژوهشي ارزشمندي را در سر داريد شما –
 انجام آن هستند شايسته –
 . كاري مناسبي براي تکميل آن داريد برنامه –

 :به سه پرسش زير پاسخ دهندهاي پژوهشي بايد همه پروپوزال 

 كه مي خواهيد انجام دهيد چيست ؟آنچه -1

 مي خواهيد آن را انجام دهيد؟چرا -2

 ؟چگونه آن را انجام خواهيد داد -3

 اهمیت پروپوزال پژوهشی
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 :پروپوزال بايد حاوي اطالعاتي باشد كه•

 خوانندگانش متقاعد شوند شما ايده پژوهشي مهمي در سر داريد–

دريافت درستي از ادبيات موضوع و مباحث مهم مربوط به آن  –

 داريد

 .روش شما روشي معتبر است –

 

 اهمیت پروپوزال پژوهشی

  Researchتحقیق 

تجزيه و تحليل آنها و تفسير  ،ا هوري منظم داده آعبارتست از جمع•

 منظور يافتن پاسخ براي يك سوال يا حل يك مشکله نتايج ب

 است  مشکل احساس وجود يكاولين مرحله تحقيق بنابراين •
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 :انواع تحقیق

 فوري مسائل لح راه يافتن بر تحقيق نوع اين : Applied Research يا كاربردي•
  .اردد عملي جنبه و شود مي متمركز

 ديابت به ابتال بر موثر عوامل بررسي–

  پايه علوم يا دانش بسط و گسترش براي كه است تحقيقي :Basic Research يا بنيادي•
 .ندارد نقشي آن نتايج كاربرد در محقق خود معموال .شود مي ريزي طرح
 شمسي منظومه تشکيل نحوه بررسي–

•HSR: اعم  نياز مورد خدمات ارايه مديريت هاي شيو در تغيير منظور به كه اي مطالعه  
 نظام عملکرد ارتقائ جهت در دانشجويي و پژوهشي , آموزشي , درماني, بهداشتي  از

 باشد تندرستي
 سبا طرح  خدمات از وري بهره ميزان تعيين–

 فوق طرح نوع دو هر ويژگيهاي :Basic Applied Research كاربردي بنيادي•
 .دارد را
 انسولين سازنده سلولهاي عملکرد بهبود در بنيادي سلولهاي نقش–

 Research/Publish! Why? “1+4 Ps Rule” 

• Production of knowledge 

• Promotion 

• Prestige 

• Pelf 

• Publish 
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 (پروپوزال)عناصر اصلی طرح پیشنهادی 

 (مقدمه) شود؟ مطالعه بايد چيزي چه و چيست مسئله : الف

 (متون بررسي) است؟ دسترس در اكنون هم اطالعاتي چه : ب

 (طرح انجام ضرورت) يابيم؟ دست چيزي چه به واميدواريم  چيست طرح اجراي دليل : ج

 (كار روش) يافت؟ دست اهداف به توان مي چگونه : د

9 
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 تعیین عنوان یا موضوع پژوهشی

 هدف از انتخاب موضوع

 آن اهميت درك همچنين و دار اولويت بهداشتي مشکل يك شناسايي•

 و اجراي براي فني و عملي علمي، امکانات و نيازها گرفتن بادرنظر

 .است  آن نتايج جلب براي متخصصان مندي عالقه همچنين

 .شود مي آغاز محقق ذهن در سوال يك وجود با موضوع انتخاب•
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 مثال

 خريد كفش•
 گرفتن گواهينامه•
 ازدواج كردن•

•
–

•
–

–

–

•
–

 

 مثال
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 موضوعانتخاب يك معيارهای 

 قابليت اجرا•
 دوباره كاري•
 تناسب زماني•
 مناسبت•
 مقرون به صرفه بودن•
 مالحظات اخالقي•
 مقبوليت سياسي•
 عالقه و دانش  •

 چه موضوعاتي قابل تحقیق هستند؟

 نيست، موجود آنها درمورد اطالعي هيچ كه موضوعاتي•
 است  و محدود ناقص آنها درباره حاضر اطالعات كه موضوعاتي •
 مستمر طور به اطالعات بازتوليد به نياز زمان، باگذشت كه موضوعاتي•

 دارد
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Observational VS RCT 

4 Ws  

• What? 

• Where? 

• When? 

• Who/To whom?  

PICO 

• Patients/participants? 

