
 

١ 
 

 

 
 

 روش حتقيق ويژه آموزش به هبورزان
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 : يشگفتار پ

داشيت  مي باشد هدف از هتيه اين جمموعه، آموزش روش حتقيق در سيستم هب

تا مهكاران بتوانند با شناسايي مشكالت هبداشيت درماني منطقه حتت پوشش 

اقدام به حل مشكالت منوده وبا تصميم گريي مناسب نيازهاي هبداشيت 

 .اجنام اينكار پژوهش يا حتقيق نام دارد .درماني را برآورده سازند

زم را بطور آشنايي با روش حتقيق به ما آمك مي آند آه اطالعات ال

منظم بدست آورده؟،سازماندهي آنيم و،مسائل را شناسايي آرده وحتليل 

آنيم ،پاسخ مناسب  را براي آا يافته ونتيجه حل مساله را 

 .ارزشيابي منائيم

حتقيق در نظام هبداشيت درماني به ما آمك مي آند تا نيازهاي در حال 

از .دم را ارتقاء خبشيمتغيري هبداشيت مردم را شناسايي آرده وسالمت مر

اين رو بايد مشتاقانه خبواهيم آه روش حتقيق را بياموزمي ومسائل 

مربوط به فعاليتهاي هبداشيت درماني خود ومهكارامنان را حل آنيم 

 .وآيفيت خدمامتان را هببود خبشيم

اميد است اين جمموعه بتواند راهنماي خوبي براي مهكاران باشد 

عه خايل از اشكال مني باشد لذا دريافت نقطه بديهي است آه اين جممو.

 .مزيد امتنان خواهد بودنظرات اصالحي وپيشنهادات مهكاران 

 

 فرح ناز فوالدبند

 ١٣٨٩شهريور 
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 از جمموعه آتبْ آموزش هبورزي ، ،  روش حتقيق ويژه آموزش به هبورزان

 

   ، تاليف فرح ناز فوالدبند 

 

 ١٣٨٩شهريور  

 

چهارم  هان زند ، ساختمان مرآزي دانشگاه علوم پزشكي ، طبقشرياز ، خياب

 ،، واحد توسعه شبكه وارتقاء سالمت ،آموزش هبورزي معاونت هبداشيت

 ٢١٢٢٠٤٥: تلفن متاس                       
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  ٧ ستم بهداشتيهدف از آموزش روش تحقيق در سي

  ده گام تحقيق در سيستم بهداشتي ، 

 آشنايي با نظام بهداشتي:گام اول 

٨  

  ٩ شناسايي مسائل ومشكالت :گام دوم

  ١٠ اولويت بندي مسائل: گام سوم

  ١١ تحليل وبيان مساله: گام چهام

  ١٢ تعيين اهداف تحقيق: گام پنجم 

  گردآوري اطالعات ،: گام ششم 

 ير اطالعاتتفس: گام هفتم 

١٣  

  ١٤ برنامه ريزي براي حل مساله وارائه گزارش: گام هشتم 

  پايش وكنترل برنامه، اجرا،:گام نهم 

 ارزشيابي برنامه: گام دهم 

١٥  

  ١٦ هدف از گزارش نويسي ،خصوصيات يك گزارش خوب

  منابع 
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 :تعريف حتقيق 

ردن  مطلبآنه تحقيق از نظر لغوي يعني رسيدگي آردن به  ه شده است در        ، ي پي ب ان عربي گرفت واژه  تحقيق از زب

)  فرهنگ معين (پژوهش ،رسيدگي ، بررسي ، مطالعه ، حقيقت و واقعيت است، رسيدن  ،لغت به معناي درست آردن 

  : موارد ذيل استاز آن جمله  آه تعاريف متعددي براي تحقيق بيان شده است

ارت ا  – ١ ك             تحقيق از نظر روش  شناسي عب ه ي ا پاسخگويي ب ك مساله ي رد روشهاي علمي در حل ي ار ب ست از آ

  سوال 

ه جهت پاسخ     تحقيق ، جمع – ٢ ا ب ه  آوري ، بررسي وتفسير ليستماتيك داده ه ا حل مشكلي خاص مي         ب ك سوال ي ي

  باشد 

د      )  ٣ ا چن ك ي ه ي ام مي    تحقيق مجموعه فعاليتهايي است آه به منظور حل يك يا چند مساله يا پاسخ دادن ب سوال انج

