
 
 
 
 
 

 هاي پژوهشيدستورالعمل تعيين اولويت

 از  با استفاده

 » هاي بهداشت مليپژوهش در ضرورت« راهبرد  
 
 
 
 
 

 »شوراي پژوهش علوم پزشكي براي توسعه« 

COHRED 
 
 
 
 
 
 

 :زير نظر

  دكتر محمدرضا محمدي

 رئيس مركز  ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور
 
 
 
 

 :مترجمين

 پوردكتر سپيده باقري نژاد، دكتر احمدرضا حسيندكتر مازيار جاويدروزي، 
 



 پيـش گفتـار
هدف نهايي سيستم بهداشتي هر كشور، ارتقاي سطح سالمت مردم آن و پيشبرد                   

رساني و   تواند از طريق اطالع    پژوهش در اين ميان مي     . برابري بهداشتي ميان آنان است     
اي بهداشتي، نقش بسزايي در     ه ارايه رهنمود در جهت طراحي و اجراي سياستها و برنامه         

ليكن در حال حاضر، بسياري از پژوهشها به        . نيل سيستم بهداشتي به اين هدف ايفا نمايد       
تعداد زيادي از پژوهشها    . ويژه در كشورهاي در حال توسعه، اين نقش كارساز را ندارند          

كاري شوند كه منجر به ناكارآمدي و دوباره           به صورت ناهماهنگ و پراكنده انجام مي        
همچنين بخش فراواني از پژوهشها در راستاي اولويتهاي سيستم بهداشتي           . شود آنها مي 

رخداد اين مسأله در مورد كشورهاي فقير و در حال توسعه چشمگير               . كشورها نيست 
 .است

هاي پژوهشي دنيا براي نود درصد مردم        از سوي ديگر تنها ده درصد از كل سرمايه         
ورهاي در حال توسعه اين مشكل شديدتر است و حتي همان           در كش . شود جهان انجام مي  

شود، در جهت مرتفع ساختن مشكالت         پژوهشهاي اندكي كه در اين كشورها انجام مي          
بهداشتي و كاهش بار بيماريهاي عمده آن كشورها نيست و بيشتر بر اساس انگيزه                      

 گذاري بخش خصوصي، صنايع دارويي و يا مؤسسات              شخصي پژوهشگر، سرمايه   
ده پژوهشي منجر به     شود كه برون   در مجموع اين مسائل باعث مي     . گيرد خارجي انجام مي  

بنابراين نياز به وجود يك      . هاي سيستم بهداشتي نشود     ها و برنامه  بهبود سياستگزاري 
ريزي، هماهنگي، پايش، مديريت منابع و فعاليتها همچنين              سيستم كه بتواند با برنامه       

ژوهش سبب توسعه برابر و كارآمد بهداشتي در سطح كالن شود،           گيري از پ   پيشبرد بهره 
 . كامالً محسوس است

المللي مختلفي براي ايجاد و ارتقاي سيستم            بيش از يك دهه است كه مجامع بين           
پژوهشي كارآمد در علوم پزشكي به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه مشغول                    

رويكرد نظام يافته، پژوهشهاي علوم پزشكي      كنند تا با ارايه يك       فعاليت هستند و تالش مي    
مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور به منظور آشنايي         . را در اين كشورها بهينه نمايند     

المللي  مندان با ديدگاه اين مجامع بين            سياستگذاران، مديران، پژوهشگران و عالقه         
ن، همچنين  هاي پژوهش علوم پزشكي، اقدام به بررسي مستندات آنا           درخصوص سيستم 

گيري از اين مجموعه بتواند      اميد است بهره  . گزينش و برگردان مفيدترين آنها كرده است       
منجر به ايجاد نگرشي نو در امر پژوهش شده و در نهايت ايجاد رويكردي نظام يافته به                   

 .امر پژوهش و رخداد پژوهشهاي كارآمد را تسهيل نمايد
 

          
 دكتر محمدرضا محمدي 

 ئيس مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشورر     
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پژوهش در  « مفهوم    ١»توسعهراي   ب علوم پزشكي كميسيون پژوهش    « ١٩٩٠در سال    
 را به عنوان راهبردي در جهت ارتقاء سالمت و              )ENHR( ٢»هاي بهداشت ملي   ضرورت

 را به عنوان    ENHR اين كميسيون    ]١[.كرد عدالت اجتماعي ارايه       و توسعه بر پايه برابري   
 : داف زير پيشنهاد نمودسازوكاري در جهت اه

                       زمينه رد يرگيبراي تصميم  تأمين و به روز نمودن پايه اطالعات علمي مورد نياز                
 ها بهداشت و همچنين براي تعيين اولويت

 تضمين استفاده بهينه از منابع موجود      

ل نشده در مواردي كه       و ح   مشكل كارگيري پژوهش در جهت حل مسايل      هارتقاء و ب     
فنون موجود حتي در كاستن از حجم مسأله به ميزاني كه قابل كنترل باشد نيز ناكافي                 

 . تشخيص داده شده باشند

 شوراي« ENHRهاي اين كميسيون و به منظور پيشبرد و ارتقاء راهبرد             براساس توصيه 
 فعاليت  .د تأسيس گردي  ١٩٩٣ در سال     )COHRED( ٣» براي توسعه  علوم پزشكي پژوهش  

  ]٢[: به منظور افزايش تأثيرگذاري پژوهش مبتني بر سه اصل زير استشورااين 

 هاي كشور در درجه نخست توجه به اولويت   

 در بهداشت برابري تالش براي دستيابي به    

 به مرحله عمل در آوردن نتايج پژوهش به منظور نيل به توسعه    

  ]٤،٣[: از جملهعوامل متعددي مي باشدد وجو نيازمند ENHRاجراي راهبرد 

  ترويج و پيشبرد   

 برقراري يك سازوكار نوآور    

 ها تعيين اولويت   

 سازي ظرفيت    
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٢  

  بسيج امكانات و منابع   

  هاج پژوهش در عمل و در سياستگذارييكارگيري نتاهب   

 مشاركت جامعه    

 سازي و اتحاد  شبكه  

 ابي ارزشي   

 ENHRها با استفاده از راهبرد        اولويتتعيين  به يكي از عوامل فوق يعني          متن حاضر    

 ها فرآيند تعيين اولويت    زير در      هاي  پردازد و به طور خاص به بررسي جنبه              مي

 : پردازدمي

  تمرينات مقدماتي براي گروه – ١

  ها عناصر تعيين اولويت– ٢

  ها معيارهاي تعيين اولويت– ٣

 هاي عمده  پيگيري به دنبال شناسايي اولويت– ٤

 كارگيري  اجرا و به– ٥

كشوري در  /ايهاي منطقه اي توجه به اولويت     پايه  اصول ،در سرتاسر اين دستورالعمل    
درجه نخست، حركت به سمت برابري و به مرحله عمل درآوردن نتايج پژوهش به عنوان                

 . واهد گرفتها مورد تأكيد قرار خمباني تعيين اولويت
 

 هاي پژوهشي وجود دارد؟چه نيازي  به تعيين اولويت
هاي بيروني در بهداشت به سمت       گذاريبه منظور هدايت و تخصيص منابع و سرمايه           

 ها ترين اولويتمهم

  برابريي ربه منظور تالش در جهت برقرا   

 ) كودكان و افراد فقير  زنان،مانند(پذير هاي آسيببه منظور بذل توجه به نيازهاي گروه   

 به منظور تقويت ارتباط بين پژوهش، عمل و سياستگذاري    

  گرهاي پژوهشي تعيين شده امروز، در واقع تعيين            و نهايتاً بدين دليل كه اولويت          

 ]٥[.هاي بهداشتي فردا خواهند بودها و برنامه فعاليت، هاآوري فن
  

هاي منحصر   چه ويژگي  ENHR استفاده از راهبرد     هاي پژوهشي با  تعيين اولويت 
 بفردي دارد؟

 هاي پژوهشي است كه واجد          مند به شناسايي اولويت      نظاماين راهبرد رويكردي       

