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:(HSR)پژوهش در نظام سالمت

:هرنوع مطالعه جهت تغییر یا ارتقا در شیو ه های •

مدیریت خدمات  بهداشتی، درمانی•

آموزش،پژوهش •

و•

ل قرار دادن مستندهای قوی در اختیار سیاست گزاران بهداشتی جهت ح•

مشکالت مربوط به سالمت در راستای ارتقاء سالمت جامعه



:انواع تحقیق
Appliedياکاربردی• Research:مسائللحراهیافتنبرتحقیقنوعاین

وداشتهعملیجنبهتحقیقاتاینبنابراینوشودمیمتمرکزعملیماهیتبافوری
.باشندمیدخیلنتایجدرکاربردمحققینمعموالخود

دیابتبهابتالبرموثرعواملبررسی–
Basicيابنيادی• Research:ایدانشبسطوگسترشبرایکهاستتحقیقی

یاهمهاستممکن.شودمیریزیطرحآنفهمبخاطرونظامیکدرپایهعلوم
بردکاردرمحققخودمعموالولیشدباداشتهدرکاربآیندهدردانشاینازبخشی
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مریخدرموجوداکسی نمیزانبررسی–

Basicکاربردیبنيادی• Applied Research:فوقطرحنوعدوهرویژگیهای
.داردرا

انسولینسازندهسلولهایعملکردبهبوددربنیادیسلولهاینقش–



کاربردهاي تحقيق
حل مسئله و مشکل خاص–

کاربرد آموزشي–

پيشگيري از حوادث و اتفاقات–

(سازمانها و جامعه)کاهش هزينه ها –
ارزش باليني و درماني–

توسعه دانش و علم–

ترکيبي از موارد فوق–



مراحل اجرای یک تحقیق
(تحقیقعنوان ) تعیین موضوع1.
بیان مسئله تحقیق2.

مرور بررسی های قبلی3.

اهداف تحقیقتعیین 4.

یا سواالتاتفرضیتعیین 5.

مقیاس اندازه گیریو تعریف متغیر ها 6.

روش های جمع آوری  ، نمونه گیری، جامعه مورد مطالعهنوع مطالعه،  )روش کار 7.
(روش های تجزیه وتحلیل دادها، اطالعات 

مالحظات اخالقی  8.

محدودیت های تحقیق 9.
گزارش تحقیق10.
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Research Stages

RESEARCH DESIGN

PROBLEM DEFINITION (Decision Uncertainty)

Primary Data Secondary Data

SAMPLE DESIGN

DATA COLLECTION

DATA ANALYSIS 

Interpretation and Report Preparation

APPLICATION



انتخاب يك موضوع براي طرح 
تحقيقاتي

در تجارب خود و دیگرانموشکافی و کنجکاوی 1.

که ضمن مطالعه و خواندن مطالب موورد  الهامات آنی 2.
...عالقه به انسان دست می دهدو

.علمیمتون مرور 3.

.مشكالت زيستی و بهداشتیتوجه به 4.

داشتی منابع بهداشتی ، مداخالت به، نيازهاي بهداشتی5.



معيارهاي انتخاب يك موضوع 
تحقيقاتي 

اي معيارهمی توان از مقايسه موضوعات مختلفبراي •
:استفاده كردذيل

(وسعت،شدت آن؟ و چه كسانی را درگير كرده است)مناسبت 1.

(جديد بودن)اجتناب از دوباري كاري 2.

(عملی بودن)قابليت اجرائی 3.

مقبوليت سياسی4.

با صرفه بودن5.

(آيا نتايج به موقع آماده می شود)تناسب زمانی6.

مالحظات اخالقی 7.

(نظر مسوولين و وجود منابع)كاربردي بودن 8.



