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يك روش تحقيق كيفي است كه  دانش، مهارت ها و منابع  •
 .محلي  كامالً  به كار گرفته مي شود

 



 
 
 

 :اصول
 

 مشاهده
 مصاحبه 

 تمرين هاي گروهي
 
 

  

 



 

 
 

  

   

   

 

 کهايتکن

5 



 

 
 

و روابط و  يخصوصيات جامعه محل يشناساي: هدف• 
 ارتباطات افراد

 
و گشتن در منطقه يپياده رو 
مختلف جمع مي شوند يكه گروه ها ييبازديد از محل ها 
شركت در جشن ها و مراسم 
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 مختلف يبه نقطه نظرات و ديدگاه ها يدستياب: هدف•

 
 

  

 

 

 

مردم يمصاحبه با گروه ها 

متمركز يگروه يبحث ها 

مه سازمان يافتهين يمصاحبه ها 
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 و تحليل داده ها يجمع آور يافراد برا ي هايتقويت تواناي: هدف•
 
بارش افکار 
يماتريس دو بعد 
  دياگرام اولويت ها 
تحليل مشکالت 
ذي نفع يدياگرام گروه ها 
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 ماتریس دوبعدی نیازسنجی

کودک  اعتیاد زباله بیکاری
 آزاری

 روانی قلب سرطان تصادفات  بیمه

 بیکاری بیکاری بیکاری بیکاری بیکاری بیکاری بیکاری بیکاری بیکاری
کودک  اعتیاد زباله

 آزاری
 روانی قلب سرطان تصادفات بیمه

 روانی اعتیاد اعتیاد اعتیاد اعتیاد اعتیاد اعتیاد
کودک 
 آزاری

کودک 
 آزاری

 روانی قلب سرطان تصادفات

 بیمه بیمه بیمه تصادفات بیمه
 تصادفات تصادفات سرطان تصادفات
 سرطان سرطان سرطان

 قلب قلب
 روانی
 3 3 5 5 4 2 6 0 8 جمع
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Stakeholders Matrix 
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 ازها و منابع محليين ،مشکالتل يتحل•
 اطالعات عيح و سريصح آوري جمع•
 محلي   هدر جامعآگاهي  جاديا  •
 ت كننده ينقش اصلي و هدانفع  يذ يها گروه  •

 كردن جامعه محلي    توانمند  •

Townsley, P. 1995 
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 منطقه   وضعيتكسب اطالعات مربوط به 
براي حل يك مشکل خاص مداخله  نياز به 
 تأثيرات طرح مداخلهپايش و ارزشيابي 
 يلبا مردم محهاي مشاركتي  طرحتسهيل 
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يو اقتصاد يطبقات مختلف اجتماع     
  گروه زنان و مردان 
  مختلف    يگروه سن 

  هماهنگ كننده و  يادداشت بردار 
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 شنونده فعال•
 مشاهده گر  •
 پرسشگر ماهر  •
 دانا و هدايتگر  •
 گروه يحافظ پوياي  •
 يدر صورت امکان تجربه قبل  •
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 بررسی وضعیت موجود

دکتر سودابه محمدی  
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موجود و جمع آوری اطالعاتمنابع بررسی وضعیت   
 

اطالعات جمعیت شناختی 

 بهداشتیشاخص های وضعیت 

 اقتصادی و فرهنگیاجتماعی، وضعیت 

میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی 

 دفع فضوالت و آشامیدنیآب مسکن، شرایط محیطی ازنظر وضع ،... 
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آمار و اطالعات بهداشتی 

بررسی متون و انجام پژوهش 

 اثربخشی- بیماری یا داده های هزینهمثل بار جمع آوری داده های تکنیکی 

ارزیابی دیدگاه ذی نفعان 

نتایج آنالیز اولویت بندی های قبلی 
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 وضعیت بهداشتی -1 

 نظام مراقبت بهداشتی -2 

 نظام پژوهش بهداشت -3 
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7 
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دارای اولویت حیطه های تعیین   
 

محمدیسودابه دکتر   
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.هستندعناوینپژوهشیهایسرشاخهحقیقتحیطهها،در•



براحتییمنیابعسی ههیربری راتوزیعافقییتادرمینمایدمدیریتکمکبه•
 .مشرصنماید
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دارای اولویت حیطه های برای تعیین فنون مورد استفاده   




افکاربارش•

اسمیگروه•

 ماتریسهایاولویتبندی•
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 وضعيت سالمت و بررسی نيازها و مشکالت سالمتتعيين 
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 پژوهشیاولویت های عمل در فرآیند تعیین  -تابلو تحقیق 

 اولويت بهداشتی

 امکان عمل و 

 اجرای برنامه های 

درمانی  –بهداشتی   

 با علم موجود

 زياد

  کم زياد

 کم 

 تهيه برنامه های 

 مداخالت بهداشتی
 عمل ؟؟

 

 اولويت پژوهشی

 با رتبه باال

 

 

 اولويت پژوهشی

 با رتبه پايين 
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 جلسات تخصصی 
 مشاوره گروهی
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 تبدیل مشکالت سالمت به سواالت پژوهشی

