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 بیان مسئله

 تحقیقروش 



 HSRگامهای تدوین یک طرح 
Selection, analysis and statement of the research problem 

Literature review 

Formulation of research objectives 

Research methodology 

Work plan 

Budget 

Plan for project administration and utilisation of results 

Proposal summary 

Development of a research process is a cyclical process. The double-headed arrows indicate that the process is never linear. 



 تحلیل مشکل

 که اطالعات کاملی  روبرو باشد ممکن است پژوهشگر سالمت با مشکالتی
 .باشداز آن نداشته 

 حتی ممکن است مردم و یا متخصصین  اطالعات کاملتری نسبت به
 .موضوع داشته باشند

 اما این گروه احتماال بصورت سیستمیک نگاه انتقادی به موضوع نداشته
 .اند

 ذینفعان موجببا حضور بنابراین تحلیل سیستمیک مشکل: 
 تجمیع اطالعات افراد 
روشن شدن مشکل و عوامل دخیل در آن 
 می شودروشن شدن هدف و ابعاد پژوهش. 



 1-گامهای تحلیل مشکل

مشکل زمینه در پژوهشگر و بهداشتی کارکنان مدیران، نگاه تبیین 
مثال شود بیان وسیع قالبی در یا و مبهم بصورت مشکل است ممکن: 

 Complications of unsafe abortions need more 
attention. 

 How is Authism disorder?. 
بیمارستانی های زباله وضعیت 
بهداشتی و درمانی مراکز در پزشکی تجهیزات استریلیتی 

شود می روشن موضوع ابعاد کنکاش و بحث از پس اما. 
که آنگونه موضوع، با مرتبط مسایل تمامی کردن فهرست 

 کنند می درک ذینفعان



:سوال  

  برخی سواالت پژوهشی مرتبط با حوزه تخصصی خود یا سایر
 .حوزه های سالمت را بیان نمایید



 برخی سواالت پژوهشی

برخی مشکالت 
میزان تمکین دارویی بیماران روان و عوامل موثر 
داروی الف نسبت به ب در درمان اختالل  اثر بخشی. ... 
الف در درمان بیماری ب سنجش عوارض داروی  . 

شیوع افسردگی در بیماران مبتال به پارکینسون 



 بیان مسئله

پس از تعیین سوال پژوهشی، موضوع به صورت استاندارد تعریف  
 .  گردد

 .کمّی شود: اصلی را شناسایی و تبیین کنیدمشکل 
شیوع ایدز چقدر می باشد؟ 
چند درصد از عصب کشی ها بر اساس دستورالعملها انجام می گردد؟ 
  فیشور سیالنت در مقایسه با عدم فیشور سیالنت باعث چند درصد

 کاهش پوسیدگی می گردد؟



 سوال

در سواالت ذیل چه تعریفهایی بایستی ارائه گردد؛ 
ارزیابی عملکرد دندانپزشکان شهر در خصوص عصب کشی 
سنجش سالمت روان جامعه. 
اثربخشی داروهای افسردگی 
نگرش مردم نسبت به مراجعه به روانپزشک. 
در کودکان شیوع بیماری بیش فعالی و اوتیسم 
میزان نابرابری در استفاده از خدمات روانپزشکی. 



 بیان مسئله
 بیان اهمیت موضوع

هدف از این قسمت، بیان کردن اعداد و ارقام به منظور متقاعد  
 .کردن خواننده به لزوم انجام پژوهش می باشد

 
مشکل درمانی یا بهداشتی مرتبط با موضوع پژوهشی به صورت 

 .  کمی بیان گردد
  شیوع ایدز در حال حاضر چقدر می باشد؟ 
چند برابر موارد شناسایی شده ایدز، ناشناخته می باشد؟ 

 
چه تعداد عصب کشی در طول سال انجام می شود؟ 
هزینه و زمان صرف شده چقدر است؟ 



 اهمیت سواالت ذیل را به صورت کمی بیان نمایید

ارزیابی عملکرد دندانپزشکان شهر در خصوص عصب کشی 
سنجش سالمت روان جامعه. 
اثربخشی داروهای افسردگی 
نگرش مردم نسبت به مراجعه به روانپزشک. 
شیوع بیماری بیش فعالی و اوتیسم در کودکان 
میزان نابرابری در استفاده از خدمات روانپزشکی. 



 2-گامهای تحلیل مشکل

کمّی شود: مشکل اصلی را شناسایی و تبیین کنید. 
 مشکلاندازه 
شدت و وسعت 



 چه عواملی با موضوع مورد نظر مرتبط و تاثیر گذار می باشند

تحلیل مشکل شامل: 
شناسایی عوامل دخیل در ایجاد مشکل 
شناسایی روابط بین مشکل و عوامل ایجاد کننده 

رسم نمودار 



 3-گامهای تحلیل مشکل

Increase in complications 

from unsafe abortions 

among teenagers 

Increasing number 

of unsafe teenage 

abortions 

Negatieve attitudes 

of staff towards 

induced abortion 

Increasing number 

of teenage unwanted 

pregnancies 

Poor management of 

complications from 

induced abortion 

Stigma on 

induced abortion 

Secrecy 

surrounding 

abortion 

Illegality 

of abortion 

Other service 

factors 



 چه عواملی با موضوع مورد نظر مرتبط و تاثیر گذار می باشند

  در این مرحله به دنبال شناسایی همه متغیرهای مرتبط می
 .باشیم که در زمان پژوهش بایستی مورد سنجش قرار گیرند

 
 
  مثالٌ برای اندازه گیری شیوع دیابت، اندازه گیری سن و جنس

چون باال بودن دیابت در یک منطقه فقط  . بسیار مهم می باشد
به دلیل باال بودن خطر بیماری نمی باشد، بلکه به دلیل پیر  

 .بودن جمعیت هم می تواند باشد



 تمرین؛

عوامل موثر در درمان موفق بیماری افسرده چیست؟ 



 شناخت سایر عوامل

می توان سایر عوامل مساعد کننده دورتر را نیز شناسایی کرد؛  
 “؟چرا”: کافیست بپرسید

 
شکست درمان در : مثال دیگرTB 
  خوبست سؤاالت تا یافتن علتهای زمینه ای ادامه یابد تا آنجا که

 .کنیمعلتهای قابل اصالح را در ان زمینه پیدا 
 .سوال؛ مثالهایی از علتهای قابل اصالح و غیر قابل اصالح بفرمایید

 