 : باشدهاي زير ميويژگي



٣  

 فراگير بودن؛   

كنندگان مراقبت  هاي دخيل از جمله پژوهشگران، تأمين         مشاركت طيف وسيع گروه       
 ن جامعه؛بهداشتي و نمايندگا

 ؛ بين بخشياي ورشتهداراي رويكردي چند    

 توسعه شراكت؛    

  مشاركت؛ و قيندهايي شفاف و مشوآواجد فر   

 اي و اجتماعي مند نيازهاي بهداشتي و انتظارات حرفهنظامتحليل    

 تبعيت  ENHRاي   براي تعيين اولويت از سه اصل پايه        ENHRهاي مستتر در راهبرد     ارزش
؛ حركت به سمت برابري در          نخست درجة در هاي كشور قراردادن اولويت : نمايندمي

 . توسعه؛ و به مرحله عمل درآمدن نتايج پژوهش براي نيل به توسعه
 

 شي مورد نياز مي باشد؟زچرا اين طرح آمو
 هاي پژوهشي براساس متن شماره     نمودن فرآيند تعيين اولويت    مند   نظام اين طرح براي  

 ٩٧-٣ COHRED )ENHRباشدمورد نياز مي]٦[ ١) از گذشته درسهايي:ها و تعيين اولويت . 
 

  كيست؟يگروه هدف اين جزوه آموزش
  ENHRهاي پژوهشي با استفاده از راهبرد            گروه هدف مربيان كارگاه تعيين اولويت         

 . باشندمي
 

 هدف اين طرح آموزشي دقيقاً چيست؟ 
هاي كنندگان در كارگاه تعيين اولويت    براي شركت ي قدم به قدم     يهدف فراهم كردن راهنما   

 .باشد تا موجبات موفقيت دوره فراهم شودپژوهشي مي
  

 كند؟ اين طرح آموزشي چه اهدافي را دنبال نمي
هاي پژوهشي به مربيان يا      اين طرح هيچ روش يا معيار خاصي را براي تعيين اولويت              

كنندگان در هر مرحله از فرآيند      شركتنمايد و ضروريست كه     كنندگان تحميل نمي  شركت
 . بتوانند تصميمي آگاهانه و مختارانه بگيرند
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٤  

 شركت  ENHRهاي  رود تا در كارگاه تعيين اولويت      از چه كساني انتظار مي     
 جويند؟ 
  ENHRهاي ذينفع درراهبرد          كنندگان درواقع نمايندگاني از تمامي گروه               شركت

كنندگان خدمات  تأمين، درسطوح مختلف  يرندگانگيعني پژوهشگران، تصميم   : باشندمي
براي مثال  (همچنين شركت نمايندگان بخش خصوصي          . بهداشتي و جوامع مختلف     

 ، نمايندگان مجلس،     )هاي داروسازي  هاي صنفي و يا نمايندگان شركت              اتحاديه

 . المللي نيز به همان ميزان اهميت داردهاي بينگذاران بالقوه و آژانسسرمايه

  نوع اطالعاتي در طي كارگاه استفاده خواهد شد؟ از چه
با آنچه در دست      «نظر از منابع موجود بايد        فها در هر وضعيتي و صر       تعيين اولويت 

 هدف تركيب مؤثر اطالعات توصيفي و تحليلي و اطالعات حاصل از                .»داريد آغاز شود  
  از جمله كل جامعه        ENHRهاي ذينفع در      مفاهيم و تأكيدات گروه      ،هاارزشيابي با ايده   

 . باشدمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥  

 
 

  ٢بخش 
  كارگاهتمرينات مقدماتي

 هاي پژوهشي تعيين اولويت 

 
ها خود يكي از    ها، توجه به اين نكته كه تعيين اولويت        پيش از شروع تمرين تعيين اولويت     

ها ديگر تعيين اولويت  به عبارت   . باشد از اهميت برخوردار است     مي  ENHRاجزاي فرآيند   
همچنين بايد  .  انجام داد  ENHRتوان به تنهايي و بدون توجه به ساير عناصر فرآيند           را نمي 

در واقع  . اي براي مفهوم اولويت وجود ندارد      دانست كه معني و معادل مختصر و ساده         
شود كه اولويت براي كيست؟ نيازهاي بهداشتي بشر        سؤال اصلي بدين صورت مطرح مي     

 باشند در حاليكه عموماً       نگر مي  مند نگاهي كلي    ز نيا  ،هاي پژوهش  مچنين فرصت  و ه  

ها، فرهنگ و منابع خود     ها، افراد جامعه و مؤسسات در چار چوب اجبارها، ظرفيت          دولت
ها نيز در جهت اهداف خاص خود اين          پردازند كه اين اولويت    مي »هااولويت«به تعريف   

كه جامعه علمي نيز عمدتاً اهداف روشنفكرانة        با وجودي از سوي ديگر    . ها مي باشد  گروه
توان هاي جامعه مي  هاي ديگر بخش  ، در صورت آگاهي از اولويت      نمايدخود را دنبال مي   

 گذشته از اين تعيين       ]٧[.بسيج نمود در جهت مناسبي      تالشها و انرژي اين گروه را           
بلكه برعكس  .  نگريست ،گيردجام مي ها را نبايد به عنوان فرآيندي كه تنها يكبار ان           اولويت

اي از نتايج   باشد كه طي آن هر مرحله      مي تكرارشوندهها فرآيندي متعامل و     تعيين اولويت 
 . پذيردمي مراحل ماقبل تأثير

 
  مقدماتياتمراحل تمرين. ٢-١

 
  ايجاد رهبري. ٢-١-١

گروه مورد نياز   هاي بالقوه افراد    رهبري عاملي است كه براي هدايت و باروري توانايي          
 تعيين  ENHRدر سطح كشوري ممكن است دولت كانوني را به عنوان رهبري                . باشدمي

براي جزئيات  ( توان از طريق ديگر توافقات ملي نيز تعيين نمود           نمايد اما رهبري را مي     
 نيز  بومي در سطح     ]٨[).١ مراجعه نمائيد  COHRED ٩٩-١ شماره   متنتوانيد به   بيشتر مي 

                                                           
1.COHRED document 99.1: How to boost the impact of country mechanisms to support ENHR: a 
    peak into the melting pot of country experiences.  
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به منظور موفقيت   .  كارگاه ممكن است نيازمند تعيين رهبر براي گروه باشد         كنندههماهنگ
 :هاي زير برخوردار باشدفرآيند، رهبري بايد از ويژگي

  .هاي ذينفع اصلي مورد پذيرش باشداز سوي تمامي گروه  

 .خود عاملي برانگيزنده بوده و از اعتماد راسخ برخودار باشد  

 . د و متعهد باشد پايبنENHRبه راهبرد   

 .منابع دسترسي پيدا نمايد آگاهي داشته باشدو اينكه چگونه و كجا به اطالعات ورددر م  

هاي ذينفع موجود و رهبري كشوري در سطوح            توانايي كسب دركي كامل از گروه        
 . مختلف داشته باشد

 
  افزايش سطح آگاهي.٢-١-٢

 :اشدبافزايش سطح آگاهي نيازمند طي مراحل زير مي

ها از  هاي ذينفع مختلف به منظور توسعه درك اين گروه         برگزاري جلسات باز با گروه      
٢٠٠٠-٢متن   در   ENHRهاي  اي از اصول اوليه و پايه      مجموعه (ENHRمفهوم و هدف    

COHRED  ٢[.)١باشددسترس مي  در[ 

 آن در و چگونگي استفاده از   ٢يهاي بهداشت بحث و بررسي مفهوم پژوهش در ضرورت         
 هدف از اين مرحله در واقع ايجاد احساس    .دجهت حل و فصل مشكالت بهداشتي موجو      

 . باشدنياز به انجام پژوهش مي

ها و مؤسسات پراهميت به منظور درك اينكه علت           انجام مباحثات غيررسمي با گروه        
را هايي   چه فعاليت   ،نمايندگي چه كساني را بر عهده دارند            وجودي آنها چيست،    