  . شود 

 : ويژگيهاي حتقيق از نظر تاآمن 

ه در اجراي آن از اصول وقواعدي  مشخص استفاده مي شود         )  ١ تحقيق داراي فر آيند معيني است به اين معني آ

  .ومنظم است يا به عبارت ديگر تحقيق فعاليت منظمي تلقي مي گردد 

  .زگشت به واقعيت است تحقيق تجربي است به عبار ت ديگر ، تحقيق با)  ٢

  .است  منطقيمفرماست به همين دليل تحقيق كدر تحقيق نظامي تعقيب مي شود آه  در به آار بردن آن منطقي ح)  ٣

ل اطالعات جمع آوري شده       )  ٤ ه وتحلي تحقيق جنبه تقليلي دارد به اين معني آه محقق با استفاده از روشهاي تجرب

  .بقه بندي مي آند را در طبقه هاي معين ومعنا داري ط

  .در روشهاي تحقيق قابل تكرار وانتقال است وتحقيق قابل انتقال وتكرار است به اين معني آه فر آيند )  ٥

  : ويژگيهاي تحقيق از  نظر جان بست 

ه ر  )  ١ ط هدف اصلي تحقيق حل يك مساله يا پاسخگويي به يك سوال يا دستيابي ب ين متغيرهاي      واب ولي ب علت ومعل

  .است پژوهشي 

  . بين آنهاست  ابطهدف تحقيق مشاهده ودرك الگوهاي آلي رويدادها و رو( تحقيق درصد يافتن قوانين آلي است )  ٢

  .تحقيق بر مشاهده وآزمايش تاآيد دارد ) ٣

  محقق به منظور جمع آوري اطالعات وآزمون فرضيه از ابزار وروشهاي مختلف اندازه گيري استفاده مي آند )  ٤

   ..... )پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده وارائه ( 

  .قيقي خود استفاده آند طالعاتي براي رسيدن به هدفهاي تحدر تحقيق محقق بايد از جديدترين منابع ا)  ٥



 

٦ 
 

دا        در تحقيق هدف خاصي وجود دارد آه محقق تالش مي آند با جمع)  ٦ ا دسترسي پي ه آنه آوري اطالعات مناسب ب

  .آند 

  .تلزم داشتن مهارت الزم در زمينه موضوع مورد تحقيق است انجام تحقيق مس)  ٧

ا رعايت اصول وضوابط روشهاي تحقيق اطالعات           )  ٨ ه محقق ب تحقيق فعاليي عيني ومنطقي است به اين معني آ

  .هيچ گونه تعصبي به نتيجه گيري مي پردازد  دونآوري آرده وب الزم را جمع

د          تحقيق به منظور حل مسايل بدون جواب )  ٩ ارت ديگر ، تحقيق نباي ه عب ام مي شود ب ياسوالهاي بدون پاسخ انج

  .تكرار آار ديگران باشد ويا به حل مسايلي بپردازد آه قبًال به وسيله ديگران حل شده است 

  .تحقيق نياز به صبر وشكيبايي دارد )  ١٠

زارش دقيق ،     محقق با خاتمه يافتن تحقيق به پايان نمي رسد ، بلكه محقق موظف هوظيف)  ١١ ه گ ا تهي آنچه    است ب

  .را آه پيدا آرده است به اطالع عموم برساند 

  .صداقت ، شهامت و خالقيت باشد : انجام تحقيق مستلزم اين است آه محقق داراي برخي ويژگيها نظير )  ١٢

  

 : مراحل حتقيق 

 

د        ا چن ك ي ه منظور حل ي ه ب د         چنانچه گفته شده تحقيق مجموعه فعاليتهايي است آ ا چن ك ي ه ي ا پاسخ دادن ب مساله ي

  : ستروآسي اين فعاليتها را به هشت مرحله به شرح زير تقسيم آرده است لسوال انجام مي شود آارل 

  ،تدوين مساله به صورتي آه قابل آزمودن باشد ) ١             

 ،مطالعه مربوط به موضوع مورد تحقيق )  ٢

 ،انتخاب طرح تحقيقي مناسب )  ٣

 ،نمونه اي به اندازه مناسب  وانتخاب تعيين وتعريف جامعه)  ٤

  ،آوري اطالعات   جمع)  ٥

  ،آوري شده   تجربه وتحليل اطالعات جمع)  ٦

  ،بحث ونتيجه گيري در باره آنها ،تفسير اطالعات به دست آمده )  ٧

  .تهيه گزارش تحقيق )  ٨

  