 عدم وجود 

 علم در زمينه مداخله موثر 

 وضعيت 

 مشکل 

 سالمت

 مشکل 

 قابل 

 چشم پوشی 

 مشکل 

 غيرقابل 

 چشم پوشی 

 وجود علم 

 الزم جهت 

 اقدام کنيد حل مشکل  

 عدم وجود 

 علم در زمينه توصيف مشکل 

 عدم وجود 

 علم در زمينه علل و سير مشکل 

 عدم وجود 

 علم در زمينه نحوه ارائه خدمات موثر 

8 



10 



 تعيين وضعيت سالمت و بررسی نيازها و مشکالت سالمت

 

 

  

 

 

 



 مشکالتسالمت

 حیطههایپژوهشیسالمت

 اولویت ایپژوهشی

پژوهشیعناوین  
 دارایاولویتباال



 پیشنهادیحیطه های 


 بیماریهایواگیردار•

 بیماریهایغیرواگیر•

 تحقیقاتنظامسالمت•

 علومدارویی•

 پزشکیفناوریوتج یزات•

 علومپایه•
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 علومتغذیهب داشتی،علوم•

 دندانپزشکی•

سالمتروان•

 اجتماعیموثربرسالمتمولفههای•

 وسوانححوادث•

 سالمندی•
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روش های تعیین اولویتیا تکنیک ها   

پرسشینامهمییانیکسیریاینتکنیکروشیاستکهباتوزیع: دلفیتکنيک •

مراحلیبهنظراکثرییتجمعآوریمیکندوطیراوعقایدآنهانظرمترصصین،

.میرسد

وخالقییتوفیراههضمننیوآوریمیخواهدروشیاستکه: اسمیروش گروه •

.برسدتصمیهگیریبهفرآیندآن،آوردنشرایطمناسببرای
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.متداولترینومش ورترینروشهاستیکیاز: افکاربارش •



ب تیرینروش.میباشیدروشدرتعییناولویتسادهترین: دو بعدی تکنيک ماتریس •

.درتعییننیازاست
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 باتشکرازتوجهشما
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 شیوهنامهتعییناولویتهایپژوهشی
 

به محمدی دکتر سودا  



  

2 



 هدفازاولویتبندی
 

 

 

 کارآمد پژوهشي  محدود                   مديريت اعتباری منابع                         
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10،90عدمتعادل  
 

 

و دنيا به بيماری ها انجام شده در پژوهش های بودجه تمامي  درصد از  10از کمتر •
 .مي شوندرا موجب بيماری ها درصد بار کلي  90که مي شوند مشكالتي مربوط 
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 عدمتعادلدرایران
 

 

تحقيقات هزينه های پژوهشي نظام سالمت به کل اولويت های کل اعتبارات نسبت •
 درصد 15حدود : سالمت
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 اهداف
 

 

 سالمتواقعي بخش و مشكالت نيازها احصا •

نيازهرا وتمرمي  اسرتهاده بهينره از منرابع      مهم ترري   منابع به هدايت و تخصيص •
 موجود  
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 موجود در کشورهم افزايي پتانسيل های •

 عدالتبرای برقراری تالش •

 بي  پژوهش، عمل و سياست گذاری ارتباطتقويت •

 آسيب پذير توجه به نيازهای گروه های •
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تحقیقاتیاولویتهایراهبردنحوهتعیین  
 

 

بره  رويكرردی نظرام منرد      :"سرالمت  ملري   ضررورت هرای   پرژوهش در   "راهبرد  •
 .استپژوهشي اولويت های شناسائي 
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 اساسراهبرد"پژوهشدرضرورتهایسالمتملی"
     

  

 بودنفراگير  -  

پژوهشررران، سياسرترذاران،   شرامل  ذی نهعران  همه و همه جانبه  مشارکت فعال  -  
 (     مردم)و جوامع خدمات سالمت مختلف، ارائه کنندگان در سطوح تصميم گيرندگان 
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 گسترده با برگزاری جلسات بحث گروهي متمرکز  نظر تبادل  مشاوره و -  

 موجود  کيهي  وکمي استهاده از اطالعات  -  

 بخشي  بي   رشته ای ورويكردی چند  -  
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 مراحلانجامکار
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ذینفعانکمیتهراهبردیباحضورتشکیل-1  
 

 معاوني  پژوهشي، بهداشتي، درماني، توسعه و غذا و داروی دانشراه   •

فعاليرت هرای   علمي دانشرراه کره دارای   صاحبنظران و اعماء هيأت نهر از  7الي  5•
حمرور اپيدميولویيسرت،   )ارزنده در پژوهش و دارای دانرش و انريرزه مزم  باشرند    

بهداشتي ضرروری  و علوم علوم پايه رشته های در يكي از جامعه شناس و متخصص 
 .( مي باشد
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 دبير کميته تحقيقات دانشجويي  •

 استاندارتام امختيار نماينده •

 موثر بر سالمت خارج از دانشراه  از ذی نهعان نمايندگاني •

 نماينده شورای شهر •

 دانشراهمعاون پژوهشي : راهبردیرئيس کميته •
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اعماء کميته راهبردی با ابالغ رياست دانشراه به عمويت کميته راهبردی منصوب •
 .مي شوند

 

 1396و ترا بيسرت تيرر مراه سرال      شيوه نامه اي  مرحله از فعاليت پس از دريافت •
 .بايستي  انجام گردد
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 وظایفکمیتهراهبردی
 

 جهت اجرای برنامه  و برنامه ريزی و هماهنري  سازماندهي•

 وتالش در جلب مشارکت آنان  ذی نهعانتعيي  •

 وضعيت موجود  بررسي •

 بر حس  انجام برنامه نظارت•
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 مورد نياز   بودجهتعيي  •