 .كنند و چگونه عمل مي كنندسازماندهي مي

) هاي مختلف هاي غيردولتي و حرفه   اجتماع، سازمان (گفتگو با رهبران سطوح مختلف         
 . هاي آنهادر مورد ارزش پژوهش براي فعاليت

هاي خدمات بهداشتي محلي به منظور تعيين        غير دولتي و آژانس    هايديدار از سازمان    
بخشي از اين اطالعات در مراحل بعدي مورد استفاده         (هداشتي ثانوي   ميزان اطالعات ب  
 . باشدمي هدف اصلي در اين مرحله شناسايي منابع اطالعاتي). قرار خواهد گرفت

 
 هاي ذينفع توافق بر سرانجام پژوهش با گروه.٢-١-٣

  .ينفعذهاي مختلف هاي همكاري با گروهها و راهتعيين زمينه   

                                                           
1. COHRED document 2000.2: Health research: powerful advocate for health and development, based 
    on equity. 
2. Essentional Health Research  
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ي با كمك رهبران گروه جهت به انجام            نريزي و زما    چارچوب برنامه   ترسيم يك   
 . هارساندن فرآيند تعيين اولويت

 ويژه در بين       ه، ب   هاي جديد در صورت مناسبت            گيري گروه   تسهيل شكل    

 . اي جامعههاي حاشيهبخش

منظور هاي ذينفع به  گيري يك گروه كاري متشكل از نمايندگان تمامي گروه        تسهيل شكل     
 . هاتعيين اولويت

ها و حصول   ها و مسئوليت  هاي گروه كاري با هدف تعيين نقش      تسهيل برگزاري نشست     
 . هاتوافق بر روي يك برنامه جهت تعيين اولويت

 
 ها ريزي براي تعيين اولويت طرح.٢-١-٤

ظايف ريزي با گروه كاري به منظور فرموله نمودن اهداف و و             برقراري جلسات طرح    
  .مورد نظر

  .ها و برنامه پژوهشيهاي مورد استفاده در تعيين اولويتتعيين روش   

 .تأمين منابع مورد استفاده براي انجام تمرين   

 دولت، (كننده بودجه      به مؤسسات تأمين     ) هاپروپوزال(ارسال طرح پيشنهادي         

  .)هاي غيردولتي و غيرهسازمان

 .هاي دولتي داراي صالحيتارتمانبرقراري ارتباط با دپ   

  .ها به مقامات دولتي و جلب پشتيباني و موافقت آنهاارايه طرح   
 
 پيشنهادهاي عملي . ٢-٢

تواند فرآيندي كامالً پيچيده    ها مي سازي يك كشور براي انجام تعيين اولويت       فرآيند آماده 
 مرحله. باشدفي مي باشد و از اين رو انجام اين كار نيازمند اختصاص زماني كا                     

ها، تعيين اولويت تمرين   ماه به طول انجامد و بنابراين           ٦ تا   ٣سازي ممكن است     آماده
. از سر عجله به انجام رسانيد         و    كارگاهي نيست كه بتوان آن را در فرصتي كوتاه             

 : مشكالتي كه ممكن است در حين اين فرآيند پيش آيند عبارتند از

    هاي مهم ذينفع ممكن است به سادگي ميسر            مي گروه شناسايي و شركت دادن تما        
هاي غير دولتي و مقامات دولتي كه       هايي چون سازمان  همكاري با افراد و گروه    . نباشد
همچنين در  . است اند از اين لحاظ از اهميت برخوردار      هاي خوبي با جامعه داشته    تماس

به (باشند   اهميت مي   نيز واجد حاضر درمحل    هاي مذهبي و كاركنان       مواردي گروه 
گيرندگان سياسي و مقامات دولتي     هميشه بهتر است كه تصميم    ).  مراجعه كنيد  ١تابلوي  



٨  

 دهيد كامالً مطلع نگاه داريد و با آنها در مورد                 را در مورد كاري كه انجام مي          

 . هاي بسيج جامعه به بحث و گفتگو بپردازيدروش
 

  به منظور نفوذ در جامعهمحلحاضر در  استفاده از كاركنان – ١تابلوي 
 
 
 
 
 
 
 

 ]Prysor – Jones  S, 1997 & ] Porter RW٩برگرفته از 
 
ترين نهادهايي كه به ارايه عاليق جامعه و بهترين روش رويكرد به              شناسايي مناسب  •

راه حل اين مشكل شايد در        . پردازند ممكن است به سادگي ميسر نباشد        جامعه مي 
 ]١٠[: ت جامعه نهفته باشداي مشارك اصل پايه٨درك 

 اي هاي حاشيهمشاركت همه از جمله گروه     ـ  

 مشاركت داوطلبانه      ـ  

 هاي خانگي و محلي  فعاليت     ـ 

  شفافيت      ـ 

 ها  فراگيري از بازتاب     ـ 

 پذيري انعطاف       ـ

 دهي شده هاي سازمان گروه     ـ 

 هاي غيردولتي و نمايندگان دولت سازمان، شراكت بين مردم       ـ

 ارايه  ٢ تعدادي از رويكردهاي مورد استفاده جهت استخراج اطالعات از جامعه در تابلوي             
 . شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي در سطح در طراحي يك طرح تغذيه مداخله        بهداشت  و مركز  شهرستاناي،  گال كاركنان بهداشتي منطقه    ندر س 
حاضر دربحث و گفتگو با اين كاركنان        .  شركت نمودند  Fatick ه  ران در منطق  اجامعه به منظور بهبود تغذيه شيرخو      

دهندگان مورد استفادهه عنوان بهترين آموزش    د ب نتوانستهايي از جامعه كه مي      ه در شناسايي افراد و گرو        محل
مبني بر اينكه كدامحاضر در محل كننده بود و در ادامه نيز طراحي پژوهش براساس احساس كاركنان       قرارگيرند كمك 

 .صورت گرفت، تر استمداخالت براي انجام و اشاعه توسط آنها مناسب



٩  

 با اطالع رساني                              بدون اطالع رساني                                                                  

 هي متمركزهاي گرو     بحث مشورت وگفتگو با استفاده كنندگان -       ريزياز پيش برنامه

         )FGDs               (ها                            برگزاري پانل-                            شده
 

 استفاده از پرسشنامه                          نظرسنجي با استفاده از   -بدون برنامه از پيش       
 مرتسهاي موب                                  پانل اطالعات مكت- تعيين شده                   

  رويكردهاي مورد استفاده جهت بدست آوردن اطالعات از جامعه– ٢تابلوي 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 

 ]١١[١٩٩٨،  و همكارانJordan  Jبرگرفته از               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هان تعيين اولويتتمرينات مقدماتي پيش از انجام تمري: چك ليست
به طور كامل درك و  ENHR ها را دارد؟ آيا راهبرد و فرآيند       آمادگي تعيين اولويت   منطقه/شهرستان/آيا كشور   -١

 واضح ابراز و بيان شده است؟   طور بههااست؟ آيا نياز به تعيين اولويت تفهيم شده

 در اين صورت، چه شواهدي وجود دارد؟  •

  علت چيست؟ در غير اين صورت،  •

 اند؟هاي كليدي شناسايي شده و مورد تماس قرار گرفتهآيا پشتيبانان و گروه -٢

 .  عام خصوصاً نيازمند توجه ويژه استةپذير و جامعهاي آسيبمشاركت گروه وارايه نظرات

 ؟د داردهاي غيردولتي وجوسازمان  نهادهاي دولتي و گيرندگان سياسي، آيا پشتيباني كافي از سوي تصميم –٣

 ثبت، به چه شكلي؟ و چه شواهدي در مورد آن وجود دارد؟ مدر صورت پاسخ  •

نمايند؟ اين عناصر عبارتند از فراگير بودن و را درك مي    ENHRهاي دخيل عناصر كليدي راهبرد       آيا گروه   -٤
 . جويي؛ تمركز بر برابري در پژوهش؛ شفافيت؛ و فرآيندهاي مشورتيشراكت

اقتصادي و اطالعات حاصل ازـاي كافي در مورد آمارهاي بهداشتي، وضعيت اجتماعي        مدارك زمينه  آيا اسناد و      –٥
 هاي قبلي وجود دارد؟ پژوهش