  

  



 

٧ 
 

 حتقيق در سيستم هبداشيت چيست ؟  شهدف از آموزش رو

ا شناسايي              آ - د ب ا بتوانن د  ت ان بهداشتي آمك مي آن ه آارآن موزش روش تحقيق در سيستم بهداشتي ب

ا تصميم           وده ، ب ري وحل مشكل نم ه پيگي دام ب مشكالت بهداشتي درماني منطقه تحت پوشش خود ، اق

  .گيري مناسب  نيازهاي بهداشتي درماني را بر آورده سازند 

د    - ي آن ك م ق آم ا روش تحقي نايي ب ت آورده ،   آش نظم بدس ور م ات الزم را بط ان اطالع ه آارآن آ

ه    راي آنهايافت نتيجه حل مساله    ، سازماندهي آرده ، مسايل راشناسايي وتحليل آرده ، پاسخ مناسبي ب

  .را ارزشيابي نمايند 

وده           - ردم را شناسايي نم ر بهداشتي م ا نيازهاي در حال تغيي د ت تحقيق در نظام بهداشتي درماني آمك مي آن

از اين رو بايد مشتاقانه روش تحقيق را آموخته مسايل مربوط به فعاليتهاي  .وسالمت مردم را ارتقاء بخشد

د بخشد     اء آيفيت خدمات       .بهداشتي درماني منطقه را حل آرده وآيفيت خدمات را بهبوب ه منظور ارتق ذا ب ل

  :بهداشتي درماني بايد اقداماتي به شرح ذيل انجام گيرد 

  ،ه بتوانيم مشكالت را حل آنييم ابتدابايد دقيقًا مشكل را شناسايي آنيم براي اينك)  ١

  ،علل احتمالي بر وز مشكل را ليست آنم )  ٢

  ،با گرد آوري اطالعات به بررسي علل بروز مشكل بپردازيم وعلت اصلي را بيابيم )  ٣

  ) ليست آرده وزمان بندي نمائيم اقداماتي را آه بايد انجام گيرد ( براي حل مساله برنامه ريزي آنيم )  ٤

  ،برنامه پيش بيني شده را به مرحله اجرا در آوريم )  ٥

ا   ) پايش وآنترل اجراي برنامه ( در طول مدت اجراي برنامه موظف انجام فعاليت ها باشيم )  ٦ تا فعاليت ه

ع    ه موق وانيم ب ه    طبق برنامه اجرا شوند واگر نيازي به تغيير در اجراي برنامه بود بت اصالحات را در برنام

  ،نمائيم ايجاد

ر          بعد از اجراي برنامه ببيينيم آه)  ٧ ا خي اد شده است ي ري ايج ه تغيي ه  ؟آيا نسبت به قبل از اجراي برنام ب

نام دارد ونشان مي دهد آه آيا فعاليتهايي آه انجام گرفته  در جهت حل مشكل موثر رزشيابي برنامه اين آارا

  بوده است يا خير ؟ 
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 :ده گام حتقيق در سيستم هبداشت ودرمان 

  ،آشنايي با نظام بهداشتي وفعاليت ها  – ١

  ،شناسايي مسائل  – ١

  ،اولويت بندي مسايل  – ٢

 ،تحليل وبيان مساله  ٣

  ،تعيين اهداف تحقيق  – ٤

  ،گرد آوري اطالعات _  ٥

 ،تفسير اطالعات  – ٦

 ،برنامه ريزي براي حل مساله وارائه گزار ش  – ٨

 ،اي پايش وآنترل برنامه اجر – ٩

  .ارزشيابي وگزارش نهايي  – ١٠

 آشنايي بانظام هبداشيت وفعاليت ها : گام اول 

  در اين مرحله بايد پرسش هاي زير را مرور آند آيا پاسخ هاي روشني براي هر يك داريد ؟ 

ثال ( در آن آار مي آنيد آه آيا مي توانيد موقعيت جغرافيايي سازماني  – ١ ه ب  م ه ،    ) هداشت  خان ا منطق روستا ي

  شهرستان يا استان مربوطه تجسم  آنيد ؟ 

ين فعاليتهاي مختلف    ) خانه بهداشت ( آيا مي توانيد موقعيت اجتماعي سازمان  – ٢ محل خدمت خودتان را در ب