 مرتبط  ذی نهعان به کليه اطالع رساني •

اولويرت هرای   دانشراه جهت تاييرد نهرايي   شورای پژوهشي به و نتايج ارايه گزارش •
 تحقيقاتي تعيي  شده 
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 وضعیتموجودبررسی-2

 

 

 .انجام گردد 1396تا آخر شهريور ماه سال بايد •
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 دارایاولویتتعیینحیطههای-3 
 

 

مختلرف  و کارشناسان عرصه های و مديران با حمور پژوهشرران برگزاری کارگاه با •
 15ترا  و حرداکرر  بخش سالمت خارج از دانشراه و ساير ذی نهعان سالمت دانشراه 
 .انجام گردد 1396مهر ماه سال 
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اولویتهایمعیارهایالزمبرایتعیینتعیین-4
 تحقیقاتی

 

مختلرف  و کارشناسان عرصه های پژوهشرران و مديران با حمور برگزاری کارگاه با •
 15حرداکرر ترا    بخش سالمت خارج از دانشرراه  و ساير ذی نهعان سالمت دانشراه 
 .انجام گردد 1396آبان ماه سال 

 

ملري  اولويت های مبنای تعيي  دانشراه ها تحقيقاتي تعيي  شده توسط اولويت های •
 .مي باشد
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پيشرنهادی  اولويت های تحقيقاتي، حيطه هرای  نحوه تعيي  يكسان سازی منظور به •
پژوهشري ضرميمه شرده    وجدول امتيازدهي اولويت های  اولويت هامعيارهای تعيي  

  .است

 

و نترايج  تحرت پوشرش   و منطقره  براسراس شررايط دانشرراه    دانشراه ها مي توانند  •
حيطه هرا و يرا معيارهرا    حاصل از بررسي وضعيت موجود نسبت به اضافه يا حذف  

 . اقدام نمايند(  شاخص ها)
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 تحقیقاتیتعییناولویتهای-5
 

 .گرددعنوان کلي به عنوان اولويت اول  تعيي   10هر حيطه حداکرر در •

   

 .مي باشدپژوهشي در پيوست ضميمه اولويت های نهايي تعيي  کاربرگ •

   

انجرام   1396ترا آخرر دی  مراه سرال      با برگزاری کارگاهبايد مرحله از فعاليت اي  •
 .گردد
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 لیستنهاییجمعبندیوتهیه-6
 

 

گرزارش بره شرورای    و ارسال پژوهشي اولويت های ليست نهايي جمع بندی و تهيه •
انجرام   1396بيسرت بهمر   مراه سرال     تا کميته راهبردی دانشراه توسط پژوهش 
 .گردد
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شورای پژوهشیتایید توسط -7  
 

 

 دانشراهآن توسط شورای پژوهشي و تاييد نهايي اولويت های ليست بررسي •

 

 .انجام گردد 1396اسهند ماه سال  10تا بايد مرحله از فعاليت اي  •
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بهمعاونتتحقیقاتارساللیستاولویتهایتحقیقاتی-8
 وفناوریوزارتخانه

 

 

نحوه انجام کار به انممام کليره  اولويت های تحقيقاتي و گزارش فايل ليست ارسال •
راهبرردی،  کميتره  راهبرردی، صورتجلسرات   ابالغ اعما کميتره  از جمله مستندات 

وزارت متبروع  و فناوری معاونت تحقيقات کارگاه ها به مستندات مرتبط با برگزاری 
 .انجام گردد 1396بيست اسهند ماه سال تا 
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پژوهشی در سامانه اولویت های قرار دادن فایل -9
عملیاتیبرنامه ریزی   

 

 

 . انجام گردد 1396تا آخر اسهند ماه سال بايد مرحله از فعاليت اي  •
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انجامبرنامهزمانبندیجدول  
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 پیشنهادیحیطههای
 

 بيماری های واگيردار•

 بيماری های غيرواگير•

 تحقيقات نظام سالمت •

 علوم دارويي•

 پزشكيفناوری و تجهيزات •

 علوم پايه•
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 علوم تغذيهبهداشتي، علوم •

 دندانپزشكي  •

 سالمت روان  •

 اجتماعي موثر بر سالمتمولهه های •

 و سوانححوادث •

 سالمندی•
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 معیارهایپیشنهادی
 

 

و برر اسراس   را انتخاب معيار  21برای هر حيطه تعدادی از اي  دانشراه ها مي تواند •
 .تحت پوشش معيارهای ديرری را نيز به اي  معيارها  اضافه  نمايندمنطقه شرايط 
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 جدولامتیازدهیاولویتهایپژوهشی
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پژوهشیبهتفکیکهراولویتهایجدولنهاییتعیین
 حیطه

31 



1 

 
 



2 



3 

 

 
شواهد بسيار زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد بين يافته هاي 
حاصل از پژوهش و نيازهاي واقعي شكاف قابل مالحظه اي وجود 

 .  دارد
 

تالش هاي گسترده اي در راستاي شناسايي اولويت هاي علمي و 
  -اثربخشي پژوهش ها درسطح دانشگاه ها و مراكز علميافزايش 

 .مديريتي در دستوركار قرار دارد -پژوهشي و نيز محافل اجرايي



4 

با توجه به اينكه نيازسنجي پژوهشي از سوابق و مستندات متنوعي  
بدين منظور ابتدا  . نيز برخوردار نيست تعريف آن دشوار است