(Relevance)مناسبت 
:بايد به سه سئوال مهم پاسخ داده شود•

وسعت مسئله چقدر است؟1.
؟مسئله چقدر استگستردگیودامنه-الف
؟مسئله چقدر استزمانی,توزيع جغرافيايی-ب 

؟ چه كسانی تحت تاثير قرار می گيرند.2
مواجهه با مسئله چه كسانی هستند؟...وشغلی,جنسی,سنیگروههاي 

؟شدت مسئله چقدر است.3
؟مسئله چقدر استعمق-
؟استجدي مسئله چقدر -
؟وارده چقدر استميزان آسيب-



اجتناب از دوباره كاري 
(Novality–جديد بودن موضوع )

.باشدنبايد تكراريموضوع •
کهموضوعیرویتحقیقانجامبهتوانمیزیروضعیتهایدر

.کرداقداماستشدهکارآنرویقبال

متفاوتزمانیشرایطدر-الف
مختلفجغرافیائیشرایطدر-ب
کافینتایجبهدستیابیعدمدرصورت-ج
واالت يااا ساائموضااوع جديااد نيسااتبنااابراين  در صااورتيكه •

.بايد حذف شود, جديدتري را مطرح نمی نمايد



امكان پذيري يا  –قابليت اجرائي يا عملي بودن 
/Practicality) –ميسر بودن  Feasibility)

مورد نياز تجهيزات و تسهيالت,نيروي انسانی ,آيا منابع مالی1.
؟وجود دارد

؟كافی و مناسب وجود داردزمانآي 2.

؟رندقرار می گيدر اختيارآيا موارد فوق الذكر به راحتی 3.

؟می باشنددر دسترسآيا 4.

مكاناات  ااستفاده كرد ياا از  امكانات محلی يا ملیآيا بايد از 5.
؟خارجی و بين المللی



(Political acceptance)مقبوليت سياسي 

تخااب  بطور كلی بايد ساعی شاود موضاوعی باراي تحقياق ان     1.
.باشدمورد توجه و حمايت مسئولينگردد كه 

ر كه هم در تهيه مقدمات و هم دانتظار می روددر اينصورت 2.
عاالوه  و بمورد حمايت قرار گيردطرح تحقيقاتی ,اجراي آن 

.شودنتايج آن هم بكارگرفته, 

مقاومات در صورتيكه تصور می شود اجاراي طارح موجاب    *
ساعی  ايد ب, گشته و از حمايت آنان برخوردار نيستمسئولين
, در همااان مراحاال اوليااه طاارح شااركت دادن آنااانبااا شااود

. موجبات جلب همكاري و حمايت آنان فرا هم گردد



با صرفه بودن
(Cost – Effectiveness)

) ناابع ارزش صارف م , كه از تحقيق بدست مای آياد  نتايجی آيا -الف
را دارد؟(تجهيزات –بوجه–نيروي انسانی

مناابع  پا  از بكاارگيري  مای توانناد    , ماورد انتظاار  نتاايجی آيا –ب 
نمايند؟مصرف شده را جبران

د چااه تغييراتاای را در برنامااه هاااي موجااود بوجااو , نتااايج مطالعااه–ج 
؟ ارزش آن چقدر است؟خواهند آورد



(تناسب زماني)فوريت نياز به داده ها 

ين جهات اخاذ تصاميمات توسائ مسائول     فوريت نياز باه داده هاا  1.
؟چقدر است

حقيق نياز پيادا  با نتايج تمقامات تصميم گيرندهبايد قبل از زمانيكه -
.دهندتحويل و آمادهآنرا ,كنند
–مااه  –فصل )زمان خاصممكن است بتوان طرحی را در يك .2

پا  . انجام داد كه انجام آن در زمانهاي ديگر مقادور نباشاد  (روز
ي طارح را اولويات بناد   ,از نظر زمانی و مدت زمان مورد نيااز بايد 
. نمود



مال حظات اخالقي 
(Ethical considerations )

از ).شاد با(انساان )افراد مطالعه شونده مورد قبول و پذيرشموضوع 1.
ه اي قاومی ياا منطقا   ,حساسايتهاي نادادي  ,فرهنا  ملای   ,نظر فرهنا  و مباانی اعتقاادي    