  در منطقه توصيف آنيد ؟ .... اجتماعي ، فرهنگي و 

  دمتي مجسم آنيد ؟ آيا مي توانيد موقعيت شغلي خودتان را در محل خ)  ٣

ا       )  ٤ ه بهداشت ب اط  خان ثًال ارتب اني م آيا مي توانيد بگوئيد ارتباط بين محل آار شما با ساير واحد بهداشتي درم

  چگونه است ؟ ... ) بيمارستان شهرستان و –مرآز بهداشتي درماني ، مرآز بهداشت شهرستان 

  را شرح دهيد ؟  )خانه بهداشت (خدمتي  آيا مي توانيد وظايف شغلي ومراحل آاري خود در محل)  ٥

  هستند ؟ سانيآيا مي توانيد بگوئيد آه گروههاي هدف دريافت آننده خدمات شما چه آ)  ٦

ود   )  ٧ غلي خ اي ش ه فعاليته ام مجموع راي انج د ب د بگوئي ي تواني ا م ه   ، آي ا چ د و ب از داري اتي ني ه امكان ه چ ب

  محدوديت هايي روبه رو هستيد ؟ 

ور از بي ل     منظ اعي مح اي واجتم ت جغرافي تي از موقعي ان بهداش ك از آارآن ه هري ن است آ وق اي وب ف ان مطل

ي وشرح وظايف شغلي خود را نخدمتي خود بايستي اطالع داشته ، نحوه ارتباط با ساير واحدهاي بهداشتي درما

  .بخشي را بعمل آورندرون بطور دقيق وشفافت بداند ودر مواقع لزوم هماهنگي هاي درون وب



 

٩ 
 

  

 شناسايي مسايل ومشكالت : گام دوم  

 

روشهاي شناسايي مساله    .مشكل يا مساله در واقع عبارت است از فاصله بين وضعيت موجود وآنچه بايد باشد  

  :به شرح ذيل مي باشد 

  

ا     ( آنترل فعاليتهاي آارآنان توسط ناظران )  ١ يم سالمت  ب ا اعضاي  ت  مثًال فعاليتهاي بهورزان توسط مربيان ي

  .گردد مي تيم نظارت شهرستان آنترل شده ومشكالتي مشخص 

  

ه       )  ٢ ردم وشوراي بهداشتي منطف ادات از سوي م روز شكايات وانتق اري     ( ب ه بيم راد ب تال اف ثًال شكايت از اب م

  ... ) اسهال ، سالك و

  

  ... ) مثل اپيدمي بيماري وبا و( بروز وقايع بحراني )  ٣

  

  ) عدم استفاده از محلول آلر مادر توسط مردم ( شناسايي باورهاي غلط مردم توسط آارآنان )  ٤

  

  مقايسه آمار ها ، اطالعات زيج حياتي با شاخصها وپوشش مراقتبهاي بهداشتي منطقه با شهرستان )  ٥

  

  صحيح به سواالت پاسخ  شرآت آارآنان در دوره هاي آموزي ضمن خدمت وعدم ارائه )  ٧

  

  .پس از شناسايي مسايل آنها را ليست مي نمائيم 

  

  

  

  

  

  



 

١٠ 
 

 اولويت بندي مسائل : گام سوم 

د   ايي وليست گردي ه شناس ايل ومشكالت منطق ه مس كل ( پس از آنك ثًال مش ود  دم ه ، وج ر بهداشتي زبال ع غي ف

ودن پوشش     ائين ب ه ، پ الك در منطق اري س انواده   بيم يم خ ه وتنظ ه   ... ) منطق ن است آ داميك از پرسش اي آ

ن   ومشخص   سوال مشكالت را براي حل آردن بايد در اولويت قرار داد وبراي حل آردن برگزيد براي پاسخ به اي

راد صاحب نظر ، آارشناسان،       ه ، اف آردن اولويتها مي توان به اين روش عمل آرد آه نظرات همكاران با تجرب

ا نتيجه      براي تعيين درجه اولويت مسرا مسووالن وحتي شوراهاي محل  وده واز مجموعه نظرات آنه ائل اخذ نم

ز      ( .گيري نمود  يم سالمت مرآ ا حضور ت بهورزان مي توانند در جلسات ماهانه آه در  مرآز بهداشتي درماني ب

وده و    اران را اخذ نم ري  دروبهورزان منطقه تشكيل مي گردد مشكالت را مطرح آرده نظرات همك ا   تصميم گي آنه