 .مفهوم نياز و نيازسنجي تعريف مي گردد
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 :حداقل از دو جهت مي توان نياز را بحث كرد

 
 فاصله شكاف بين وضع موجود و مطلوب: نياز به عنوان اسم -1

 
آنچه كه ضروري است تا فاصله و يا شكاف : نياز به عنوان فعل -2

موجود را پركند و معموالً به شكل راه حل ها يا وسايل دسترسي به  
 .يك هدف نمايان مي شود



 

 وضع مطلوب                    وضع موجود    •
 
 

 آنچه بايد باشد                         آنچه هست  •

 فاصله

 فاصله
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 Normative.N               نياز هنجاري•

 Felt.N                نيازهاي احساس شده•
 Expressed.N      نياز مورد درخواست•
 Comparative.N          اي نياز مقايسه•
 Expected.Nبيني شده يا مورد انتظار  نياز پيش•
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 شود مي بياناساس استانداردها  كه توسط متخصصين بر نيازي•
 

 مقررات بهداشت مواد غذايي  ،شرح وظايف شغلي: مثال
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 كنند كه نياز دارند     آنچه كه مردم فكر مي•
 شود توسط خودشان شناسايي مي•
 شود در پاسخ به سوال بيان مي•

 

 احساس نياز به پزشك :مثال
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 .كنند آنچه كه مردم براي رفع آن اقدام مي•
 .  تبديل شده است همان نياز احساس شده است كه به تقاضا•

 

 MRIدرخواست تجهيز بيمارستان شهر به : مثال
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 اي كه بعضي از مردم دارند و ديگران ندارند   امتياز ويژه•

 
 جغرافيدايي در  يدك ناحيده   وسيله خددمات قابدل دسدترس در   ه ب•

 آيد     دست ميه مقايسه با ناحيه ديگر ب
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 تفاوت وضع موجود  
 با  

 وضعيت مطلوب در آينده 

 اثر در
 مداخددالت
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رويكردي نظامدار براي شناسايي مسائل سازماني، تعيين گروهي  

كه بايد خدمات را دريافت دارند و نيز مشخص كردن نوع و ماهيت  
 خدمات مورد نياز گروه ذي ربط



•
•
•
•
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نيازسنجي پژوهشي فرايندي پيچيده و دشوار است كه با شناسايي 

با اولويت بندي اين نيازها  . نيازهاي پژوهشي بالقوه آغاز مي شود
ادامه مي يابد و نهايتاً با تدارك مبنايي براي تخصيص منابع در  

 .دسترس به عناوين پژوهشي به اتمام مي رسد
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عبارت از فرايند شناسايي تمام طرح ها و عناوين پژوهشي بالقوه  

 صرف نظر از كيفيت و اولويت آن ها
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فرايند گزينش و انتخاب برخي از عناوين پژوهشي از بين مجموعه 

 متنوعي از موضوعات پژوهشي است
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دستيابي به يك جهت گيري روشن به منظور هدايت فرايند  -1

 پژوهش برنامه ريزي
 
بخشيدن تحقيقات در سازمان ها و نهادهاي مختلف با   انطباق -2

 اولويت هاي شناسايي شده
 
پژوهشي و ممانعت از صرف اين منابع  جلوگيري از اتالف منابع  -3

 در حوزه هايي كه فاقد اولويت و اهميت هستند
 



19 

الزم بين طرح هاي پژوهشي مختلف در   هماهنگيسازماندهي و  -4
سطح يك سازمان يا وزارتخانه به منظور جلوگيري از دوباره كاري و 

 پراكندگي
 
اعتبارات پژوهشي بر اساس اولويت هاي تحقيقاتي  تخصيص بهينه  -5

 (سازي فرايند تخصيص منابع شفاف)سازمان يا وزارتخانه 
 



20 

و ظرفيت هاي پژوهشي موجود در سطح و محيط  بسيج قابليت ها  -6
 آن براي پاسخ به نيازهاي پژوهشي

 
و يافته هاي تحقيقات از  به كارگيري نتايج بسترسازي الزم براي  -7

 طريق اجراي طرح هاي پژوهشي ضروري و مورد نياز
 
در امر پژوهش و پرهيز از تصميم گيري لحظه اي و  آينده نگري -8

 غيراستراتژيك درحوزه پژوهش
 



21 

ارتباط و اتصال هرچه بيشتر تقسيمات و زمينه سازي براي  -9
از طريق انجام تحقيقات اساسي مورد نياز سازمان يا  تحقيقات
 وزارتخانه

 
كليه گروه ها و  مشاركتتدوين برنامه هاي پژوهشي مبتني بر  -10

 عوامل  دخيل در سطح سازمان
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 :سطح ملي -1

 
در سطح ملي عموماً دولت در خصوص نوع پژوهش، ميزان    

اعتبارات تخصيصي به پژوهش و تأمين منابع مالي براي هر يك از  
 .سازمان ها يا موسسات پژوهشي تصميم گيري مي كند
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 ها و مديريت هاي ارشد پژوهشي مي توانند  وزارتخانهدر اين سطح،  

بر مبناي داده ها و نتايج تحقيقات يا نيازسنجي پژوهشي در  
خصوص اهميت نسبي برنامه هاي مختلف پژوهشي تصميم گيري  

 .كنند
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در اين رويكرد فرض بر اين است كه پژوهش بايد در قالب برنامه ها  
سازمان ها تالش مي كنند تا برنامه هاي پژوهشي  . سازماندهي شود

