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کلیات روش تحقیق
انتخاب موضوع

بیان مسئله
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کلیات
قیقتحباهمیشهانسان،بشرحیاتابتدایازوسالیانطولدررسدمینظربه

دتوانمیتحقیقیکهاستایندارداهمیتاینجادرآنچه.استداشتهسروکار
.پذیردصورتعلمیموازینواصولاساسبرکهباشدراهگشا

ورستدوبودنحقیقتجستجویدر،رسیدنحقیقتبهمعنایبهتحقیق
.استکردنپیدایاگردانیدنراست

نامبهانگلیسیزباندرکهتحقیقواژهresearchحقریشهازگرددمییاد
حقیقتهب،امریکحقیقتبهکردنرسیدگیمعنیبهلغتدرواستشدهگرفته

ودنکردرست،کردنکشف،کردنجستجو،کردنکشفراحقیقت،پیوستن
.استشدهگرفتهبکارکردنپیدا

رهدایگسترشومجهوالتدرکجهتتالشگونههرتحقیقکالمیکدر
.باشدمیمعلومات

یکبهسخپامنظوربههادادهیافتهنظامتفسیروبررسی،آوریجمعتحقیق
.باشدمیخاصمشکلیکحلیاپرسش

استحقیقتدنبالکهکسی=محقق.
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(دیدگاه اول)انواع تحقیق 

بنیاديياپايهتحقیقات
نیستدمشهوامروزجهاندروحاضرحالدرآنهانتایجکاربردکههستندتحقیقاتی.
تهاسپژوهشاینگونهانجامجهتمحرکهنیرویمهمترینبشرکنجکاویحس.
هستندخرجیپرهایپروژهعمدا.
دانستنولیباشدمیجذابتحقیقیخورشیدمرکزدماییافتنپیرامونتحقیق.1مثال

.کندنمیدرمانرابشریجامعهفعلیدردهایازدردیآن
یادیبنزمانآندرونبودجامعهنیازهرگزگذشتهقروندرلگاریتممطالعه.2مثال

میحسوبمکاربردیکاماللگاریتمپیرامونتحقیقامروزعصردراماشدمیمحسوب
اریتملگازاستفادهبدونمحاسباتازبسیاریامروزماشینیدنیایدرکهچراشود

.نیستمقدور
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(دیدگاه اول)انواع تحقیق
کاربرديتحقیقات
واشدبکردهمشکلحلجهتپژوهشیانجامبهواداررامحققبشریجامعهنیازاگر

.تاسکاربردیتحقیقآنباشدمشهودجامعهدرتحقیقنتایجکاربردواقعدر
وبروزبروثرمعواملپیرامونتحقیق،سرطانبروزبرموثرعواملپیرامونتحقیق:مثال

عروقیقلبیبیماریهایمیرمرگ

کاربردي-بنیاديتحقیقات
هایحالتهاانتدواینبیندرودارندقرارطیفیکسردوکاربردیبنیادیتحقیقات

بنیادیدیگریقسمتوبودهکاربردیطرحنتایجازقسمتییعنی.داردوجودبینابینی
.باشدمی

محققپژوهش،ایندر.گاویجنونبیماریگسترشهایراهپیرامونتحقیق:مثال
کهردبخواهدپیآنگسترشهایراهوبیماریپاتوژنمورددرحقایقیبهاحتماال

درجامعهنیازهایازیکیطرحنتایجبراساسطرفیازوباشدمیطرحبنیادیجنبه
.اشدبطرحکاربردیجنبهتواندمیمزبوربیماریگسترشازجلوگیریمورد
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(دیدگاه دوم)انواع تحقیق 
قیاسیيااستنتاجیتحقیقات(Deductive)

نمودهرحمطراخاصیسوالیافرضیهمحقق،پژوهششروعازقبلکهاستتحقیقی
اقدامودخفرضیهقبولیاردجهتدرمنطقیاستنتاجواطالعاتآوریجمعبابعدو

.کندمی
استقرايیتحقیقات(Inductive)

سسپونمایدمیآوریجمعرااطالعاتزیادیمقدارابتدامحققپژوهشنوعایندر
.باشدمیشدهآوریجمعاطالعاتدرخاصهاینظامیافتنپیدر

یجنتابراساسطرحانتهایدروباشدنمیمشخصکامالهدفپژوهشنوعایندر
.گرددمیمشهودطرحدقیقهدف،حاصل