 آيا رهبري قابل اتكايي وجود دارد؟   –٦
 



١٠ 

 
  ٣بخش 

 ها عناصر فرآيند تعيين اولويت
 
 
 
 
 هاي ذينفع        شناسايي گروه.٣–١

عالوه بر  ـ  ها شراكت داده شوند       هاي ذينفعي كه بايد در فرآيند تعيين اولويت            گروه
باشند كه از نتايج پژوهش تأثير       يگيرندگان بالقوه و مردمي م      شامل بهره  ـپژوهشگران  

 ENHRها با استفاده از راهبرد        كشورهايي كه از تجربه تعيين اولويت       . خواهند پذيرفت 
 : اند گروه مشاركت كننده را شناسايي نموده٤اند عموماً برخوردار بوده

 پژوهشگران؛  •

 گيرندگان در سطوح مختلف؛ تصميم •

 وكنندگان خدمات بهداشتي؛ ارايه •

  .عجوام •

يعني پژوهشگران،  (هاي ذينفع    كه هر يك از اين گروه         مهم است    درك اين واقعيت      
نظري متفاوت و     نقطه )كنندگان خدمات بهداشتي و مردم       سياستگذاران بهداشت، ارايه   

 : منحصر بفرد در مورد مقوالت نيازمند توجه دارند

ردازند و گاه در    پژوهشگران تمايل دارند تا به عاليق پژوهشي زمينه تخصصي خود بپ           •
 .  دارند،گذردچشمي به آنچه در كشورهاي پيشرفته ميگيريهاي خود گوشهتعيين جهت

كنندگان خدمات بهداشتي غالباً با مسايل و مشكالت عملي رو در رو هستند كه                  ارايه •
 . اي از اين مشكالت نيازمند توجه فوريستپاره

تا بتوانند براساس آن به قضاوتي        جامعه و مردم عام عموماً فاقد اطالعات كافيند              •
 از جامعه كه      ـاما پر سروصدايي       ـ    درست بپردازند و ممكن است بخش كوچك          

گيرند بتوانند نظر خود را به كل       اي جامعه را نديده مي    هاي حاشيه نيازهاي فقرا و گروه   
 . جامعه تحميل نمايد

هاي نظرات تمامي گروه  كننده كارگاه بايد از حصول آشتي و توافق مابين نقطه              هماهنگ
 . مختلف اطمينان حاصل نمايد
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 پيشنهادهاي عملي. ٣-١-١
 ، عنصري كليدي در تعيين          ENHR در  هاي ذينفع  مشاركت طيفي وسيع از گروه          

 : زداشت عبارتند ا نكات اساسي كه بايد به ياد. باشدميا ه اولويت

عاليق آنها   و  نيازها ،دبرنآنها كيستند و در كجا به سر مي          : شناخت شركت كنندگان   
ي پشتيباني كننده   هاهاي نسبي آنها چيست و نيرو      و توانايي  ها ضعف، چيست، انتظارات 

تواند از  كننده كارگاه مي  در اين مرحله هماهنگ   . شونده احاطه كننده آنها چيستند     يا مانع 
ها كه در مرحله مقدماتي صورت        اطالعات حاصل از گفتگوهاي اوليه در بين گروه           

 . گرفته بود استفاده نمايد

  و تخصيص فرصت كافي به مرحله مقدماتي توضيح داده شده در باال جهت درك نيرو                
ها و مؤسسات كليدي كه بايد       اين امر در نهايت باعث شناسايي گروه       .هاپويايي جمعيت 

 داشت كه فرآيند   بايد به ياد  . ها شركت داده شوند، خواهد شد      در فرآيند تعيين اولويت   
   .باشدبر ميكننده بسيار زمانهاي مشاركتشناسايي گروه

 اي حاضر در  ههاي دخيل به گروه   اجتناب از به دام افتادن در تله محدود نمودن گروه           •
 . پايتخت، مؤسسات مركزي و مركزيت وزارت بهداشت

ز ها ني هاي ذينفع در شهرستان    كار بست تا از منابع گروه       هتمامي تالشها را بايد ب        
 .استفاده شود

 و  داوطلبانههاي  در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، چشم پوشي از نقش كمك                
هاي سياستگذاري بهداشت و چه در اجراي         چه در تعيين اولويت     ـ الملليموسسات بين 

همچنين نقش رشد يابنده  بخش خصوصي      . باشدميسر نمي ـ  هاي عمده بهداشتي    برنامه
هاي بهداشتي بسيار مهم است     يز در تأثيرگذاري بر سياستگذاري    و نمايندگان مجلس ن   

 .ها نيز بايد شركت داده شوندو تمامي اين گروه
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  بررسي وضعيت .٣-٢
بررسي وضعيت و فهرست برداري از منابع و امكانات عالوه بر وسعت بخشيدن به درك               

آورد كه ممكن است با آنچه در        از وضعيت فعلي فراهم مي     افراد مشاركت كننده، تصويري   
مند و علمي بوده و  بررسي وضعيت بايد نظام   .  متفاوت باشد  ،باشدهاي ذينفع مي  نظر گروه 

 : ارزيابي موارد زير را دربربگيرد

 وضعيت بهداشتي  •

 هاي بهداشتي نظام •

 هاي پژوهش بهداشت نظام •

 وي كاربران هاي احساس شده از سنيازها و خواسته •

 ها و نيازهاي بيان شده از سوي كاربران ارزش •

 . اين ارزيابي بايد برابري را به عنوان دغدغه اصلي و غالب خود در نظر داشته باشد
 
 عملي پيشنهادهاي .٣-٢-١

 گيري منطقي پيرامون     اطالعات حاصل از بررسي وضعيت عموماً شالودة تصميم               

 :  به خاطر داشتن موارد زير حائز اهميت است.كندگذاري ميها را پايهاولويت

 هاي ذينفعشناسايي گروه: چك ليست
 ؟ها ابراز و ارايه شده استآيا عاليق تمامي گروه  -١

  علومساير اقتصاد و ، زيست پزشكيعلوم براي مثال(ي هشهاي مختلف پژو محققين زمينه،وهشگرانآيا در بين پژ  -٢

 حضور دارند ؟ ) عمومي اجتماعي، آموزش و بهداشت      

 هاي سياستگذار به حد كافي حضور دارند؟ آيا نمايندگان گروه  -٣

 در اين صورت، نمايندگان در چه سطحي هستند؟  •

گيرندگان اصلي عمدتاً بيش از حد گرفتار و مشغولند و آنهات نمايندگان رضايت داريد؟ تصميم    آيا شما از كيفي    •
ممكن است نمايندگاني را براي خود انتخاب نمايند كه براي گرفتن تصميمات مؤثر از اختيارات الزم برخوردار

 . نباشند

گاني معتبر از سطوح باال در كارگاه شركتدر غير اينصورت، چه سازوكارهايي را مي توان به كار بست تا نمايند              •
 نمايند؟ 

حضور دارند؟ ممكن است كه تهيه هاي غير دولتي در مقياس كافي       آيا نمايندگان بخش خصوصي و سازمان         –٤
هاي غير دولتي فعال در عرصه بهداشت دركنندگان خدمات بهداشتي خصوصي و سازمان     فهرستي از تمامي ارايه   
 . ت يابدتعيين اين امر ضرور

اعتباربخشي به اقليتي از جامعه كه ورطة  آيا نمايندگان جامعه به ميزان كافي حضور دارند؟ از فرو غلتيدن به               –٥
.   اجتناب كنيد،گيردوم جامعه را نديده ميرهاي محخوانده و زنان، كودكان و گروهننيازهاي طبقات فقير و درس 
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عوامل خطر را نيز بايد در نظر       .  محور نيستند  –تمامي مشكالت بهداشتي، بيماري      •
 . داشت

 . باشندتمامي مشكالت مهم بهداشتي لزوماً علل اصلي بيماري يا مرگ و مير نمي •

 . اي معطوف شوندهاي حاشيهتأكيدات بايد به مشكالت بهداشتي گروه •

  مخربي بر بهداشت در آينده داشته        ١اي مشكالت ممكن است تأثير نهايي       پاره             
 . باشند