• Intervention? 

• Comparison? 

• Outcome?  

  جمعيت در كولوركتال سرطان شده استاندارد بروز ميزان تعيين•
 1391 سال اراك شهر سال 40 باالي

 
  به ابتال از پيشگيري بر بوكلت و سخنراني تاثير مقايسه•

 يائسه زنان در استئوپروز
  از پيشگيري در والپرات سديم و پروپرانول داروي دو تاثير•

   ميگرن حمالت

Observational VS RCT 
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 خصوصیات عنوان تحقیق

 جامع بودن•
 كلمات كوتاه ، رسا ودر حد امکان از يك زبان استفاده شود از •
 كوتاه و مختصر بودن•
 خنثي بودنعدم پيش داوري يا •
   .شودازاختصارات پرهيز •
 در تحقيقات توصيفي مکان و زمان بيان •
   .تحقيق محدود در نظر گرفته شوددامنه •
 شود سوالي مطرح غير عنوان •
   .از كلمات مناسب ومطلوب استفاده شود•
 جذاب بودن•
 رعايت جنبه هاي اخالقي•
 .گاهي اوقات ذكر روش كار در عنوان بر اعتبار طرح مي افزايد•

 چه موضوعاتي قابل تحقیق هستند؟

 نيست، موجود آنها درمورد اطالعي هيچ كه موضوعاتي•
 است  و محدود ناقص آنها درباره حاضر اطالعات كه موضوعاتي •
 مستمر طور به اطالعات بازتوليد به نياز زمان، باگذشت كه موضوعاتي•

 دارد
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 عنوان تحقیق/ موضوع/ حیطه

براي انتخاب موضوع بايد ديد وسيع داشت و ابتدا حيطه تحقيق  •
(area ) را شناسايي نمود، در مرحله بعد موضوع تحقيق(subject)  

 را نوشت( topic)را يافت و در انتها عنوان 
 
 مثال
 ارزيابي شيوه تدريس اساتيد: حيطه•

 سنجش قدرت بيان اساتيد بر اساس نظر دانشجويان: موضوع–
تعيين مشخصات موثر شخصيتي مدرسين در انتقال مفاهيم درسي از ديدگاه : عنوان•

 دانشجويان
21 

 (1)یافتن حیطه و موضوع تحقیق 

 .يکي از بزرگترين مشکالت بر سر راه تحقيق نداشتن ايده است•
 .  استهنر بسيار مهم و نوعي نبوغ يافتن موضوع خوب تحقيق يك •
بدون داشتن اين فرامهارت و صرف خواندن و يادگرفتن روش تحقيق •

 .هرگز انسان را محقق نخواهد كرد
ذهن پژوهشگر بايد با ديدن هر مشکل و با خواندن هر مطلب علمي،  •

 .دهها موضوع جديد براي تحقيق را بيافريند

22 



12 

 (2)یافتن حیطه و موضوع تحقیق 
 براي بارور نمودن ذهن در يافتن موضوع مناسب تحقيق بايست•

زياد مطالعه نمود و مقاالت و مجالت را مرور نموده و عناوين تحقيق ديگران را با دقت  –
 .برانداز نمود

اجزا را در كنار هم قرار داده و تصوير ذهني مناسبي از  . سعي نمود ذهني كل نگر داشت–
 حيطه و يا حيطه هاي علمي مرتبط بوجود آورد

 در يافتن خالها و ايجاد شبه در مطالب علمي تالش نمود–
 تخيل علمي داشت–
 دور را نگاه نمود–
 شنونده و يا خواننده صرف بودن كافي نيست. در مجادالت و بحثها علمي شركت فعال داشت–
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 یک مثال
 به نظر شما در آموزش علوم پزشکی چه حیطه هایی را می توان تصور نمود؟

24 

 برنامه ریزی درسی•
 مدیریت آموزش•
 شیوه تدریس•
 ارزیابی پیشرفت تحصیلی•
 منابع علمی و متون آموزشی•
 اقتصاد آموزش•
 انگیزش فرادهنده و فراگیرنده  •

 آموزش مداوم•
 مهارتهای یادگیری•
 خطاهای آموزش•
 گزینش دانشجو•
 اخالق در آموزش•
 پژوهش در آموزش•
 اعتباربخشی دوره آموزشی•
 پایش و ارزشیابی•
•   ..................... 
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 چگونه عنوان تحقیق نوشته شود؟