   .را مد نظر قرار دهند

  :معيارهاي مهم تعيين اولويت مسايل بدين شرح مي باشند 

   ؟منظور اين است آه مساله شناسايي شده با وظايف وسيستم آاري ما چقدر ارتباط دارد: ارتباط 

  ) چه چمعيت وچه گروه سني را تحت تاثير قرار مي دهد ( وضعيت وشدت مساله چقدر است ؟ : مناسبت 

  ؟ري وفوري است وبايد در آوتاه مدت حل شود ويا در دراز مدت آيا مشكل اضطرا: اهميت زماني 

  آيا توانايي حل مشكل با توجه به تجهيزات ونيروي انساني موجود را داريم ؟ : توانائي حل مساله 

ه  : مقبوليت  ردم      ، آيا پيشنهاد براي حل اين مشكل از نظر مسووالن جامع اعي و فرهنگ رايج م ارزشهاي اجتم

ه    منطفه مورد پذ ا ارزش دارد آ ر ؟ آي ن         وقت  يرش است يا خي ابع خود را صرف بررسي وحل اي رژي ومن و ان

  مشكل نمائيم ؟ 

ه در اولويت     بايد توجه داشته باشيم آه در اولويت قرار نگرفتن يك مساله به مفهوم چشم پوشي از آن نيست بلك

  .همتر به حل آن اقدام نمائيم حل مساله در مرتبه اول قرار نگرفته است وبايد پس از حل مشكالت م

ه و         ل سيل وزلزل ه خاص مث ك حادث وع ي ا متوقف شده         ... همچنين ممكن است وق ه ه ام برنام ه تم سبب شود آ

ر        د دقيق ت وامكانات موجود صرف مشكل اضطراري گردد اگر دو مساله در ابتدا اولويت يكسان داشته باشند باي

راي حل يك     ه هر حال ب د ب رار گيرن ورد بحث ق ان حل    م ال دارد امك دام شود چون احتم ر اق د زودت ا باي ي از آنه

  .همزمان آنها براي ما وجود نداشته باشد 

  

 

 

 



 

١١ 
 

 حتليل وبيان مساله : گام چهارم 

ان  ( پس از آنكه مساله  تشخيص داده شده ودر اولويت قرار گرفت اقدام بعدي توجيه اهميت اصل مساله است  بي

ار بصورت      در اين مرحله درواقع) مساله  ن آ وًال اي به بررسي علل بروز مشكل شناسايي شده مي پردازيم ومعم

  .انجام مي شود ) مجموعه اشخاصي آه در اولويت بندي مساله شرآت آرده اند (   گروهي

ان           د مساله را بي ه باي د چگون ديگر در ارتباطن ا يك ايي ب در تحليل مساله متوجه مي شويم آه چه چيز يا چه آاره

  آرد ؟ 

  .مساله را بايد بصورتي مختصر وباذآر نكات اصلي بيان آنيم  – ١

  بيان مساله بايد طوري باشد آه زمنيه مشارآت ساير آارآنان را براي همكاري در رفع مشكل ايجاد آرده  – ٢

ا         ار م ام تحقيق در اختي زوم را جهت انج ورد ل وتوجه مسووالن را براي حل مساله جلب آند تا امكانات ومنابع م

  .هدند دقرار 

ان شده            – ٣ ه مساله بصورت واضح بي ئن شويم آ ا مطم يم ت پس از نوشتن بيان مساله آن را چند بار مرور آن

  .است 

  :در توصيف دقيق مساله بايد نكات زير مطرح شود 

  ؟است  وجود اين مشكل چه عوارضي  از خود بر جاي مي گذارد  دهنحوه بروز مشكل يا مساله چگونه بو) الف 

  مساله نقش داشته باشند ؟ ايجادچه عواملي مهمي مي توانند در ) ب 

  در جهت بر طرف آردن آن مهم است ؟  شچراتال) ج 

ايي مشاهده      ) د  ود وآاستي ه آيا در حال حاضر تالشي براي رفع مشكل انجام مي گيرد ؟ اگر چنين است چه آمب

  ؟مي شود 

  فته وشدت خطرات آن چقدر است ؟ جمعيتي را در برگر ودهز اين مشكل چه محدوبر) ه 

  :سپس فوائد تحقيق براي حل مشكل نيز بصورت زير شرح داده شود 

  ؟چه نتايجي از حل مشكل آه انتظار مي رود  – ١

  حل مشكل چه فوايدي را در بر خواهد داشت ؟ )  ٢

  