 
هاي اصلي را كه در بررسي وضعيت بايد تحت پوشش قرار بگيرند، ارايه               مقوله ٣تابلوي  

 . نمايدمي
 

 .دادقرارهايي كه بايد در بررسي وضعيت مد نظر مقوله– ٣تابلوي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 هاي پژوهش شناسايي زمينه.٣-٣

ج يهاي پژوهشي براساس نتا     اي از زمينه   هاي اوليه هدف اين مرحله ترسيم فهرست       
حصول يك توافق عمومي     . باشدهاي مختلف ذينفع مي    عيت و بازده گروه    ضبررسي و 

                                                           
1. impact 

 وضعيت بهداشتي
 ) تأثير نهايي هاي انتخابيشاخص(ونه است؟ وضعيت بهداشتي كشور چگ •

هاي زندگيسالهاي شيوع ملي،    ، بررسي رآمارهاي بيماري و مرگ و مي      (مشكالت اصلي بهداشتي كدامند؟    •
مندهاي نظام  و بررسي  اطالعاتيهاي  هاي زندگي منطبق شده با كيفيت، پايگاه        سالمنطبق شده با ناتواني،      

 ) پژوهش بهداشت 

 بهداشتينظام مراقبت 
 مديريت برنامه؟/ريزي برنامه بهداشت؟ اجرا   پرسنل بهداشت؟ طرح  ( مشكالت اصلي بهداشتي كدامند؟       •

 ) كنندگان خدمات بهداشتي؟هاي بهداشت؟ و يا ارايهتسهيالت و زيرساخت

؟ طرح بهداشتيشهرستاني/هاي بهداشت اوليه در سطح ملي     برنامه(ملي چيست؟   /شهرستانيطرح بهداشت    •
 )  و توسط چه كساني توسعه يافت؟چگونه

 نظام پژوهش بهداشت
اند؛ چههاي پژوهشي مد نظر قرار گرفته      چه زمينه  (هايي انجام گرفته يا در حال انجام است؟         چه پژوهش   •

 ) كسي و در كجا به پژوهش مشغول است؟

پول در اختيار انواع مختلف نمايد؛ چه مقدار هاي پژوهش را تأمين ميچه كسي هزينه(منابع مالي چيستند؟      
 )گيري با كيست؟شود؛ و تصميمداده ميقرار پژوهش 
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 درمورد معيارهاي مورد استفاده ونظام امتيازبندي موارد موجود در فهرست عموماً               
فنون مورد استفاده جهت حصول اين توافق          . باشدبهترين روش براي شروع كار مي        

 : زعبارتند ا

 ١جلسات يورش فكري •

 گيري متعدد يأر •

 ٢ اسميفنون گروهي  •

 برگزاري ميزگرد جهت بحث و گفتگو  •

 ي بنداي اولويتهماتريس •

و  ]١[  ٩٧COHRED-٣   شماره  متن توان در جزئيات بيشتر و مثالهايي از اين فنون را مي          
 . يافت ]١٢[ Ritter  Brassard  &  نوشتهThe Memory Joggerهمچنين در كتاب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Brainstorming 
2. Nominal group techniques 

 .هايي كه بايد در بررسي وضعيت در نظر گرفته شوندمقوله: چك ليست
ومير كودكان، ميزان  شيرخواران، ميزان مرگ  يرومميزان مرگ (آيا اطالعات مربوط به آمار حياتي وجود دارد؟            –١

 ) هسازي و غيرمادران، پوشش ايمنوميرمرگميزان ، خاموميرمرگ

 كدامند؟ ،اندگير نمودهرمشكالت بهداشتي شايعي كه جمعيت را د  –٢

 وجود دارد؟ ،اي يا ملي كه مشكالت بهداشتي شايع را هدف قرارداده باشدآيا طرح بهداشتي منطقه  –٣

  آيا پيشتر در اينجا هيچ پژوهش بهداشتي صورت گرفته است؟  –٤

 ورت پاسخ مثبت، چه طرحي بوده و چه نتايجي داشته؟ در ص •

  پژوهشي فعلي چقدر است؟ فاشك •

 دهي نظام مراقبت بهداشتي به چه نحوي است؟ سازمان  – ٥

  مشكالت اصلي مبتال كننده نظام مراقبت بهداشتي كدامند؟   –٦

 ها چيست؟ ي اين گروههاي بهداشت جمعيت كدامند؟ و دغدغه اصليپذير و محرومهاي آسيبهورگ   –٧

 مشكل عنوان شده نيازمند انجام عمل است يا پژوهش؟    –٨

 آيا اطالعات كافي به منظور رويارويي با مشكل عنوان شده وجود دارد؟  •

 ي پژوهشي كدامند؟ هاشكاف •

پژوهش علوم رفتاري و     باليني؛ اي؛ پژوهش پژوهش راهبردي و پايه    (هايي مورد نياز است؟      چه نوع پژوهش   •
.آوري بهداشتي؛ پژوهش در نظام و سياستگذاري بهداشتي         فن اثربخشي؛ ارزيابي -هزينهتحليل  تجزيه و اجتماعي؛  

  .)مراجعه كنيد COHRED  ٩٧-٣  شمارهمتنبه 

 توان مشخص نمود؟ هاي پژوهشي خاصي را ميچه زمينه    
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  ٤بخش 
 هامعيارهاي تعيين اولويت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي پژوهشي، به جلسات متعددي نياز      اي از زمينه  به دنبال توافق بر سر فهرست گسترده      
. ها تبديل نمود   اين فهرست اوليه را به فهرستي قابل اجرا از اولويت            خواهد بود تا بتوان   

هاي نخستين تمرين كسب توافق ممكن است منجر به ارايه فهرستي موقتي از اولويت                  
هاي هاي وسيع پژوهشي گردد، كه اين فهرست را بايد در مسير زمينه             بهداشتي يا مقوله  

ختصري از معيارهاي ممكن براي       اين بخش به ارايه شرح م       . پژوهشي مشخص نمود   
. پردازدها مي  اين اولويت  ةها و روشي نسبتاً ساده جهت امتيازبندي و مقايس        تعيين اولويت 

بندي ممكن است    امتياز ها، معيارها و نظام   يند تعيين اولويت  آبسته به سطح يا مرحله فر      
نيز وجود دارند   ) نديبهاي اولويت مانند ماتريس (تري  هاي پيچيده البته روش . تغيير يابند 

 شماره متن  به  (باشند   مي ١هاها و شبكه   كارگيري فرمول كه بعضي از آنها نيازمند به        

٩٧-٣   COHRED  ٦[.)مراجعه كنيد[ 
 

 بندي معيارها فهرست.٤-١

به بررسي متون و راهكارهاي موجود بپردازيد و يا به يورش فكري درمورد فهرست               
  .) را ببينيد٤-١تابلوي (  بپردازيد معيارها

 كه  اسمي گروهي   فنون جلسات مباحثه ميز گرد يا        ،FGD  جهت يورش فكري از فن      :نكته 
 . شرح داده شده است استفاده نمائيد  COHRED ٩٧-٣  شمارهمتن ٥در بخش 

 . موارد تكراري را از فهرست حذف نمائيد 

 . ص نمائيدمعني هر معيار را به وضوح و روشني مشخ 

مرحلة بعد به   در عبارت توضيح دهنده بايد به نحوي نوشته شود كه بتوان آن را                 :نكته 
  .)ينيد را بب٤-٢تابلوي ( ي امتيازبندي نمود صورت كّم

                                                           
1. Grids 
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  :بندي معيارهاي انتخابيطبقه .٤-٢

 . ا نام ببريدها رهاي معرف مفاهيم مورد اشاره در فرآيند تعيين اولويتگروه 

توان  را مي  ٤-٣تابلوي  . ها بايد گستره هر يك از معيارها را مشخص نمايند          توصيف :نكته
 . به عنوان يك مثال در نظر گرفت