ابتدا به كاملترين شکل ممکن عنوان خود را بنويسيد و بعد سعي نماييد به ترتيب •
تك تك كلمات عنوان نوشته شده را بپوشانيد؛ در صورتي كه پوشاندن يك كلمه 

از عنوان معنا و مفهوم آن را ناقص ننمود بدانيد كه آن كلمه زائد است و لذا بيان 
 . آن ضرورتي ندارد

 .فقط كلماتي را نگاه داريد كه حذف آنها معناي عبارت را از بين مي برد•
و يا كلمات “ سنجش”، “ارزيابي”، “بررسي”بهتر است عنوان با كلماتي مانند •

 مشابه شروع شود
بيان زمان و مکان تحقيق در عنوان فقط در صورتي ضرورت دارد كه پاسخ به •

 .سوال تحقيق در زمانها و مکانهاي مختلف تغيير يابد

25 

 !!؟از نظر عنوان چطورندهم فکری، 

 جامع نيست: رعايت اخالق در آموزش•
بررسي قدرت ارتباط بين مهارتهاي يادگيري مدرس در افزايش قدرت بيان و •

طوالني است، جذابيت ندارد، خنثي نيست، : تدريس وي در آموزش به دانشجويان پزشکي
 درك آن دشوار است

:  بررسي فراواني كري در نوزادان مادران مصرف كننده مواد مخدر خطرناك•
 جذابيت كم، كلمات تند و خشن، كلمه ناشنا بسيار زيباتر است

-ارزيابي ميزان اثربخشي آموزش روش تحقيق از طريق خودآموزهاي صوتي•
نسبتاً خوب و مناسب است ولي : تصويري براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد

 باز مي توان آن را ساده تر نوشت

26 
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 کارگروهی

كمي تامل فرماييد و سعي نماييد نمره اي از بيست به توانمندي خود در نوشتن •
 ايده هاي نو براي پژوهش بدهيد؟

حال براي براي اينکه مهارت خود را محك بزنيد، سعي نماييد در رشته تخصصي •
از  كامالًدقيقه چند موضوع تحقيق بنويسيد كه از نظر محتوا  5خود در كمتر از 

 .  هم جدا باشند
، موضوعات نوشته شده 6لطفاً بر اساس معيارهاي بيان شده در اساليد شماره •

 .خود را ارزيابي نماييد
نمره به خود  5 حداكثربه ازاي هر موضوع نوشته شده در مدت زمان ذكر شده، •

موضوع خوب، دقيق و جذاب را   4دقيقه، حداقل  5يعني اگر توانستيد در . بدهيد
 .خواهد بود 20بيان فرماييد نمره شما 

27 

 يعني علت انتخاب موضوع، •
 بيان زمينه هاي مختلف آن در تحقيق •
 شناساندن آن به ديگران •
 نشان دادن اهميت مسئله•

توجيه پذير نمودن ضرورت انجام تحقيق به دريك كالم يعني 
 ديگران
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 اهميت بيان مسأله

 وسيله اي براي توضيح و توجيه طرح است•
 باعث روشن شدن ابعاد مختلف مسأله مي شود•
 ضرورت انجام طرح را نمايان مي سازد•
 ارائۀ طرح را به سازمان تأمين كنندۀ بودجه آسان مي كند•
 اساسي براي پروراندن طرح تحقيقاتي است•

 

Importance of Problem Definition 

“The formulation of the problem is 

often more essential than its solution.” 

 

• Albert Einstein 
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   اي زمينه اطالعات•
 توصيف مشکل–
 آنچه هست و آنچه بايد باشد–

  موضوع اهميت و مسأله دقيق وصيفت•
  وقوع يا بروز نحوه –
  شدت و وسعت  –
  مسأله بروز در دخيل احتمالي علل توصيف  –
   مشکل با فعلي برخورد نحوه  –
 ها ندانسته و تناقضات–

 هدف و اجرا ضرورت•
            رود مي انتظار مشکل حل از نتايجي چه •

 بيان مسئله

 بیان مساله

  شکلي به تا است الزم تحقيق پرسش تدوين و مساله كردن پيدا بدنبال•
  از ناشي مشکالت و آن وخصوصيات مساله مورد در تر جزيي
 .كرد نظر اظهار جامعه در آن وجود

 نسبت علمي منابع در موجود هاي دانستني براساس بايد بيانات اين •
  قسمت اين در منابع به ها استناد هرچه.شود داده شکل مساله به