  

  

  

  



 

١٢ 
 

 :تعيني اهداف حتقيق : گام پنجم 

 

رد وسپس     پس از شناسايي مساله بايد اطالعات الزم در  راهم آ خصوص علل وعوامل ايجاد آننده آن مشكل را ف

تا بتوان نسبت به حل  آن  )  اهداف آلي تحقيق( سهم هر يك از عوامل يا علل ويارابطه آنها رابا مساله بيان آرد 

  ). هدف آار بردي( اقدام آرد 

  

ه  شناسايي يا تعيين دقيق عوامل منجر به پيدايش مساله است ، بنابر اين هدف  ه        آ ن تحقيق ب د اي ا مي گوي ه م ب

  نهايي از تحقيق چيست؟ آجا خواهد رسيد وهدفه آار بردي  نشان مي دهد آه استفاده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٣ 
 

 گرد آوري اطالعات : گام ششم 

ه اهداف تحقيق است          راي رسيدن ب د پيش بيني     .منظور از گرد آوري اطالعات ، آسب اطالعات الزم ب پس باي

رد    )  با چه روش وابزاري( چگونه اطالعات را  م آه يآن راي گ يم ب جمع آوري آرده  وسپس توصيف وتفسير آن

ار           اتر مراقبتهاي بهداشتي وفرمهاي آم اتي ، دف وان از اطالعات زيج حي آوري اطالعات در خانه بهداشت مي ت

  .هالي روستا استفاده آرد احبه با اصواطالعات شخصي بهورز در رابطه با رسومات محلي مردم وم.. ماهيانه و

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 :) تفسري اطالعات : ( گام هفتم 

از دارد               افي ني ه مهارت آ ين مي شود چون تفسير اطالعات ب ده مساله تعي اد آنن در اين گام عامل يا عوامل ايج

  .بهتر است از همكاران با تجربه ومربيان خود آمك بگيريم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

١٤ 
 

 حل مساله وارائه گزارش  برنامه ريزي براي: گام هشتم 

 

ه منظور حل مساله          شد،  پس از آنكه عوامل ايجاد آننده مساله يا مشكلي شناسايي   ع آن عوامل ب راي رف د ب باي

  .مي گويند برنامه ريزي آار به اين  مداخله آرد 

  

  : برنامه ريزي براي حل مساله 

ريم        .شدبراي حل يك مساله ممكن است راه حلهاي متعددي وجود د داشته با ا را در نظر بگي ه آنه ر است هم بهت

د توجه داشته باشيم         ه باي يم البت ك     ،وبا توجه به شرايط ، بهترين راه حل ممكن  را انتخاب آن ه در ي ي آ راه حل

  .آار برد نداشته باشد  يگري ديمنطقه موفق است ممكن است در جا

  

  براي انتخاب بهترين راه حل چه بايد آرد ؟ 

يم   بايد معيارهايي را در نظر بگيريم وبر اساس هر معيار ، را حل ها را ارزيابي آرده وبهترين آنها را انتخاب آن

  :اين معيارها عبارتند از 

  

   ،)سهولت اجرا ( انجام آن آار به سادگي قابل اجرا باشد  – ١

  

  ،)  مقبوليت( موفقيت داشته باشد ن راه حل فوق مورد پذيرش مردم ومسووالن بوده وامكا  – ٢

  

  ،) اثر بخشي ( راه حل بتواند مشكل را ريشه اي حل نمايد وبه حل واقعي مساله آمك آند  – ٣

  

  .) اقتصادي بودن ( انجام آن راه حل نياز به صرف هزينه زياد نداشته ومقرون به صرفه باشد  – ٤

 

 

 

 

 

 



 

١٥ 
 

 اجرا پايش وآنرتل برنامه : گام م 

ياتي پيشنهادي مورد تائيد مسووالن قرار گرفت بايد برنامه را مطابق جدول  دراين مرحله بعد از آنكه برنامه عمل

پيش بيني شده اجرا نمود در صورتي آه براي اجراي برنامه نياز به مشارآت وهمكاري مردم باشد بايستي  آنها 

  .آگاه نموده وبه اتفاق ساير  همكاران اقدام به اجراي برنامه نمائيم  برنامهرا از اجراي 

  