میبیشترآناجرایهزینهودارداستنتاجیبهنسبتکمتریاعتبارتحقیقاتنوعاین
.باشد
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چرا تحقیق مي كنیم؟

در جستجوي حقيقت هستيم.
مي خواهيم نياز جامعه را برآورده كنيم.
 (دغدغه علمي)به موضوع  خاصي براي تحقيق عالقمند هستيم
شك علمي به يافته هاي علمي پيشين داريم.
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چه موضوعاتی قابل تحقیق هستند؟

 ی مثل علت ایجاد برخهیچ اطالعی در مورد آنها موجود نیست موضوعاتی که
بیماریها

 استناقص و محدود موضوعاتی که اطالعات حاضر درباره آنها.

 دارد، بطور مستمر نیاز به بازتولید اطالعاتگذشت زمان موضوعاتی که با  .
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خصوصیات یک تحقیق
 اعتماد یا پایایی(Reliability: )

موردموضوعسنجشدرثباتواعتماددرجهگیریاندازهبرایاستمقیاسی
همباایجنتمشابهشرایطدرتحقیقتکرارصورتدردیگرعبارتیبهبحث

(تکراردرثبات)باشندداشتههمخوانی

 روایی ، اعتبار یا صحت(validity( :
دیگرارتیعببهشودسنجیدهبایستیکهچیزیواقعیتسنجشدرتوانایی
.کندگیریاندازهداردوجودواقعیتدرکهراچیزیآنبتواند

 سودمندی(Utility )

 رعایت انصاف و بیطرفی(fairness)
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خصوصیات یک تحقیق

 شدن برخوردار باشدقابل اثبات از ویژگی ها یا خصوصیات.

تعمیمارند کلیت داشته و بتواند به تمامی مطالب یا اجزایی که ویژگی مشابهی د
.داده شود

اشدبدور ه ب، گروهی و قومی از احساسات،  هیجانات، تعصبات و نظریات شخصی.

 بوده و سیر تکاملی داشته باشدپویا و دینامیك.

 ات علمی قبلی بوده و بدیهیمنطبق بر یافته های علمی ثابت شده پژوهشگران قبلی
.را نقض نکند
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خصوصیات تحقیق

نظام يافتگي

منطقي بودن

ساده سازي و تسهيل درك مشاهدات

قابليت باز سازي و تكرار پذيري

خلق سواالت و فرضيات جديد
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(پروپوزال)منشور تحقیق 

انجامتجهاینقشهوبرنامهبایددیگراقدامیهرمانندتحقیقاتیطرحیكانجامبرای
در.برسیمخوداهدافبهنقشهاینازاستفادهوحرکتبابتوانیمبطوریکه.باشیمداشتهکار

.داردنامپروپوزالیاتحقیقمنشوررانقشهوراهنما،طرحاینتحقیقروش
جهتردالزماقداماتوتحقیقمراحلتمامازلیستیواقعدرپروپوزالیاتحقیقمنشور

یقاتتحقکلیهانجامجهتدرحیاتیجزءیكوکندمیفراهمراپژوهشهدفبهرسیدن
شورمننوشتنتحقیقاتیطرحیكشروعبرایقدماولینجهتهمینبهو.باشدمی

.باشدمیپروپوزالیاتحقیق

ارتباطوچگونگیتحفیقاتیطرحيكمختلفاجزاءكهاستچارچوبیپروپوزال

.سازدمیروشنرايكديگرباآنها

پژوهشانجامهایدستورالعملياپروتكل:پروپوزال

استپروپوزالنوشتنپژوهش،انجامضرورت
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(  لقسمت های مختلف پروپوزا)مراحل تدوین یک تحقیقاتی 

انتخاب موضوع
بيان مسئله
بررسي متون
سواالت و فرضيات/ تنظيم اهداف
روش بررسي

متغیر ها
نوع مطالعه
روش جمع آوری داده ها
نمونه گیری و اندازه نمونه
طرح ریزی برای جمع آوری داده ها
چگونگی تجزیه و تحلیل مطالعه
مالحظات اخالقی
مطالعه راهنما و پیش آزمایی تحقیق
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مراحل کلی تحقیق

طرح كار
  برنامه زمان بندی
مدیریت، نظارت و ارزشیابی

منابع و بودجه
مواد و تجهیزات
  بودجه

نگارش گزارش نهايي
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مسایل اصلی در تحقیق