 . هر يك از معيارهاي منتخب را در گروه مناسب قرار دهيد 

 .  به عنوان يك مثال استفاده نمائيد٤-٤ از تابلوي :نكته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم پزشكيهاي پژوهش لويتهايي از معيارهاي مورد استفاده در تعيين اونمونه. ٤-١تابلوي 
 )اجتناب از تكرار( كفايت و كارآيي اطالعات موجود – ١  
   كاربردي بودن پيامدهاي پژوهش – ٢  
   در دسترس بودن مداخالت به صرفه – ٣  
 ر انجام پژوهش ظ ظرفيت نظام از ن– ٤  
 هاي جامعه  نيازها و دغدغه– ٥  
  نتايج اقتصادي نهايي – ٦  
  سياسي و تأثيرات حاصله بر بهداشت محيط –ثار اجتماعي  آ– ٧  
   تأكيد و تمركز بر برابري – ٨  
 هاي اخالقي   مقوله– ٩  

   انجام پذيري – ١٠
  پشتيباني مالي – ١١
 اي مرتبط با حقوق بشر ه مقوله– ١٢
  تأثير نهايي بر بهداشت – ١٣
  تأثير نهايي بر توسعه – ١٤
 گذاري سرمايه/يبر توجيه هزينه– ١٥
  توجيه زمان مورد نياز – ١٦
 هاي قانوني  جنبه– ١٧
  بزرگي مسأله – ١٨
 اي وليت حرفهئ اجبارها و مس– ١٩
  كارآمدي عملياتي – ٢٠
 سازي شراكت جوئي  زمينه– ٢١
  پابرجائي مسأله – ٢٢
 سياسي ة اراد/تعهد/ ميزان پذيرش– ٢٣
  مناسبت – ٢٤
 هاي بهداشت ملي يا اهداف ملي  سياست ميزان پاسخگوئي به– ٢٥
 سازي پژوهشي  ظرفيت– ٢٦
  به كارگيري پژوهش – ٢٧
  فوريت– ٢٨
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 هايي از عبارات توضيح دهنده هر يك از معيارها مثال.٤-٢تابلوي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤-٢دنباله تابلوي 

 )  تكرار  ازاجتناب( كفايت و كارآيي اطالعات موجود   -١
  مفيد هستند؟ آيا اين اطالعاتوچه ميزان اطالعات مبتني بر پژوهش در مورد موضوع مورد نظر وجوددارد    

 كاربردي بودن پيامدهاي پژوهش   -٢
 است؟  ها مد نظر قرار داده شود چقدرگيرياحتمال اينكه پيامدهاي مورد انتظار پژوهش در تصميم      

  در دسترس بودن مداخالت به صرفه –٣
  باشند؟ يم  جهت حل و فصل معضالت بهداشتي از قبل موجودايچه مداخالت مقرون به صرفه   

 ت نظام از نظر انجام پژوهش  ظرفي -٤
 از لحاظ صالحيت، زير ساخت، نظام پشتيباني، سازوكارها و منابع چه ميزان ظرفيت براي انجام پژوهش در   

 دارد؟  نظام وجود       

 هاي جامعه  نيازها و دغدغه  -٥
 هاي جامعه است؟گوي نيازها و دغدغهپژوهش تا چه حدي پاسخ   

 ي نهايي  نتايج اقتصاد  -٦
 تر باشند؟ تواند مداخالتي را حاصل آورد كه از مداخالت موجود مقرون به صرفهآيا پژوهش مورد نظر مي   

 بهداشت محيط بر سياسي تأثيرات حاصله – آثار اجتماعي  –٧
  سياسي به دنبال دارد؟–ات منفي اجتماعي عپژوهش چه آثار منفي براي بهداشت محيط و طب   

  و تمركز بر برابري تأكيد   –٨
 رافيك،گ دمو–هاي اجتماعي سازي برابري بيشتر در زمينهپژوهش در اين زمينه تا چه ميزان در فراهم   

 ارايه خدمات بهداشتي و همچنين برابري بين مرد و زن نقش خواهد داشت؟ / اقتصادي، دسترسي     

 هاي اخالقي مقوله   –٩
  لحاظ اخالقي قابل پذيرش است ؟ ريزي شده ازآيا پژوهش طرح   

  انجام پذيري –١٠  
 باشد؟ پذير ميريزي شده با در نظرگرفتن منابع موجود تا چه ميزان انجامپژوهش طرح   

 الي مپشتيباني  –١١
 رود كه پروژه از پشتيباني مالي برخوردار شود؟ چه ميزان احتمال مي   

 هاي مرتبط با حقوق بشر  مقوله-١٢
 آيا احتمال مي رود كه اين پژوهش يكي از موازين حقوق بشر را زير پا بگذارد؟   

  تأثير نهايي بر بهداشت -١٣
 اين پژوهش چه تأثيري بر سالمت جمعيت مورد نظر خواهد داشت؟   

  تأثير بر توسعه -١٤
 اين پژوهش چه تأثيري بر كل فرآيند توسعه كشور خواهد داشت؟   
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 گذاريسرمايه/بريينه توجيه هز-١٥

 هزينه انجام اين پروژة پژوهشي تا چه ميزان قابل توجيه است؟    

  توجيه زمان مورد نياز-١٦
 زمان صرف شده براي انجام اين پروژة پژوهشي تا چه ميزان قابل توجيه است؟   

 هاي قانوني  جنبه-١٧
 قوانين كشور باشد؟آيا اين احتمال وجود دارد كه بخشي از پژوهش بر خالف    

  بزرگي مسأله-١٨
 بسياري استفاده نمود ازهاي توان از شاخصگويي به اين پرسش ميمسأله چه ابعادي دارد؟ به منظور پاسخ      

 هاي زندگيسال، سالهاي زندگي بالقوه از دست رفته، موربيديتي، مرگ ومير، ناتواني، شدت، بروز ،شيوع:          جمله

، كيفيت هاي زندگي منطبق شده با     سال،  بيماري از دست رفتة زندگي      روزهاي بدون ،  ناتواني نطبق شده با   م        
 .اجتماعي اقتصادي و، موانع بيوفيزيكال، هاعمومي بيماري هايگيري         جهت

 ايمسئوليت حرفه  اجبارها و-١٩
  مسأله وجود دارد؟اي براي اينآيا هيچ اجبار اجتماعي و مسئوليت حرفه      

  كارآمدي عملياتي-٢٠
 ريزي شده پژوهش تا چه ميزان قابل اجراء است؟مديريت و عمليات طرح    

 ييجوسازي شراكت زمينه-٢١
 هاي مختلف براي انجام پژوهش همكاري نمايند؟رود كه افراد از بخشچه ميزان احتمال مي    

 ي مسألهي پابرجا– ٢٢
 ظر تا چه ميزان پابرجا مي باشد؟ بيماري مورد ن    

 اراده سياسي / تعهد/  ميزان پذيرش– ٢٣
حمايت سياستگذاران واجد صالحيت قرار بگيرد؟  ورود كه پژوهش مورد پذيرش، تأييدچه ميزان احتمال مي    
  مناسبت  – ٢٤

 موضوع مورد پژوهش به چه ميزان با نيازهاي بهداشتي جامعه مناسبت دارد ؟    

 هاي بهداشت ملي يا اهداف ملي ي به سياستيگو ميزان پاسخ– ٢٥
 پردازد؟هاي بهداشت ملي يا اهداف ملي ميموضوع مورد پژوهش به چه ميزان به سياست    

 سازي پژوهشي ظرفيت – ٢٦
 يا سطوحتقويت يا تداوم ظرفيت پژوهشي در سطح كشور  گذاري، پژوهش در اين زمينه به چه ميزاني در پايه   

 نقش دارد؟  ايمنطقه       
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 ٤-٢دنباله تابلوي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بندي معيارهاي منتخبدي جهت دستههاي پيشنها چند نمونه از گروه.٤-٣تابلوي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 كارگيري پژوهش  به– ٢٧
پروژه تداوم يابد؟   در عمل به كار گرفته شوند وژوهشهاي نهايي حاصل از پرود كه توصيهچقدر احتمال مي    
  فوريت – ٢٨