  تصميم نزد را تحقيق براي تر سهل پذيرش ، پذيرد صورت بيشتر
   .داشت خواهد دنبال به گيرندگان

   :آن نوشتن از قبل مساله تحليل و تجزيه•
 از و شده آشنا خوبي به آن بر گذار تاثير متغيرهاي به نسبت كار اين با–

   .نمود استفاده توان مي نوشتن هنگام به آنها
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  بيان مسئله پاسخی است به سؤاالت

 اهميت مسئله چيست؟•
 از مسئله چه مي دانيم؟•
 چه نکاتي را در مورد مسئله نمي دانيم؟•
 مطالعه حاضر چه كمکي به درك بهتر مسئله خواهد كرد؟•

 

 

 واژه ها و اصطالحات
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 نکات مهم در نوشتن بيان مسئله

 كه آنچه بين تفاوت كه شود بيان اي گونه به بايستي مطالعه مورد مسائل•
  شود مشخص بخوبي باشد بايد كه آنچه و هست

 كنيم بيان اطالعات و آمار ارائه با جهان و منطقه در را مسئله وسعت•
 مسئله بيان در حاضر روش از استفاده دالئل و شده انجام اقدامات و ها روش•

 شود آورده
 شوند ارائه (باشند داشته وجود كه درصورتي) نظر اختالف موارد•
 بررسي) نمود همراه آوري جمع قابل اطالعات تمام با بايد را مسئله بيان•

 (جاري آمار و گذشته مطالعات گزارش ، ها كتاب
 باشد كلمه 1000 حدود مسأله بيان حجم•

 نکات مهم در نوشتن بیان مساله 

 : تورش -الف
 كوچك شمردن اختالف نظرها و نتايج متفاوت1.
 .محدود كردن منابع به مقاالتي كه نظرات نويسنده را تامين مي كنند2.
 .نتيجه گيري غير صحيح و بر مبناي مطالعات ابتدايي يا تعميم دادن غلط نتايج3.
 : عدم رعايت مالحظات اخالقي -ب
 استفاده از نتايج تحقيقات ديگر نويسندگان بدون ذكر نام نويسنده1.
 بيان غلط نتايج يك مطالعه2.
 .ذكر نام منابعي در قسمت منابع كه در متن از آنها استفاده نشده است3.
 استفاده از منابع فاقد اعتبار و مشکوك4.
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 مديريت تحقيق
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 مديريت پروژه

   :وظايف •
 كليه فعاليتهاي مربوط به اداره نيروي انساني ، مواد ،مسائل مالي و

 منابع تداركاتي
نظارت و پايش مستمر مراحل اجراي طرح 
نمايندگي گروه تحقيقاتي براي تماسهاي رسمي با نهادهاي مختلف 
 برنامه ريزي براي به كار گيري و انتشار نتايج 

 طراحی برنامه زمانی كار

 تهيه ليست وظايف•
 تعيين پرسنل و وظايف هر كدام•
 تعيين زمان الزم براي هر يك از فعاليتها•
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GANTTچهار چوب 

چهار چوب گانت نوعي نمايش گرافيك فعاليتهاي •
برنامه ريزي است كه در آن عمليات مختلف به ترتيب 

 .تکميل و طول مدت هر فعاليت ذكر مي شود

 جدول گانت
ماه 
 پنجم

ماه 
 چهارم

ماه 
 سوم

ماه 
 دوم

وظايفي كه بايد انجام  افراد مسئول ماه اول
 شود
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 جدول گانت

 جدول هزينه پرسنلی

حق  جمع
الزحمه 
 در ساعت

كل ساعات كار 
 براي طرح

تعداد 
 افراد

 رديف نوع فعاليت
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 بودجه نويسی
 

 :توصيه هايی برای تدوين بودجه 

بدون آنکه بودجه طرح را زياد باال ببريد زمان و هزينه هاي  -1•
 الزم براي هر فعاليت را كمي بيشتر تخمين بزنيد

بودجه را زياد ريز نکنيد و امکان جابجايي مواد بودجه را براي  -2•
 خود محفوظ داريد

 سهم سازمانهاي مختلف تاًمين كننده بودجه را مشخص كنيد -3•
در صورت طوالني بودن زمان اجراي طرح درصدي براي تورم  -4•

 در نظر بگيريد
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