(Study Design)طرح تحقیق . 1

 چه اندازه هایی(Outcome Measures )از مسئله باید اندازه گیری شود؟
این اندازه ها را چگونه و از چه طرقی باید اندازه گیری کرد؟

(Population Selection)جمعیت انتخاب . 2
چه کسانی باید بررسی شوند؟

چه تعداد از جمعیت و چگونه باید برای مطالعه انتخاب شوند؟
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مسایل اصلی در تحقیق

(Information Gathering)جمع آوری اطالعات .  3

اطالعات مورد نیاز برای مطالعه کدامند؟
 روش هایی جمع آوری می شوند؟/اطالعات با چه روشاین

 اخطاه/ اعتماد/ اعتبار)صحت و سقم اطالعات بدست آمده چگونه است؟  /
/ ...(اشتباهات

با  آیا اطالعات جمع آوری شده با روش مناسبی بدست آمده اند و مرتبط
اهداف تحقیق هستند؟
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مسایل اصلی در تحقیق

(Data Analyses)و تحلیل داده ها تجزيه . 4

 ند؟شو( پردازش)چگونه اطالعات برای تجزیه و تحلیل باید جمع آوری و آماده

مناسب ترین روش های آماری برای آنالیز داده ها کدامند؟

(Interpretation of Results)تفسیر نتايج .  5

کننده  تغییرات معنی دار بدست آمده تحت تاثیر مخدوش/اختالف ها/آیا ارتباط ها
ها نبوده اند؟

؟سوگرایی در مطالعه وجود ندارد/آیا تورش
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مسایل اصلی در تحقیق

(Generalizability of Results)نتیجه گیری كلی از نتايج .  6

لی گرفت؟آیا نتایج این قابلیت را دارند که بتوان از آنها یك نتیجه گیری ک

نتایج قابل تعمیم به چه جمعیتی است؟
(Logistics of Conclusion)منطقی بودن نتیجه گیری .  7

 آیا نتیجه گیری با عقل جور در می آید؟(Rationale)
Affordableتحقیق از عهده سواالت يا اهداف طرح برآمده است؟ آيا . 8
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چطور يك موضوع تحقیقاتی انتخاب می شود؟

 عالئق شخصي/ تجارب شخصي
صحبت با همكاران
شركت در سمينارها وكنگره ها
(پيشنهاد انتهاي مقاله)خواندن مقاالت
تي، اولويتهاي تحقيقاتي ارگانها،وزارت بهداشت ،معاونت بهداش)پيشنهاد ديگران

(معاونت درمان،صنعت
 نامه هاپايان
متخصصان و صاحب نظرانتجاربازاستفاده
هستند... فرهنگي و / جغرافيايي/ تكرار تحقيقاتي كه تابع عوامل مكاني
 به داليل)تكرار مطالعاتي كه ضرورت انجام آنها توسط محقق احساس مي شود

(متدولوژيك و امثال اينها
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:توصیه هایی برای به روز بودن موضوع تحقیق

مطالعه خبر نامه ها/ عضويت در انجمن هاي علمي
 حضور در جلسات سخنراني، نمايشگاه هاي علمي، كارگاه هاي تخصصي، و

گفتگو با صاحبنظران
ارائه نتايج تحقيقات قبلي خود در مجامع علمي
ودتان  آشنايي با افراد مرتبط با موضوع مورد عالقه تحقيق خود و شناساندن خ

به آنها
حضور در جلسات دفاعيه پايان نامه ها و جلسات ارائه گزارش تحقيقاتي
مرور مجالت علمي جديد و شركت در ژورنال كالب ها
مكاتبه با نويسندگان مقاالت ذي ربط و كسب اطالعات از آنان
توجه به اطالعيه ها و اخبار علمي جديد
فمراجعه به فهرست اولويت هاي تحقيقاتي منتشر شده سازمان هاي مختل
 ،و مانند اينهاپايگاه هاي اطالعاتي  استفاده مناسب از اينترنت
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Priority Settingدرجه بندی اولویت موضوعات تحقیقاتی 

(است؟درچقمشکلشدتاست؟چقدرمشکلوسعتچیست؟موضوعاولویت)داشتنمناسبت1.

(متفاوتیمکانوزمانیشرایط،قبلیتحقیقاتدرنقصاستثناءبه)کاریدوبارهازاجتناب2.

(بمناسوکافیامکاناتوماهرانسانینیرویکافیومناسبمالیمنابع)اجراقابلیت3.