 باشد؟ گيري چقدر ضروري ميها براي تصميمنياز به داده    
 

  ؟ اين پژوهش بايد انجام گيرد آيا– ضرورت  -١گروه
است و آيا به در واقع مضمون اصلي اين گروه آن است كه آيا پژوهش پيشنهادي براي جمعيت هدف مناسب                    

 پردازد؟ تكرار مطالعات پيشين نمي

 »آيا بايد اين پژوهش را انجام دهيم؟«: ست اسؤال اساسي در اينجا اين   

  پژوهش انجام گيرد؟چرا بايد اين  – مناسبت – ٢گروه
مسأله اساسي حصول اطمينان از اين امر است كه پژوهش پيشنهادي، پژوهشي مناسب براي جمعيتي مناسب بوده   

 . داده است قرارو بدون فراموش كردن اصل برابري، مشكالت جامعه را مد نظر

  »چرا بايد اين پژوهش را انجام دهيم؟«: سؤال اساسي اين است   

 توان اين پژوهش را به انجام رسانيد؟ آيا مي –حتمال موفقيت  ا–٣گروه
  .باشدي و منابع گروه پژوهشگر مييمسأله اساسي ارزيابي توانا   

 »توانيم اين پژوهش را انجام دهيم؟آيا مي«: سؤال اساسي اين است   

 ذينفعهاي از اين پژوهش چه نفعي حاصل گروه           – تأثير نهايي پيامدهاي پژوهش         –٤گروه
 شود؟ مي

كارگيري نتايج پژوهش و ارزشيابي ارزش و كارآييهمضمون اصلي در اينجا برآورد فوايد حاصل از اجرا و ب                
 . باشدپيامدهاي پژوهش مي

 »شود؟هاي ذينفع مي نصيب گروهايفايدهاين پژوهش چه ز ا«: ست اسؤال اساسي در اينجا اين    



٢٠ 

 
 .شوندبنديند براساس مضمون گروهنتوا مثالهايي از معيارهايي كه مي.٤-٤تابلوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  اين پژوهش بايد انجام گيرد؟آيا  – ضرورت –١گروه
مضمون اصلي اين گروه آن است كه آيا پژوهش پيشنهادي براي جمعيت هدف مناسب بوده و آيا به تكرار   

 پردازد؟ مطالعات پيشين نمي

 »آيا بايد اين پژوهش را انجام دهيم؟«: ست اسؤال اساسي اين   

هاي مرتبط بههاي اخالقي و وجداني، مقوله     مقوله: ند عبارتند از  توانند در اين گروه قرار گير      معيارهايي كه مي     
اطالعاتية  ول، كفايت و كارآيي پاي    ئن پذيرش سياسي سياستگذاران مس    اهاي قانوني، تعهد و ميز    حقوق بشر، جنبه  

 . موجود

  چرا بايد اين پژوهش انجام گيرد؟ – مناسبت –٢ گروه
ر است كه پژوهش پيشنهادي، پژوهشي مناسب براي جمعيتي مناسب بوده مسأله اساسي حصول اطمينان از اين ام         

 . ن فراموش كردن اصل برابري، مشكالت جامعه را مد نظر قرار داده استدوو ب

 »چرا بايد اين پژوهش را انجام دهيم؟« : سؤال اساسي اين است   

دغدغة جامعه، بزرگي مسأله، شدت مسأله،/نياز: توانند در اين گروه قرار بگيرند عبارتند از           معيارهايي كه مي     
گوئي به سياستگذاري بهداشتي ملي يا اهداف ملي همراه با تأكيد بسيار بر برابري به، ميزان پاسخ  روند مشكالت 

 .ENHR راهبرد ةعنوان پاي

  ؟دتوان اين پژوهش را به انجام رسانيآيا مي – احتمال موفقيت –٣گروه
 .باشدي توانايي و منابع گروه پژوهشگر مي   مسأله اساسي ارزياب

  »آيا مي توانيم اين پژوهش را انجام دهيم؟« : سؤال اساسي اين است    

بري،هزينهظرفيت نظام از نظر انجام پژوهش، توجيه        : توانند در اين گروه قرار گيرند عبارتند از        معيارهايي كه مي     
 . توجيه زمان مورد نياز و پشتيباني مالي

 ذينفع هاي   گروه  از اين پژوهش چه نفعي حاصل         – تأثير نهايي پيامدهاي پژوهش        –٤گروه
 ؟شود مي

 و كارآيي ارزش كارگيري نتايج پژوهش و ارزشيابي     هب و   مضمون اصلي در اينجا برآورد فوايد حاصل از اجرا             
 . باشدپيامدهاي پژوهش مي

 » شود؟ي ذينفع ميهااي نصيب گروهفايده چه شژوهاز اين پ«:  سؤال اساسي در اينجا اينست  

 تأثيرنهايي بر بهداشت يا اهميت ،كارگيري پژوهشبه: توانند در اين گروه قرار گيرند عبارتند ازمعيارهايي كه مي  
 .پژوهش در بهداشت جامعه، تأثيرنهايي بر اقتصاد و توسعه



٢١ 

   امتيازبندي معيارها.٤-٣

توانند داشته  يارها چه تعداد امتيازهاي مختلفي مي       معين كنيد هر كدام از مع        
 باشند؟  

. باشدمي  متغير ٥ تا   ٢  عموماً بين   تعداد امتيازهاي انتخابي مختلف براي هر معيار        :نكته
ريزي آيا پژوهش طرح  : را در نظر گرفت   تأثير نهايي اقتصادي    توان معيار   براي مثال مي  

 با مداخالت موجود ارايه خواهد نمود؟  در مقايسه  راتريشده مداخالت به صرفه
 

 )  امتيازي٢( تأثير اقتصادي

 تأثير كم    

 تأثير زياد    
 
 )  امتيازي٣( تأثير اقتصادي 

 تأثير كم    

 تأثير متوسط    

 تأثير زياد   
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 . به هر انتخاب يك عدد نسبت دهيد   

هاي بعدي، به   ر نظر بگيريد و سپس براي انتخاب       را د  ١ براي اولين انتخاب ، امتياز       :نكته
 .توانند عدد مثبت يا منفي باشند امتيازها مي.ترتيب باال برويد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )  امتيازي٤ (تأثير اقتصادي    

 ر كم تأثير بسيا       

 تأثير كم        

 تأثير زياد        

 تأثير بسيار زياد       
  

 )  امتيازي٥ (تأثير اقتصادي    

 تأثير بسيار كم        

 تأثير كم        

 تأثير متوسط        

 تأثير زياد        

 تأثير بسيار زياد        



٢٢ 

  واحدي١امتيازبندي مثبت با افزايش 
  
                                   )  امتيازي٢ (يتأثير اقتصاد 

 تأثير كم   ١

 تأثير زياد  ٢
  
 )  امتيازي٣ (اديتأثير اقتص 

 تأثير كم   ١

 تأثير متوسط   ٢

 تأثير زياد  ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  واحدي١امتياز بندي مثبت و منفي با افزايش 

 
 )  امتيازي٢ (تأثير اقتصادي 

 تأثير كم   -١

 تأثير زياد   +١
 
 )  امتيازي٣ (تأثير اقتصادي 

 تأثير كم   -١

 تأثير متوسط    ٠ 

  تأثير زياد  +١
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 

 )  امتيازي٤ (تأثير اقتصادي 

 كم تأثير بسيار   ١

 تأثير كم   ٢

 تأثير زياد   ٣

 تأثير بسيار زياد   ٤
 
 )  امتيازي٥ (تأثير اقتصادي 

 تأثير بسيار كم   ١

 تأثير كم   ٢

 تأثير متوسط   ٣

 تأثير زياد   ٤

 تأثير بسيار زياد   ٥

 )  امتيازي٤ (تأثير اقتصادي 

 تأثير بسيار كم   -٢

 تأثير كم   -١

 تأثير زياد +  ١

 بسيار زيادتأثير +  ٢
  
 )  امتيازي٥ (تأثير اقتصادي 

 تأثير بسيار كم   -٢

 تأثير كم   -١

 تأثير متوسط    ٠

 تأثير زياد +  ١

 تأثير بسيار زياد +  ٢
 



٢٣ 

توان بعضي از معيارها را به عنوان معيارهاي غربالگري به          تعيين كنيد كه آيا مي     
 هاي پژوهشي پيشنهادي از فهرست به كار برد؟ منظور حذف برخي از زمينه

