
بسم اهلل الرحمن الرحيم



بيان مساله و بررسي متون

«روشپژوهش»



فرايند منظم پژوهش، شامل جمع آوري منظم و هدفمند داده هاا، جزيياو و   •
.جحليل و جفسير آن جهت کسب دانش جديد و جائيد دانش موجود است

سا  باو   جحقيق جمع آوري، بررسي و جفسير سيستماجيک داده ها بو جهت پا•
.يک سوال يا حل مشکلي خاص مي باشد



:جان ديوئي معتقد است

.استاحساس وجود يک مشکل،اولين مرحله تحقيق

فيلسوفمعاصرامريكايي



(Research question)سوال پژوهشي 

به ازاي هر بيمار 

يک تا دو سوال 

بيمار 10به ازاي هر 

يک تا دو سوال 





موضوع پژوهشي

ء تاثير داروي ريتوکسي ماب در زمان بقا
لنفوم غير هوچکينيکودکان 



موضوع پژوهشي

ء در زمان بقاريتوکسي مابتاثير داروي 
کودکان لنفوم غير هوچکيني



موضوع پژوهشي

ءزمان بقاتاثير داروي ريتوکسي ماب در 
کودکان لنفوم غير هوچکيني



موضوع پژوهشي

ء تاثير داروي ريتوکسي ماب در زمان بقا
کودکان لنفوم غير هوچکيني



موضوع پژوهشي

ء تاثير داروي ريتوکسي ماب در زمان بقا
کودکان لنفوم غير هوچکيني



(RQ)سوال پژوهشي

•Background questions

آگاهي عمومي درباره يک موضوع

•Foreground questions

آگاهي اختصاصي درباره يک موضوع  



PICO

Patient and/or problem 

Intervention 

Comparison intervention

Outcomes.



مثال

Zداروي در مقايسهه بها   yداروي، Xيک بيمار پير با اختالل آيا در 

بيمار از بيمارستان مي شود؟  ترخيص سريعترباعث 



لهبيانمسأ



انديشهايخالق

بختيهمراه

برنامهريزي
خوب

.اگر احتياج مادر اختراع است آگاهي از مسائل، مادر پژوهش مي باشد



ساختار پروپوزال و مقاله تحقيقي

عنوان

خالصه

مقدمه

مواد و روش ها

يافته ها

...جدول ، نمودار و 

بحث و نتيجه گيري

تشکر و قدرداني

فهرست منابع

مقاله تحقيقي

عنوان

خالصه پروپوزال

بررسي متون–بيان مساله -مقدمه

زمانبندي و بودجه

فهرست منابع

پروپوزال

مواد و روش اجرا

متغيرها



مراحل تدوين پيشنهاد يک طرح 
تحقيقاتي

لهابيان مس

بررسي متون

تنظيم اهداف

روش بررسي

طرح بهره برداري و 
انتشار نتايج

طرح کار

منابع و بودجه الزم

انتخاب موضوع



.(در صورت لزوم، از صفحات اضافي استفاده شود)مقدمه و بيان مسأله، همراه با بررسي متون -7

تعريف واژه هاي اختصاصي-8

.(دورتي که قابل ارزيابي و اندازه گيري باشند، مشخص شوصبا توجه به بيان مسأله و ب)اهداف و فرضيات طرح -9