باشدولینمسئحمایتوتوجهموردکهشودانتخابتحقیقبرایموضوعی)سیاسیمقبولیت4.
(دهدمیافزایشرانتایجگرفتنبکارشانسمسالهاینکهچرا

ود.وتحقیقتایجنوپشنهاداتگیریبکاراحتمالآیا)نتایجگیریبکارقابلیت/داشتنکاربرد5.
دارد؟

Cost)بودنصرفهبا6. effectiveness)(ارزد؟میخرشبهدخلشآیا)

محدودهدربایدزمانینظرازتحقیق)جامعهدرهادادهبهنیازفوریت/بودنزمانبامتناسب7.
مشکلیبانتایجکسبوهادادهبهدستیابیشدهتعیینزماندرتاپذیردصورتمناسبای

(نشودمواجه
مواجهزیاداخالقیمسائلومشکالتباکهتحقیقاتیکارانجام)اخالقیمالحظاترعایت8.

(گرددنمیتوصیهباشد
جذاب بودن موضوع پژوهش9.
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انتخاب موضوع و نگارش آن

Topic selection

Area

Line (subject)

Topic (Title)
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مثال

 حیطهarea : سال5الگوی رشد کودکان زیر

 موضوعsubject : سال5الگوی سوتغذیه کودکان زیر

 عنوانtitle :سال5ر بررسی عوامل تعیین کننده سوتغذیه کودکان زی
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سؤالتنظیم یک 
انواع سؤاالت بالینی:

 سؤاالتBackground

 سؤاالتForeground
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(ادامه)تنظیم یک سؤال پژوهشی 

سؤاالتbackgroundدادهپاسخهاآنبهقبالًکههستندسؤاالتی
.استموجوددرسیهایکتابدرهاآنبیشترپاسخواستشده

ندکنمیتبعیتزیرفرمتازوهستندکلیمعموالًسؤاالتاین:
اد؟دتشخیصتوانمیچگونهرا...،(بیماریعواملوعلل)؟چیست...علل

...اندرم،(پیشگیری)کرد؟پیشگیری...ازتوانمیچگونه،(تشخیص)
(آگهیپیش)است؟چگونه.....پیش آگهی،(درمان)چیست؟
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(ادامه)تنظیم یک سؤال پژوهشی 

سؤاالتبودنکلیدلیلبهbackgroundًجستجویبهنیازیمعموال
.نیستایدادههایپایگاهوعلمیمنابعدرهاآن

بلکهدباشدقیقتواندنمیماجستجویدهیمانجامجستجوییهماگر
.گیردمیقرارمااختیاردراطالعاتازانبوهی
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(ادامه)تنظیم یک سؤال پژوهشی 

سؤاالتforegroundارهاآنپاسخاستممکنکههستندسؤاالتی
.یافتاخیرهایپژوهشدربتوان

ایطالعهمپژوهشی،سؤالیكعنوانبهتوانمینشدپیداپاسخیاگر
.کردطراحیآناساسبررا

سؤالforegroundتوانیمبتاکندتبعیتعلمیمطالعاتفرمتازباید
.کنیمپیداوجستجوداده ایپایگاه هایومنابعدرراآنپاسخ

28



(ادامه)تنظیم یک سؤال پژوهشی 

سؤاالتبهبیشترباشدترمبتدیفردهرچهbackgroundمی شودمتوسل
نیازمندforegroundسؤاالتبهبیشترباشدترباتجربهفردچههرولی

.می گردد
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(ادامه)تنظیم یک سؤال پژوهشی 

30

به طور دایم دانشforegroundبه دانشbackground تبدیل
.استجریان کامالً یك طرفه می شود و این 

دانشbackground کندنمینیاز بیهرگز فرد بالینی را از یادگیری .



Titleعنوان 

یمصورتآنعنوانطریقازپژوهشیكبافردهرآشناییاولین
گیرد

اشدبعلمیمقالهیاتحقیقاتیکاریكویترینتواندمیعنوان.
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عنوان تحقیقنوشتننكات مورد توجه در

(کلمه8-15)شوداستفادهزبانیكازامکانحددرورسا،کوتاهکلماتاز1.

.نباشدکنندهگیجوودهبگویاعبارت2.

.شودپرهیزباشندمختلفیعباراتمخففاستممکنکهازاختصارات3.

.داردضرورتعنواندرتحقیقزمانومکانبیانتوصیفیتحقیقاتدر4.