يك برنامه پژوهشي  . باشدنيازهاي كاربران بيشتر مبتني بر 
مي تواند كامالً در چارچوب يك سازمان بوده، و يا اينكه  

سازمان هاي متعددي دريك زمينه معين با هم همكاري پژوهشي  
 .داشته باشند



26 

هر برنامه پژوهشي شامل مجموعه اي از اجدزا  و مولفده هدا     •
 .گفته مي شود” پروژه هاي تحقيقاتي”است كه به آن 
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پژوهش هاي مختلف عمدتاً در صدد حل مسايل و مشكالت 
مجموعه اي از مخاطبان است كه ضرورتاً مي بايست از پيش 

 .شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند



28 

 :دسدته عمدده  تقسديم نمدود     3گروه هداي هددف را مدي تدوان بده      
 

اين سطح متمركز بدر دريافدت كننددگان خددمات نظيدر      ( 1سطح 
 .مشتريان، ارباب رجدوع، مصدرف كننددگان كداال و خددمات اسدت      
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اين سطح متمركز بر افرادي است كه در سازمان يا ( 2سطح

موسسه اي وظيفه تدارك و يا ارايه خدمات و سياستگذاري و 
 .  برنامه ريزي را بر عهده دارند

افرادي نظيركاركنان، كارشناسان، كارگران، نيروهاي صف يا  
 .ستادي با پشتيباني مديران در اين سطح قرار مي گيرند
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اين سطح متمركز بدر راه حدل هدايي نظيدر سداختمان هدا،       ( 3سطح

تسددهيالت، تجهيددزات، منددابع، تكنولددوژي، برنامدده هددا، نظددام اداري 
 .آموزشي، شرايط كار، نحوه تخصيص منابع و مانند آن است
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و اعتقاد به نيازسنجي به طور عام و نيازسنجي   باورعدم وجود  -1

 پژوهشي به طور خاص در نزد مديران و تصميم گيران
 
يا مشكل و در نتيجه مقاومت   ضعفتلقي نياز به عنوان نوعي  -2

 در فرايند نيازسنجي پژوهشي
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احتمالي از اطالعات حاصل از  سو  استفاده كنندگان نگراني از  -3

 نيازسنجي درحوزه هاي مختلف
 
 
در نزد گروهي كه قرار  ديدگاه هاي متفاوت وجود ارزش ها و  -4

است به عنوان منابع اطالعاتي در نيازسنجي پژوهشي مشاركت  
 .نمايد
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در  عدم تكامل ابزارها جوان بودن حوزه نيازسنجي پژوهشي و  -5

 اين حوزه معرفتي
 
تدوين شده در ساير ممالك با توجه به  تغيير ابزارهاي ضرورت  -6

شرايط كشور و عدم سرمايه گذاري مناسب براي خلق و تدوين 
 ابزارهاي مناسب
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درفرايند نيازسنجي  مشاركت كليه شركا  عدم توجه به ضرورت  -7

 (ذي نفع -ذي صالح -ذي ربط -ذي نفوذ -عوامل ذي عالقه)پژوهشي 
 
در برخي موارد نيز اولويت هاي استخراج شده با برخي نظرات و  -8

است و اين امر موجب عدم حمايت   تضادعقايد رايج درسازمان در 
 .از فرايندهاي نيازسنجي مي گردد
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و طرح ريزي الزم براي نيازسنجي پژوهشي و فقدان برنامه ريزي  -9

 عدددم توجدده بدده اسددتفاده از ابزارهدداي نيازسددنجي پژوهشددي      
 

در نيازهدداي پژوهشددي و ضددرورت تحددوالت سددريع تغييددر و  -10
 بازانديشي مداوم در نتايج حاصل از اجراي نيازسنجي پژوهشي



 

 

 تصميم بگيريد به چه اطالعاتي نياز داريد؟: قدم اول•

بازبيني اطالعات موجود در بخش سالمت و بخش هاي : قدم دوم•

 مرتبط  

 جمع آوري داده ها: قدم سوم•
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•

•

•
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•

•

•

• 
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 است شونده تكرار و پويا فرآيند يك پژوهشي اولويت هاي تعيين•

 مي انجامد پژوهشي برنامه تهيه به و شروع وضعيت ارزيابي با كه

  .مي باشد سالمت پژوهش سيستم در منابع توزيع كه

40 



 
 
 

 سودابه محمدیدکتر 
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 معیارهای تعیین اولویت  

 :  تهیه لیست معیارها با استفاده از -الف 
  تکنیک بحث گروهی متمرکز 
  تکنیک گروه اسمی 

 طبقه بندی معیارها –ب 
 امتیازدهی معیارها   –ج 
 تعیین نظام امتیازبندی -د

 تعیین اولویت های پژوهشی   -و
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What is the Criteria used in Health 

Research Priority  Setting? 
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 نمونه هایی از معیارهای مورد استفاده    
انجام پذیری 
 مقوله های اخالقی 
توجیه اقتصادی 
کاربردی بودن پیامدهای پژوهش 
تعهد سیاسی/ میزان پذیرش 
بزرگی مسئله 
سالمت / تاثیر نهایی بر بهداشت 
 کفایت و کارآیی اطالعات موجود 
  پشتیبانی مالی 
توجیه زمان مورد نیاز 
  زمینه سازی مشارکت 
 فوریت 
به کارگیری پژوهش 

 5 



 توضیح معیارهای مورد استفاده  
 
 
 