رد        هم ام گي ا انج ه آاره ا طبق برنام يم ت ايش ( واره بايد اجراي برنامه را آنترل آن ان     )  پ ا از زم رل فعاليت ه آنت

ا            (اجرا تا پايان برنامه را پايش مي نامند  ا پيش مي رود ي ه پيش بيني   شده در فعاليته ا مطابق برنام ا آاره اي

ار      انجام اينكار باعث مي شود آه انحراف از برنامه) خير ؟  ام آ ي در انج ومشكالت حين آار مشخص شده وخلل

ود     . پيش نيامده وبه سوي هدف برنامه پيش برويم  ه نم د تهي ايي تحقيق را باي  هبعد از اجراي برنامه گزارش نه

  .وبه مسووالن ارائه دهيم 

 ارزشيابي برنامه : گام دهم 

وده ا          وب ب وثر ومطل ه م ايج برنام ا نت يم آي د ببين ه باي ا از        در اين مرحل د وي ست وتوانسته است مساله را حل آن

  ؟خطرات وپراآندگي آن بكاهد 

ام    ( براي اين آارمي توان وضعيت موجود را با وضعيت قبل از مداخله  ا اعداد وارق ار را     )  ب ن آ رد اي مقايسه آ

د از        (مي گويند  ارزشيابي برنامه ل ، حين وبع ا قب ين ومقايسه وضعيت موجود ب اجراي   پس ارزشيابي يعني تعي

  ).برنامه 

د          ايج خوب نيست باي ر نت م واگ رده اي دا آ در واقع نتايج ارزشيابي برنامه اگر خوب است يعني به اهداف دست پي

ي حل مش     رده ودر پ ه هدف را مشخص آ ل عدم دسترسي ب الي ديگر باشيم   كدالئ ا راههاي احتم بهر حال .ل ب

ه   ارزشيابي مشخص مي آند آه ياآ با برنامه بايد متوقف  زوم برنام شود يا همچنان ادامه پيدا آند؟ ودر صورت ل

  .اصالح گردد 

  

  

  

  

  

  

  



 

١٦ 
 

  

ه در   چنانچه مطرح شد بعد از اجراي برنامه گزارش نهايي تحقيق را بايد تهيه نموده وبه مسووالن ارائه دهيم آ

  :به اختصار شرح داده مي شود هدف از گزارش نويسي وخصوصيات يك گزارش خوباينجا 

 ارش نويسي چيست ؟ هدف از گز

  .آگاه آردن مسووالن از مشكل موجود در منطقه وعواملي آه سبب بروز آن مشكل شده اند )  ١

  

وانيم در  )  ٢ د بهداشتي مي ت وان آارمن ه عن ا ب ه م داخالتي آ راي حل مشكل وم ا وپيشنهادات ب ه راهكاره ارائ

  .مطنقه مربوطه داشته باشيم 

  

  .راي برنامه عملياتي در جهت رفع مشكل جلب موافقت مسووالن براي اج)  ٣

 خصوصيات يك گزارش خوب چيست ؟ 

  ،گزارش بايد واضح وقابل فهم باشد  – ١

  

  ،گزارش نبايد طوالني باشد )  ٢

  

  ئيات ،ابتدا با يد مطالب آلي مطرح شود بعد جز)  ٣

  

  ،ش دهدگزارش بايد آامل باشد واطالعات  مورد نياز را در اختيار خوانندگان گزار)  ٤

  

  ،مطالب به ترتيب ومنظم بيان شود )  ٥

  

  ، جمله بندي گزارش بايد ساده وآوتاه باشد )  ٦

  

اب  .  گزارش نهايي تحقيق پس از اجراي طرح تحقيق تهيه مي گردد  براي آسب اطالعات بيشتر مي توانيد به آت

  .ائيدمراجعه نم) ١٣٨١چاپ تاليف فرح ناز فوالدبند (روش تحقيق در خانه بهداشت 

  

  



 

١٧ 
 

  

  :منابع 

  ١٣٨٧دالور ، علي ، آتاب روش تحقيق در روان شناسي وعلوم تربيتي ،نشر ويرايش تهران،  -١

  آصف زاده ،سعيد ،ده گام پژوهش  -٢

  گروه مترجمين ،آتاب گام به گام تا حل مساله  -٣

  ١٣٨١فوالدبند،فرح ناز ،روش تحقيق در خانه بهداشت ،نشرپرواز شيراز، -٤

  
 