شودبیاناستآنتعیینبدنبالمحققآنچه "دقیقاعنواندر5.

عنوان در بر گیرنده هدف کلی تحقیق باشد6.

(جمله یا سوالی نباشد) و از آوردن فعل خودداری شود نمائیدمطرحسوالیغیرراعنوان7.

.شوداستفادهمطلوبومناسبکلماتاز8.

لمات  یا ک« مقایسه»، « ارزیابی»، «سنجش»، «بررسی»بهتر است عنوان با کلمات 9.
.مشابه نوشته شود
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مشخصات عنوان
جامع بودن

کوتاه و مختصر بودن

خبری بودن

در صورت لزوم اشاره به مکان و زمان

جذاب بودن

رعایت جنبه اخالقی

(عاری از پیش داوری بودن)بودن خنثی

33



عنوان تحقیقتنظیم یک 

1- ه بر روی چه کسانی و با چه مشکلی انجام گرفتمطالعه
است؟

است؟انجام شده ای چه مداخله-2

است؟مقایسه شده ای مداخلهمداخله با چه این -3

؟ اندگیری شدهچه پیامدهایی اندازه-4
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(ادامه)تنظیم یک عنوان تحقیق 

35

مشکل/جمعیت(Population/Problem) 

مداخله(Intervention)

      مداخله مقایسه(Comparison intervention)

پیامد ها(Outcomes) 

PICO



 سال اخیر50تغییرات و توسعه نظام آموزش پزشکی در طی

زنجان در سال بررسی علل پوسیدگی دندان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی
1397

بررسی علل سالك پوستی در استان اصفهان

 1398بررسی اثر موم بر التیام زخم در موش سوری در شش ماهه اول سال

علل بی عالقگی پسران دبیرستانی نسبت به ادامه تحصیل

بررسی اثر هیپرکلسترولمی چربی حیوانی در افراد مبتال به آترواسکلروز

 زنجانبررسی ریسك فاکتورهای سرطان معده در

بررسی علل مرگ ناشی از سوانح ترافیکی در زنجان
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انواع طرح های تحقیقاتي 

: پژوهشهای توصیفی  كه برای تعیین وضعیت موجود انجام می گیرند -الف
 يك موجودواقع مطالعات توصیفی را شامل می شود كه در آن پژوهشگر قصد دارد دارد وضعیت در

.  نمايندبررسی مشكل را 
ا مشكل در واقع  منظور پژوهشگر دستیابی به اطالعاتی در مورد مشخصات و فراوانی يك بیماری ي

.  می باشد
 به سوال زير پاسخ می دهیم :
آيا اين مشكل وجود دارد؟-1
چقدر از افراد اجتماع مبتال هستند و اين مبتاليان چه خصوصیاتی دارند؟-2
کی و کجا؟  -3

فرمول کلی 

زمان..... و ..... در مكان.......بررسی وضعیت يا مشكل 
98سال شهر زنجان در سال 30برسی شیوع پرفشاري خون در مردان باالي :  مثال 

98سال شهر زنجان رد سال 10بررسی وضعیت چاقی در کودکان زير 
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پژوهشهای تحلیلی كه در آن رابطه يك مشكل با عامل ايجاد كننده آن مورد-ب

:  بررسی قرار می گیرند 

یكباعاملیكرابطهتعیینمحققکدامست؟هدفخطرعواملدارد؟وجودچراداردوجودمشکلاینگرا
.استمعلولوعلتبینارتباطدنبالبهدیگرعبارتیبهاستپیامد

داردامنپیامدیامعلولدومپارامتروداردنام(فاکتور)علتاولپارامتر:داردوجودپارامتر2پژوهشنوعایندر.

بهاوینیعنچنیننوشتندرکهشودمیتوصیهلذاباشدپیامدبرمقدمبایدعاملوجودکهاستمشخص
:شودتوجهزیرفرمول

فرمول كلی

(نتیجه يا بیماری )با ب ( عامل خطر  )رابطه  الف بررسی  

بررسی رابطه بین مصرف نمك و پرفشاری خون  : مثال 

بررسی ارتباط بین مصرف چای داغ و سرطان مری 

جود رابطه  چون در وجود یا عدم ونیازی به نوشتن زمان و مکان نمی باشد  در این نوع طرح های تحقیقاتی : نکته 
. عامل و پیامد معموال مکان و زمان تاثیر ندارند
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عاملربعامليكاثرتعیینبرايکهايمداخلهپژوهشهاي-ج
:گیرندمیانجامديگر