زماان ، انسانی نیروی)موجود  منابعبا در نظر گرفتن : انجام پذیری ،

 انجام پذیر است؟پژوهش تا چه میزان ، (منابع مالی، تجهیزات
 
آیا پاژوهش از لحااا اخالقای قابای پاذیرش      : مقوله های اخالقی

 است؟  
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 (باصارفه باودن  )اقتصادی توجیه(Cost – Effective) : آیاا 
ه با ارزش نتاایجی را کاه    نیروی انسانی، منبع مالی، زمان صرف

 ؟خواهد داشتآوریم  دست می
 
 احتمال اینکاه پیامادهای   : پژوهشبودن پیامدهای کاربردی

مدنظر قرار گیارد چقادر   تصمیم گیری ها مورد انتظار پژوهش در 
 است؟
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 چاه میازان احتماال دارد کاه     : سیاسیتعهد / پذیرشمیزان
 گیرد؟قرار سیاستگذاران پژوهش مورد پذیرش و حمایت 

 

باروز، مارو و   شایو،،  )چه ابعادی دارد؟ مسأله : بزرگی مسأله
 ...(موربیدیتی ومیر، 
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 این پژوهش چه تاثیری بار  : سالمت / بهداشتتاثیر نهایی بر
 دارد؟سالمت جامعه 

   
 آیا اطالعاتی که در زمیناه  : موجودکفایت و کارآیی اطالعات

 ؟می باشدوجود دارد مفید و کافی مورد نظر موضو، 
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 چه میزان احتمال دارد که پروژه از پشاتیبانی  : مالیپشتیبانی
 شود؟مالی برخوردار 

   
 زمان صارف شاده بارای انجاام پاروژه      : نیازتوجیه زمان مورد

 است؟پژوهشی تا چه میزان قابی توجیه 
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کاه افاراد از   مای رود  چه میزان احتمال : زمینه سازی مشارکت
 مختلف برای انجام پژوهش همکاری نمایند؟  بخش های 

 
میازان اهمیات   ، تصامیم گیاری  بارای  داده هاا  نیااز باه   : فوریت

، حیاتی بودن نتاای  آن بارای   اطالعاتتر  سریعهرچه آوری  جمع
 جامعه
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توصایه هاای   کاه  مای رود  چقدر احتماال  : به کارگیری پژوهش
نهایی حاصی از پژوهش در عمی به کاار گرفتاه شاوند و پاروژه     

 ؟تداوم یابد
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 پژوهشی  اولویت های تعیین شاخص های 
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 طبقه بندی معیارهای انتخابی
 

آیا باید این پژوهش (: Appropriateness)  ضرورت -1گروه 
 انجام شود؟

   
مقوله های اخالقی 
جنبه های قانونی 
 تعهد سیاسی 
کفایت و کارایی اطالعات موجود 
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چرا باید این پاژوهش انجاام   (: Relevancy) مناسبت –2گروه 
 گیرد؟

   
 مسألهبزرگی 
 جامعهدغدغه های نیازها و 
 مسألهشدت و وخامت 
 مسألهسیر و روند 
 بهداشتی سیاستگذاری های میزان پاسخگویی به 
  فوریت 
 عدالتتاکید بر 
افراد تحت تاثیر 
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 (:Chance of success)احتمال موفقیت  -3 گروه
 

ظرفیت نظام برای انجام پژوهش 
توجیه اقتصادی 
پشتیبانی مالی 
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 Impact of the)تاثیر نهایی پیامدهای پژوهشی  –4گروه 
research outcome:) 

 
 پژوهشبه کارگیری 
 سالمت / بهداشتتاثیر نهایی بر 
 توسعه   / اقتصادتاثیر نهایی بر 
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 امتیازبندی معیارها 

18 



 معین کنید هر کدام از معیارها چه تعداد امتیازهای مختلفی می توانند داشته باشند؟    -1
 (متغیر است 5تا  2تعداد امتیازها برای هر معیار عموماً بین ) 

 : مثال 

 Economic impact (with 2 score choices) 

 ❏ Low impact ❏ High impact 
 

 Economic impact (with 3 score choices) 

 ❏ Low impact 

 ❏ Medium impact 
 ❏ High impact  
 

 Economic impact (with 4 score choices) 

 ❏ Very low impact 

 ❏ Low impact          

 ❏ High impact  

 ❏ Very high impact 

 

 Economic impact (with 5 score choices) 

 ❏ Very low impact 

 ❏ Low impact 

 ❏ Moderate impact 

 ❏ High impact 

 ❏ Very high impact 
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 امتیازدهی معیارها 

 
 . به هر انتخاب یک عدد نسبت دهید -2
 
 : معیارهای غربالگری را مشخص کنید -3

  مقولاه ای   –قابای بحاث   –غیار قابای قباول   )مقوله های اخالقای
 (قابی قبول  –حساس

جنبه های قانونی 
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کوچاک تاری   تعیین کنید کدام معیارها را باید باه معیارهاای     -4
 .  کردتجزیه 
 : می باشدپژوهش شامی دو جنبه به کارگیری معیار : مثال 

 

 (کم –متوسط –زیاد)به کارگیری  احتمال 
 (محتمیغیر  -بینیقابی پیش بسختی  –محتمی)تداوم پروژه 
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Assign a scoring system  

22 



 
 تعیین نظام امتیازبندی

تعیین کنید ارزش معیارهای مختلف با هم برابر است یا متفاوت 
 .برای معیارهای هر گروه باید از روشی یکسان استفاده نمود: نکته
 