هدف کلي طرح( الف

:هدف فرعي

(در صورت وجود)اهداف کاربردي طرح ( ج

:اتفرضي( د

:پيش فرض

:نوع مطالعه-10

(:در صورت نياز)(Sampling)نمونه مورد مطالعه، تعداد و روش نمونه گيري -11



عناصر مهم هر مرحله مراحلي که طي خواهيد کرد سواالتي که بايد بپرسيد

مسأله چيست و چه چيز بايد مطالعه شود؟

چه اطالعاتي هم اکنون در دسترس است؟

دليل اجراي طرح چيست؟

اميد داريم به چه دست يابيم؟

چه داده هاي اضافي براي يافتن پاسخ به سواالت 
طرح الزم است؟

چگونه آنها را بدست مي آوريم؟

بيان مسأله

بررسي متون

تنظيم اهداف

روش بررسي

متون و ساير اطالعات موجود

سواالت يا فرضيات طرح

متغيرها

نوع مطالعه

روش گردآوري داده ها

نمونه گيري

تجزيه و تحليل داده ها 

مالحظات اخالقي

پيش آزمائي روش تحقيق



بيان مسأله 

.بيان مسأله روشن مي کند چرا بايد چنين تحقيقي  را انجام دهيم•

(Statement Of The Problem) براي نوشتن يک طرح يا پاياننامهه ، بيهان مسهأله    •

.يک بخش مهم و زير بنائي است

مراحل بعدي پژوهش مثل هدف هها و فرضهيات ، متغيرهها ، متهدولوژي ، طهرح      •
.اجرائي و غيره همه متأثر از چگونگي تبين مسأله در اين بخش است

ه بيان مسأله به معناي طرح موضوع پژوهش، توصيف و توجيه آن اسهت تها ايهد   •
تحقيق موجه جلوه کند و ضرورت انجام آن احساس شهود و اهميهت آن آشهکار    

.گردد



نياز بهه  بياني از مشکل يا موقعيت آشفته اي است کهبيان مسأله•
.تحقيق دارد

آن به معناي طرح موضوع پژوهش، توصيف و توجيهه بيان مسأله•
است تا ايده تحقيق موجه جلوه کند و ضرورت انجهام آن احسهاس   

.شود

ماهيت مسأله اي است که در مطالعهه عنهوان شهده و    بيان مسأله•
.معموالً زمينه و اهميت آن را بيان مي کند



لهابيان مس

مودننآشناضمنکهاست(پروپوزال)تحقيقطرحپيشنهادازبخشيمسالهبيان•

.داردمهمينقشپژوهشروشواهدافتبييندرتحقيقموضوعباخواننده

.نمايدميتشريحراتحقيقموضوعوجوديفلسفهمسالهبيان



.بيان مسأله وسيله اي براي توضيح و توجيه موضوع طرح تحقيقاتي است•

.باعث روشن شدن ابعاد مختلف مسأله مي شود•

.ضرورت انجام طرح را نمايان مي سازد•

.ارائه طرح را به مسئولين و تامين کننده هاي بودجه آسان مي سازد•

اهميت بيان مسأله



فتهه  واضح و مشخص باشد نيمي از کارها انجهام پيير اگر مسأله مورد تحقيق کامالً•
.است

که مشکل مورد نظر به خهوبي تعريهف شهده باشهد و اههداف تحقيهق       فقط زماني•
.هاي تحقيق را بدرستي طراحي نمود مشخص باشد مي توان فعاليت

(مواردي که بايد مورد بررسي قرار گيرد)مسأله مورد نظر را مشخص کنيد 



“The formulation of the problem is 

often more essential than its 

solution”