موردديگرپارمترهايياپارامتربرپارامترچنديايكتاثیرپژوهشنوعايندر
.گیردمیقراربررسی

:فرمول كلي 

.( دمشكل يا پیام)ب  بر ( عامل مداخله)الف  بررسی تاثیر  
خونکلسترولمیزانبرصبحگاهیورزشتاثیربررسی:مثال
باردارزنانهموگلوبینمیزانبرآهنمكملتاثیر
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سه با روش پژوهشهائی که براي تعیین قدرت تشخیص يك روش در مقاي. د

(آزمون هاي تشخیصی)استاندارد انجام می گیرند

ی توان به آيا ابزاري که با آن کار می کنم قدرت تشخیصی دارد و آيا ابزار جديدتر را م

جاي قديمی تر ها استفاده کرد؟

:فرمول کلی

.(بیماري.....)در تشخیص ( ابزار،روش......)بررسی قدرت تشخیصی 

اد کورکان بررسی قدرت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص آپانديسیت هاي ح: مثال 
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بیان مسئله
Problem Statement
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:ه تحقیقبیا مسال

سراغتواننميموضوعانتخابازپسبالفاصله
چنينغلطبهبرخي)رفتتااطالعآوريجمع

.كردتعريفرامسئلهابتدابايدو(كنندمي
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هدف از نگارش بیان مسئله چیست ؟

چرا بايد اين طرح انجام گیرد ؟: توجیه طرح 

پايه اصلی براي تنظیم طرح تحقیق است
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اهمیت بیان مساله ؟

 توجیه طرح براي جلب نظر شوراي پژوهشی.

 توجیه براي اخذ بودجه از مسئولین و دست اندرکاران.

 توجیه مسئله براي خود و همكاران طرح.

باعث روشن شدن ابعاد مختلف مساله می شود

ضروت انجام طرح را نمايان خواهد ساخت

 کمك به بیان اهداف ، فرضیه و روش اجراي تحقیق و ارائه مقاله



:بیان مسئله چه چیزهایی را مشخص می کند

 تناقضات جاری یا مسئله جاری را بیان می کند

اهمیت مسئله را توضیح می دهد

مفهوم مسئله را روشن میکند

فرضیه یا سوال تحقیق را هدایت می کند/ هدف ویژه

 ل مح-متغیر ها-جمعیت هدف)چهار چوب تحقیق را تعیین میکند
(انجام تحقیق

ارش چهار چوب آنچه باید تحقیق شود و در پایان نتیجه گیری و گز
.شود را معین می کند
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چک لیست محتوای بیان مساله

(مشكل چیست؟)شروع کالم با مشكل باشد 1.

اين مشكل چقدر گسترده است؟2.

در حال حاضر برخورد ما با مشكل چگونه است؟3.

(اتمام حجت)تداوم اين رفتار موجب چه عوارضی می شود ؟ 4.

راه حل تحقیقاتی کدام است؟5.

....(پیشینه)تناقض يا خالء اطالعاتی ما چیست؟  6.

کاستی هاي تحقیقات قبلی چیست؟7.

هدف از انجام تحقیق چیست؟8.

نتیجه تحقیق چگونه مفید واقع می شود؟  9.
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محتواي بیان مسئله چه مواردي می باشد ؟

( :  مشكل چیست؟)تعريف مشكل -1
ط با آن تعیین وضعیت یك مشکل و عوامل مرتب: در مطالعات توصیفی 1.

(شیوع)

تعیین نقش یك عامل در بروز مشکل : تحلیلی در مطالعات 2.

بر بروز  تعیین اثر درمانی یا پیشگیری یك عامل: مداخله ای در مطالعات 3.
یا جلوگیری از ایجاد مشکل 

ل تعیین قدرت تشخصی برای یك مشک: در مطالعات تشخیصی 4.
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؟(لهوسعت مسئ-اهمیت مشكل)اين مشكل چقدر گسترده است -2

ز بیان آماری بهترین و محکم ترین وسیله برای حصول به این منظور استفاده ا

.در مورد شیوع ، بروز ، مرگ و میر و باری بیماری یا مشکل است 

آمارها به ترتیب جهان، ایران، استان و منطقه ذکر می شود
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(و خدمات موجودراه حل ها )مشكل يا بیماري نحوه برخورد با -3