...(اطمينان از محرمانه ماندن اطالعات و ,

سب نمود را از افراد تحت مطالعه كموافقت آگاهانهبتوان به راحتی 2.
.(تضمين شودرضايت نامه كتبیتهيه )

براي يا ناراحتی هاي آنبيش از زياناز اجراي مطالعه منافع حاصل3.
.افراد تحت مطالعه باشد

اگار  )ناشی از اجراي طرح وجود داشته باشاد  جبران خساراتامكان 4.
. (امكان آن  ميسر باشد,حين بررسی احتياج به درمان پيداكنند 



عی حادود و ضاوابئ شار   ,حقوق انساانی  ,مقررات بين المللی 5.
.رعايت شده  باشد... و

.باشددهشتضمين اعضاي تيم مطالعه كننده رفتارمطلوب نحوه 6.

ه روي اغلاب مطالعااتی كا   ) پيشگيري از استانداردهاي دوگاناه 7.
انجاام مای   در حال توساعه مواد غذايی و داروئی در كشورهاي 

اين ناوع  و بايد ازمجاز نيستدر خود كشورهاي پيشرفته ,شود
.(كرد جلوگيري مطالعات و تحقيقات 



موضوع تحقيقاتي را چه كساني بايد 
تعيين كنند؟

.سياست گزاران و برنامه ريزان بهداشتی -الف
.ارائه كنندگان خدمات بهداشتی–ب
.تصميم گيرندگان–ج 
استادان دانشگاهها–د 
خاش  دانشمندانی كه در موسسات دولتی ديگار و ياا در ب  –ه 

.هاي خصوصی مشغول بكارند
انتخاااب موضااوع بصااورت گروهاای انجااامحتاای االمكااان •

.گيرد



خالصه 
يت   انتخاب اولوبراي تصميم گيري در •

جدول می توان از موضوعات پژوهشی 
.  استفاده كردذيل





خصوصیات عنوان تحقیق

ود از کلمات کوتاه ، رسا ودر حد امکان از یک زبان استفاده ش•
مکن  ازاختصارات که م.عبارت گویا باشد و گیج کننده نباشد•

.است مخفف عبارات مختلفی باشند پرهیز شود

در تحقیقات توصیفی بیان مکان و زمان تحقیق در عنوان•
.ضرورت دارد

.شودآنچه محقق بدنبال تعیین آن است بیان"در عنوان دقیقا•

.سعی شود دامنه تحقیق محدود در نظر گرفته شود•

.عنوان را غیر سوالی مطرح نمائید•

.از کلمات مناسب ومطلوب استفاده شود•



خصوصیات عنوان تحقیق

: استفاده کرد( قابل سنجش ) باید از افعال عملی •
ابیارزی–اندازه گیری –محاسبه –مقایسه –بررسی –سنجش 

اذعان –بکار بردن –دانستن –فهمیدن )نباید از کلماتی مثل •
.  استفاده کرد( تفسیر کردن–درک کردن –کردن 

(کلمه15)طوالنی نباشد •



مثال

بروسلوزيسبيماري ميزان شيوعبررسي •
؟•
بررسي شيوع بروسلوزيس•
؟•
بررسي شيوع تب مالت•
؟•
بررسي شيوع تب مالت در استان فارس•
؟•
1387بررسي شيوع تب مالت در استان فارس در سال •



در مراجعااه كنناادگان بااه كلينيااك    Bهپاتياات شاايوعبررساای  
1387دندانپزشكی دانشگاه شيراز در سال 

اهش تاري  بررسی اثر فعاليت منظم بدنی همراه با رژيم غذايی بر ك
گليسريد خون

يگرن در مراجعه مقايسه اثر درمانی آمی تريپتلين در پروفيالكسی م
كنندگان به درمانگاه مطهري شيراز 

چند مثال از عنوان