Albert Einstein



مسالهبيان 

(مشکل)اهميت مسأله

تحديد مسأله در يک حوزه تخصصي

اطالعات کلي درباره تحقيقات انجام شده

چارچوبي براي ارائه نتايج تحقيق



لهابيان مسترتيب منطقي نگارش

مسالهتوضيح

تخصصيحوزهيکدرمسالهسازيمحدود

اطالعاتوآمارارائهباجهانوايراندرمسألهوسعتذکر

آنکاربردهايومسألهمورددرتحقيقاهميتذکر

مربوطآمارهايارائهومسألهدرموثرعواملتوضيح



لهابيان مسترتيب منطقي نگارش

خاصروشاينچراکهاينوشدهانجاماقداماتسايروهاروشذکر

.استشدهانتخاب

منابعشمارهذکرباقبليتحقيقاتازمختصرياشاره

(باشدداشتهوجوددرصورتيکه)نظراختالفمواردبهاشاره

مطالعهموردجمعيتوهدفبهاشاره



در توصيف دقيق مسأله به مطالب زير توجه گردد؟

است؟بودهچگونهمسأله/مشکلبروزنحوه

مي گيارد؟جايبرخودازعوارضچه

است؟چقدرآنشدتومسألهوسعت

باشند؟داشتهنقشمسألهايجاددر مي توانندمهميعواملچه

است؟مهمآنکردنبرطرفجهتدرتالشچرا

چهاستچنيناگرمي شود؟انجاممشکلرفعبرايتالشيحاضرحالدرآيا

مي شود؟مشاهدهکاستي هايي

داشت؟خواهدفوايديچهومي رودانتظارمشکلحلازنتايجيچه



:در تدوين بيان مسأله بايد به موارد زير توجه کرد

تعريف مشکل) 1

اهميت مشکل) (با تاکيد و ارائه آمارهاي موجود)2

نحوه برخورد با مشکل، راه حل ها و خدمات موجود) 3

عوارض ناشي از تداوم اين مشکل) 4

معرفي راه حل مشکل يا عوامل موثر بر موضوع) 5

تناقض ها و تناوبات موجود در صورت وجود) 6

توضيح بيشتر عنوان طرح) (چه کاري انجام خواهد گرفت)7

فوائد ناشي از اجراي طرح) 8



.شدبااصلينکاتحاويوليمختصرودقيقواضح،بايدمسألهبيان•

.تجاوز کند( هزار کلمه) صفحه 3تا 2بيان مسأله نبايد از 



بررسي متون
Literature Review



تعريف واژه هاي اختصاصي-8

.(دورتي که قابل ارزيابي و اندازه گيري باشند، مشخص شوصبا توجه به بيان مسأله و ب)اهداف و فرضيات طرح -9

هدف کلي طرح( الف

:هدف فرعي

(در صورت وجود)اهداف کاربردي طرح ( ج

:اتفرضي( د

:پيش فرض

:نوع مطالعه-10

(:در صورت نياز)(Sampling)نمونه مورد مطالعه، تعداد و روش نمونه گيري -11

.(در صورت لزوم، از صفحات اضافي استفاده شود)مقدمه و بيان مسأله، همراه با بررسي متون -7



عناصر مهم هر مرحله مراحلي که طي خواهيد کرد سواالتي که بايد بپرسيد

مسأله چيست و چه چيز بايد مطالعه شود؟

چه اطالعاتي هم اکنون در دسترس است؟

دليل اجراي طرح چيست؟

اميد داريم به چه دست يابيم؟

چه داده هاي اضافي براي يافتن پاسخ به سواالت 
طرح الزم است؟

چگونه آنها را بدست مي آوريم؟

بيان مسأله

بررسي متون

تنظيم اهداف

روش بررسي

متون و ساير اطالعات موجود

سواالت يا فرضيات طرح

متغيرها

نوع مطالعه

روش گردآوري داده ها

نمونه گيري

تجزيه و تحليل داده ها 

مالحظات اخالقي

پيش آزمائي روش تحقيق



مرور متون

اب،کتمقاله،ازاعم)منابعمندنظامتحليلوجستجو•
رمنتشخاصموضوعيزمينهيکدرکه(...ونامهپايان
.استشده