لعلبهیاوبودهاستانداردهایدستوالعملطبقتواندمیایمواجههچنین
هربه.گیردصورتترینازلسطوحدرتجهیزاتوامکاناتنبودجملهازمختلف

.داردمنبعذکربهنیزقسمتایناعالمحال

بهراجع؟چیستمشکلازمافعلیاطالعات:تحلیلیوتوصیفیمطالعاتبرای
مشکلاتیولوژیشیوع

داخلهم؟چیستمشکلازمافعلیخدمات:تشخیصیوایمداخلهمطالعاتبرای
.مشکلبرایتشخیصیروشیا
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(شدت مسئله)عوارضی ناشی از تداوم مشكل -4

تصادي،  اگر موضوع مورد توجه قرار نگیرد چه عواقب بهداشتی،اق
.  اجتماعی و فرهنگی به دنبال خواهد داشت

....دشیوع درآمریکا اعالم شده و اگردر جامعه ما اعالم نشو:  در مطالعات توصیفی -1

عدم آگاهی از اتیولوژی چه تبعاتی دارد ؟: در مطالعات تحلیلی -2

.دارداگر بهترین مداخله انتخاب نشود چه عوارضی بدنبال:  در مطالعات مداخله ای -3

نامطمئن  اگر ابزار سنجش مناسب نباشد عوارض تشخیص: در مطالعات تشخیصی -4
.  مثل سرطان چه عواقبی دارد

این قسمت نیز به ذکر رفرنس نیاز خواهد داشت-
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تناقض يا خال، اطالعاتی موجود در صورت وجود-5

ربارهدموجودآماریاختالفاتیاتنافضاتوجودیاتاریكنقاطاعالمشاملقسمتاین
:باشدمیحطراصلیموضوع

تالفاتاخیاوتناقض،بیماریگستردگیازآماروجودعدمشامل:توصیفیمطالعاتدر-1
فعلیشدهارائههایآماریدر

بیماریبایبررسیموردموضوعارتباطمورددرنظراختالفیاتناقض:تحلیلیمطالعاتدر-2

درونبرپیشنهادیمداخلهاثرمورددرنظراختالفیاتناقض:ایمداخلهمطالعاتدر-3
بیماری

درپیشنهادیروشقدرتمورددرنظراختالفیاتناقض:تشخیصیمطالعاتدر-4
بیماریتشخیص

شودتلقیهمسالبیانقسمتمهمترينتواندمیكهقسمتاينمطالب:نكته
.باشدداشتهاتكامنابعبهبايستینیز
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ژياعالم کاستی هاي تحقیقات قبلی از نظر تخصصی و متدولو-6

دراشكال:
كارروش
گیرینمونهروش
بیماریيامشكلنامناسبتعريف
نامناسبنمونهدلیلبهجامعهبهنتايجتعمیمعدم
زمینهايندرگرفتهانجاممطالعاتمحدوديتيا

قسمتاواخردرتوانمیراقبلیتحقیقاتهایمحدوديتوكاستی:نكته
كنندمیاشارهمعموالآنبهنیزنويسندگانخودكهمقاالتانتهایدربحث

.كرداستخراج
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هدف از انجام تحقیق با قید مكان و زمان در انتهاي بیان مساله-8
. همان تكرار عنوان در انتهاي بیان مساله می باشد

شود ؟  نتیجه تحقیق چگونه مفید واقع می-9
(  هدف کاربردي)
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.....چند نکته مهم در نگارش در بیان مساله 

 از خصوصیات اصلی مسئله( یك پاراگراف)شرح مختصری
طه  شامل آمار مربو. ـ اطالعات زمینه ای که مستقیماً با مسئله مربوط است

(جهت بیان اهمیت مسئله)
باشداصلینکاتشاملومختصرکهسیمیبنوصورتیبهبایدرامسئلهبیان.
کنیمخودداری،احساسیودئزاعباراتآوردناز.
همکارییبراراکارکنانسایرمشارکتزمینهکهباشدطوریبایدمسالهبیان

ایبررا(پژوهشیشورایاعضای)مدیریتتوجهوکردهایجادمشکلرفعدر
.بگذاردمااختیاردرمنابعوامکاناتتاکندجلبمسالهحل
کنیممیمروربارراچندآن،مسالهبیاننوشتنازپس.
ً(صفحه3تا2)استکلمه1000حدودمسئلهبیانمعموال
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