 تعیین کنید که آیا امتیاز معیارهای واجد زیر گروه باید میانگین

 . یا مجمو، امتیازهای زیر گروه ها باشد
 
      تعیین کنید جمع یا ضارب را بارای نظاام امتیاازدهی انتخااب

 .  می کنید
23 



Test the module  
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 آزمون و تغییر دستورالعمل پیشنهادی 

پیش نویس دستورالعمی را جهت اولویت بندی تهیه کنید . 
دستورالعمی را برای یک یا دو موضو، بیازمایید  . 
ارزش گروه ها را مقایسه کنید   . 
معیارهای واجد اهمیت کمتر را حذف نمایید  . 
 پیش نویس نهایی از دستورالعمی پیشنهادی جهت اولویت بندی

 . تهیه کنید

25 



 پیش نویس دستورالعمل تعیین اولویت
 ضرورت:  1گروه 
آیا الزم است این پژوهش را انجام  : سوال کلیدی  

 دهیم ؟  
(3) اخالقی 

 (0)غیرقابل پذیرش 
 (1)مورد بحث 
 (2)مقوله حساس 
 (3)اخالقی 

 (2) جنبه های قانونی 
(0)غیرقانونی 
 (1)نامناسب 
 (2)توجیه پذیر 
 (3)قانونمند 

 (2)تعهد سیاسی 
 (0)مورد حمایت سیاسی نیست 
 (1)نامشخص 
 (2)خنثی 
 (3)مورد حمایت قرار می گیرد 

 

 

 
  ( 0.6): کفایت و کارآیی اطالعات 

در دسترس بودن اطالعات از پیش  : 
 (0)اطالعات به وفور در دسترس است 
(  1)اطالعات به میزان متوسط وجود دارد 
 (2)اطالعات ناکافی اند 
 (3)هیچ اطالعات وجود ندارد 

 اعتبار داده های موجود: 
 (0)کامال متقاعد کننده 
 (1)در حد قابل قبول 
  بکارگیری و استفاده از آن غیر محتمل

 (2)است 
 (3)غیر قابل استفاده 

های موجود   میزان پایایی داده 
 (0)قوی 
(1)متوسط 
 (2)ضعیف 
 (3)کامال غیر دقیق 
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 آیا الزم است این پژوهش را انجام دهیم؟ : مثال

3: جنبه های اخالقی  
2: جنبه های قانونی  
2: تعهد سیاسی  
0.6: کارآیی اطالعات  

انجام پژوهش کامال اخالقی بوده، هیچ مغاایرت قاانونی نادارد، باه لحااا      : تفسیر
سیاسی وزارت بهداشت حمایت خاصی از آن نخواهاد کارد اماا مخاالفتی هام      

به لحاا  کارآیی، اطالعات بوفور وجود داشته و باا اعتباار قابای قباول و     . ندارد
 . پایایی متوسط وجود دارد

 آیا این طرح در فرآیند بعدی رتبه بندی قرار می گیرد یا خیر؟ : سوال

7.6 
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 پیش نویس دستورالعمل تعیین اولویت
 مناسبت -2گروه  : 

 (امتیاز 1-3)نیازها و دغدغه های جامعه 
(امتیاز 1-3)بروز / شیو،/ فراوانی 
 (امتیاز 1-3)شدت و وخامت مسأله 
 (امتیاز 1-3)سیر و روند مشکی 
 (امتیاز 1-3)میزان پاسخگویی به سیاستگذاران 
 (امتیاز 1-3)فوریت 
 (امتیاز 1-3)تاکید بر عدالت 

 21: حداکثر امتیاز
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 پیش نویس دستورالعمل تعیین اولویت
 احتمال موفقیت : 3گروه 
 (میانگین زیر مجموعه)ظرفیت نظام برای انجام پژوهش 

 (1-3)صالحیت 
 (1-3)زیر ساخت 
 (1-3)ساز وکار پشتیبانی 
 (1-3)منابع 
 (1-3)توجیه اقتصادی 
 (1-3)توجیه زمان مورد نیاز 
 (1-3)پشتیبانی مالی 

 29 12: حداکثر امتیاز



 جمع بندی دستورالعمل تعیین اولویت  
 معیارها : 

 امتیاز   12از حداکثر ..... امتیاز : ضرورت: 1گروه 
 امتیاز   21از حداکثر ..... امتیاز : مناسبت: 2گروه 
 امتیاز   12از حداکثر ..... امتیاز : احتمال موفقیت: 3گروه 
 از  ..... امتیاز : تاثیر نهایی پیامدهای پژوهش: 4گروه

 امتیاز   15حداکثر 
 

  60: مجموع امتیاز 

30 



 عناوين اولويت رديف

 (امتياز 5تا  1)شاخص ها 

بزرگي  جمع
 مسأله

مقبوليت 
سياسي 
 اجتماعي

همگرايي 
با اهداف 
 ملي توسعه

قابليت 
 اجرا

 توجيه 

هزينه 
 بري

نيازها و 
دغدغه 
هاي 
 جامعه

تاکيد و 
تمرکز بر 

 برابري

کفايت و 
کارايي 

اطالعات 
 موجود

 35 4 5 4 4 4 5 4 5 ارتقاء بهداشت باروری

تشخیص و درمان 
 چشم بیماری های 

3 5 3 3 3 2 2 2 23 

علی اختالالت رشد در 
 کودکان و کنترل آن

3 4 4 2 2 3 3 2  
23 

ترمیم و بازتوانی  درمان، 
 سوختگی

2 4 1 1 2 1 1 2  
14 

اپیدمیولوژی و کنترل 
نقص ایمنی بیماری های 
 و اتوایمون 

2 3 1 2 1 1 1 3  
14 

  3 1 1 1 1 1 2 2 شیمیایی  آسیب های 
12 

اپیدمیولوژی و درمان 
 بیماریهای شایع پوستی

3 3 1 2 1 1 1 2 14 

تعیین اولویت های حیطه غیر واگیر : مثال   
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 پژوهشی اولویت های عناوین ردیف
 در امتیاز جمع
 گروه