اهميت مرور متون

مرور متون بر اساس موضوع پژوهش صورت مي گيرد و در  
:موارد زير بکار مي رود

در تهيه پروپوزال–
مقدمه و بيان مساله

در تنظيم گزارش نهايي–
مقدمه و بحث



هدف کلي بررسي متون ، گردآوري اطالعات 

.درباره يک موضوع مي باشد



دوباره کاري
کهتاسمهمبسيار.بگيريدتحقيقاتيطرحيکاجرايبهتصميماينکهازقبل•

سيبررموردمشابهمناطقياونظرموردمنطقهدرپيشنهاديموضوعآيادريابيد
خير؟يااستگرفتهقرار

آنرويقبالکهموضوعيرويتحقيقانجامبهتوانيمزيروضعيتسهدرتنها•
.کرداقداماستشدهکار

متفاوتيزمانشرايطدر
مختلفيجغرافيائشرايطدر

کافينتايجبهيدستيابعدمدرصورت





(Basic Knowledge)اطالعات پايه•

(text book)کتابهاي مرجع

(Updated Knowledge)اطالعات روزآمد•

(Periodicals)و نشريات ادواريمجالت 

(Information Resources)منابع اطالعاتي 



:منابع الکترونيک



نقاط قوت و ضعف 
مهم ترين يافته 

ها 
نحوه جمع آوري  

داده ها 
عنوان مقاله

نمونه مورد  
بررسي

نوع مطالعه (سال)نام محقق



نقاط قوت و ضعف 
مهم ترين يافته 

ها 
نحوه جمع آوري  

داده ها 
عنوان مقاله

نمونه مورد  
بررسي

نوع مطالعه (سال)نام محقق

عدم انجام  
آزمون هاي  

آماري و حجم  
ه نمونه کم مطالع

و عدم بررسي 
سواالت و 
فرضيات 
پژوهش

بعد از استفاده
از قطره چشمي  

کلرامفنيکل و
محلول بتادين

در هر گروه يک 
ه  نفر داراي نتيج
کشت مثبت 

. بودند

کشت نمونه ها و
معاينه

بررسي 
مقايسه اي  
تاثير قطره 

چشمي  
ل  کلرامفنيک

و محلول  
5بتادين 
...درصد

بيمار  79
مبتال به  

کاتاراکت  
پيري  

کارآزمائي
باليني

اديب و 
همکاران 

(1384)



کهه بهر روي    مطالعهه کارآزمهائي بهاليني   ياک در (1384)اديب و همکاران 

تهاثير  بررسهي مقايسهه اي  تحت عنوان بيمار مبتال به کاتاراکت پيري 79

درصههد در کههاهش 5قطههره چشههمي کلرامفنيکههل و محلههول بتههادين  

اکهت  کلونيزاسيون فلور طبيعي ملتحمه چشم قبل از عمل جراحهي کاتار 

فنيکل بعد از استفاده قطره چشمي کلرامانجام دادند نشان دادند که پيري

داراي نتيجهه کشهت   (درصهد 5/2)و محلول بتادين در هر گروه يک نفهر  

عدم انجام آزمون ههاي آمهاري و   . مثبت از نظر فلور طبيعي چشم بودند

ط حجم نمونه کم مطالعه و عدم بررسي سواالت و فرضيات پژوهش از نقها 

.ضعف اين مطالعه بود



دربالينيکارآزمائيمطالعهيکدر(1999)همکارانوبيندر

عنوانتحتIntrabulbarجراحيکانديدايبيمار300

1بتادينمحلولباجراحيعملازقبلعفونتپروفيالکسي

درهکدادندنشاناستافيلوکوكکلونيزاسيونکاهشدردرصد

بتمثاستافيلوکوكکشتنتايجهانمونهدرصد3/5درنهايت

مرحلهسهطيدراستافيلوکوكکلونيزاسيونکاهشاينکهبود

.بوددارمعنيآمارينظرازارزيابي



:در بررسي متون بايد از موارد زير اجتناب کرد

بي اهميت شمردن اختالفاات و نظارات متفااوت در ااال اات جماع آوري      •
.شده

در صورت برخورد با نظرات متفاوت درباره ياک موواو ، نياياد آن را  باي    •
.اهميت جلقي کرد بلکو بايد در پي يافتن  لت اين اختالف بود

ناار  محدود کردن جستزو بو منابعي کو نظر شما را جامين مي نمايد و ياا ک •
و نفاع  گذاشتن ااال اجي کو بو ورر شما است و استفاده از ااال اجي کاو با  

.شماست

جامع و قضاوت شتابيده براساس مطالعات ابتدائي و  دم انزام بررسي متون•
.کافي بو منظور يافتن مطالعات مرجيط و با روائي مناسب



بايدها
.جستجوي وسيع و همه جانبه•

.انتخاب منابع جديد•

.انتخاب منابع کامالً مرتبط•

.نقد هر يک از مقاالت•



نبايدها
.عدم استفاده از چکيده مقاالت•

.اجتناب از وارد شدن به جزئيات غير ضروري•

(.Bias)اجتناب از سوگرائي•

.عدم دخالت عقايد شخصي•

.عدم استفاده از کتب و جزوات•