 گروه در اولویت رتبه
 مربوطه

 1 149 نوپدید بیماری های روی بر مطالعه 1

2 

 آن کنترل راهکارهای و حیوان و انسان مشترك بیماری های

  هیداتیک، کیست ،لپتوسپیروزیس و بروسلوزیس بر تاکید با)

CCHF) 

142 2 

 3 126 تنفسی دستگاه عفونت های 3

 4 125 واگیر بیماری های بار تعیین 4

 5 124 ایدز درمان و پیشگیری همه گیرشناسی، 5

 6 124   غذا و آب راه از منتقله واگیر بیماری های 6

7 
 درمان و پیشگیری  تشخیص، همه گیرشناسی، اتیولوژی،
 7 120 هپاتیت

8 
 سی بر تاکید با سی مناسب درمانی مداخالت و اپیدمیولوژی

 8 120 درمان به مقاوم

9 
  بیماری های کنترل در بهداشت آموزش نقش روی بر مطالعه

 مختلف واگیردار
120 9 

 اولویت های پژوهشی حیطه واگیر 

32 



   

 قابليت) پژوهش انجام نظر از نظام ظرفيت 1
 ( اجرا

 چه منابع و کارها و ساز پشتيباني، نظام ساخت، زير صالحيت، لحاظ از
  دارد وجود نظام در پژوهش انجام براي ظرفيت ميزان

 دارد اجتماعي سياسي مقبوليت حدي چه تا نظر مورد پژوهش اجتماعي و سياسي مقبوليت 2

  چشم انداز، سند) کشور توسعه فرآيند با مقدار چه نظر مورد پژوهش توسعه ملي اهداف با همگرايي 3
 دارد همگرايي (...و ملي توسعه برنامه هاي

 است توجيه قابل ميزان چه تا پژوهشي پروژه اين انجام هزينه سرمايه گذاري /هزينه بري توجيه 4

  و مرگ ناتواني، شدت، بروز، شيوع، لحاظ از) دارد؟ ابعادي چه مسأله مسأله بزرگي 5
 زندگي سال هاي رفته، دست از بالقوه زندگي سال هاي موربيديتي، مير،

 (....و ناتواني با شده منطبق

  بين سالمت شاخص هاي در فاصله کاهش به منجر که تحقيقاتي سالمت در عدالت 
 .مي شود........و مرد /زن روستائي، /شهري) اجتماعي مختلف گروه هاي

 باشد جهان و منطقه سطح در تحقيق اثرگذاري جهاني و منطقه اي  سطح در اثرگذاري 

 HSR معيارهاي مورد استفاده در تعيين اولويت هاي ملي پژوهش هاي علوم پزشكي: مثال 
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 پژوهشی اولویت های عناوین 

   کشور در  دارو مصرف  و تجویز بهینه سازی راهکارهای 1

  زایمان خانگی، خشونت وجوانان، نوجوانان سالمت برنامه های بر تاکید با باروری بهداشت ارتقائ 2
   سال میان زنان سالمت و طبیعی

   سالمت نظام در سالمندان سالمت ادغام برای مناسب مدل ارائه 3

   زندگی اول هفته 4 در نوزادان مرگ کاهش برای مناسب راهکارهای ارائه 4

 و انتقال) اجرا و برنامه ریزی سیاستگذاری، به تحقیقات نتایج تبدیل برای مناسب راهکار ارائه 5
  (دانش تبادل

   بخشی بین همکاری های و مردمی مشارکت های ارتقائ برای مناسب مدل های ارائه 6

  سالمت حیطه در قوانین و اخالقی ،حقوقی مسائل 7

 برآورد بر تاکید با (سال پنج هر) دوره ای صورت به   (DHS)بیماری و  سالمت مطالعات انجام 8
  سالمت خدمات از بهره وری و نیازها

 (patient safety) بیمار ایمنی ارتقائ 9

  تمرکز عدم و خصوصی سازی برای مناسب الگوهای ارائه 10

   آسیب پذیر گروه های بر تاکید با سالم زندگی شیوه های ارتقاء برای مناسب الگوهای ارائه 11

   (جاده ای شغلی، خانگی،) حوادث و سوانح کاهش در موثر مداخالت 12

   مترقبه غیر حوادث با مقابله جهت موثر مداخالت 13

 خانواده، پزشک بر تاکید با سالمت نظام در شده ارائه خدمات کیفیت ارتقاء مناسب مدل های 14
 پاسخگوئی و  ارجاع نظام

  سالگی دو تا آن ادامه و ماهگی 6 تا مادر شیر با انحصاری تغذیه افزایش برای مناسب مدل ارائه 19

 HSRجدول نهايي تعيين اولويت هاي پژوهشي
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 موفق باشيد