هاي اخالقي و وجداني،      معيارهايي چون كفايت و كارآيي اطالعات موجود، مقوله           :نكته
هاي رهاي قانوني را ممكن است به عنوان معيا           و جنبه  هاي مرتبط با حقوق بشر     مقوله

 اشاره  هاي اخالقي و وجداني   مقولهبراي مثال در اينجا به معيار       . غربالگري در نظر گرفت   
 آيا پژوهش طرح ريزي شده از لحاظ اخالقي قابل قبول است؟ : شودمي

 
 مقوله هاي اخالقي و وجداني

 
    غير قابل قبول٠

 نابيني قابل بحث، بي  ١

 اي حساس مقوله  ٢

  .بيني خاص وجود نداردمسأله قابل پيش  ٣

 .را از فهرست حذف نمود اگر پژوهشي در اين معيار امتياز صفر كسب نمايد، بايد آن
 
 
 

 . تعيين كنيد كدام معيارها را بايد به معيارهاي كوچكتري تجزيه نمود 

توان به معيار براي مثال مي  . گيرند نظر مي   برخي از معيارها بيش از يك جنبه را در         :نكته 
 مدها و   ااحتمال به كارگيري پي         كه به صورت           (كارگيري پژوهش   هميزان ب   
 جنبه  ٢اين معيار   . اشاره نمود ) ددرگهاي پژوهش و تداوم پژوهش تعريف مي         توصيه

 بايد   در شرايط آرماني اين معيار را      . تداوم پروژه   و هاي حاصله كارگيري توصيه به: دارد
  .)دبه مثال زير توجه كني. (در دو زير گروه امتيازبندي نمود

 
 زير  ٢ هاي پژوهش و تداوم پژوهش چقدر است؟       مدها و توصيه  اكارگيري پي  احتمال به  –كارگيري پژوهش    به 

 : گروه براي اين معيار وجود دارد

 كارگيري هاحتمال ب  

 زياد    ٣

 متوسط    ٢

 كم  يا هيچ    ١
 
 
 
 
 

 تداوم پروژه   

 محتمل است    ٣

 بيني استبه سختي قابل پيش  ٢

 غير محتمل است   ١
 



٢٤ 

  تعيين نظام امتيازبندي. ٤-٤

 . تعيين كنيد ارزش معيارهاي مختلف با هم برابر است يا متفاوت  

و بنابراين براي    ]١٣و١٢ [دي معيارها وجود دار   رازهاي مختلف براي ارزشگ    روش :نكته
 . معيارهاي هر گروه بايد از روشي يكسان استفاده نمود

گروه بايد ميانگين يا مجموع         زير ا امتياز معيارهاي واجد     تعيين كنيد كه آي      
 . ها باشدامتيازهاي زير گروه

 در صورتيكه تصميم به استفاده از مجموع امتيازها به جاي ميانگين امتيازهاي زير               :نكته
وزني ها گرفته شود، به اين معيارها در مقايسه با معيارهاي فاقد زير گروه ارزش                  گروه

در مثال زير از روش ميانگين استفاده شده و امتياز اين معيار            . يابد مي اختصاصبيشتري  
 .  خواهد بود٣ حداكثر )كارگيري پژوهشبه(
 
در هاي حاصل از پژوهش به كار بسته شده و پروژه تداوم يابد چق احتمال اينكه توصيه–كارگيري پژوهش به

   ز اين معيار ميانگين امتيازهاي دو زير گروه با حداكثر يك دو زير گروه در اين معيار وجود دارد و امتيا (است ؟
 ).باشدقم اعشار مير

 كارگيري احتمال به  

  زياد ٣

 متوسط   ٢

  كم يا هيچ ١
 
 
 
 

 ]     ١٥و١٤[انتخاب جمع يا ضرب براي نظام امتيازبندي  

حاصل براي   در نظام امتيازبندي جمعي امتياز تك تك معيارها با هم جمع شده و                  :نكته
هر چه امتياز موضوعي باالتر      : شودبندي موضوعات مختلف پژوهشي استفاده مي      رتبه

 درنهايي از ضرب امتيازها        در نظام ضربي، امتياز     .باشد، اولويت آن بيشتر خواهد بود      
توانند نظام امتيازبندي ضربي را نبايد در مورد معيارهايي كه مي         . گردديكديگر حاصل مي  

معيارهاي واجد امتياز صفر را تنها در صورتي         .  نيز داشته باشند به كار برد      امتياز منفي 
توان در نظام ضربي به كار برد كه معيار مورد نظر به عنوان معيار غربالگري در نظر                 مي

 . گرفته شده باشد

 تداوم پروژه   

 ل است متحم  ٣

 ل پيش بيني است به سختي قاب  ٢

 غير محتمل است   ١



٢٥ 

 به عنوان نظام امتيازبندي پيشنهادي جهت معيارها و          moduleهژدر متن اصلي از وا    : توضيح[  
طرح «ضوعات پژوهشي مختلف استفاده شده كه در اينجا به جاي آن از عبارت مختصر                     مو

 ].استفاده شده است» پيشنهادي
 

  آزمون طرح پيشنهادي .٤-٥
 . بندي تهيه نمائيدپيش نويسي از طرح پيشنهادي جهت اولويت  

 . يد استفاده نمائ١توانيد از پيوست  در اين بخش مي:نكته 

كنندگان در اين   تمام شركت (موضوع پژوهشي بيازمائيد     طرح را براي يك يا دو       
 ) .مرحله بايد به صورت گروهي يا انفرادي فعاليت نمايند

 ميانگين زمان صرف شده جهت پياده كردن طرح براي هر موضوع پژوهشي را ثبت             :نكته
وعات پژوهشي نيازمند    با ضرب ميانگين زماني بدست آمده در تعداد موض              . نمائيد
 بندي به برآوردي نسبي از زمان مورد نياز جهت تكميل فرآيند                                  اولويت

 كنندگان براي   ها و مشكالت احتمالي شركت        تفاوت. بندي دست خواهيد يافت      اولويت

ازه دهيد افراد   جا. كارگيري هر معيار و امتيازدهي هر موضوع پژوهشي را ثبت نمائيد            به
 . ناسب بودن طرح يا نياز آن به تغيير تصميم بگيرندگروه خود در مورد م

 .دها را مقايسه نمائي ارزش گروه  

كنندگان را به اين     توجه شركت  . از امتياز كامل هر معيار براي مقايسه استفاده كنيد          :نكته
 امتياز باالتر، داراي ارزش بيشتري             هاي واجد   نكته جلب نمائيد كه گروه            

 . باشند مي
 

  تغيير طرح پيشنهادي .٤-٦
  .هاري هر گروذارزشگ   

هاي مختلف ارزش برابر دارند     كنندگان در مورد اينكه آيا گروه     اجازه دهيد شركت  : نكته 
هاي ، كل امتياز گروه   ن ارزشگذاري يكسا  ردر صورت توافق برس   . يا خير تصميم بگيرند   

اي اجد كمترين امتياز كل به عنوان مقياس پايه         و از گروه . مختلف بايد با  هم برابر باشد       
 . ها استفاده نمائيدبراي ساير گروه

 .معيارهاي واجد اهميت كمتر را حذف نمائيد  

گيري نمايند و سپس    كنندگان در مورد مقدار امتياز كل تصميم       اجازه دهيد شركت   :نكته
 .  حذف نمود جويا شويدها را بايدنظر آنها را در مورد اينكه كدام معيارها و گروه



٢٦ 

 . بندي تهيه نمائيدپيش نويس نهايي از طرح پيشنهادي جهت اولويت  

 .  استفاده كنيد٢توانيد از پيوست  در اين قسمت مي:نكته
 

  بررسي مضاعف طرح پيشنهادي .٤-٧
بررسي طرح پيشنهادي را مجدداً با همان يكي دو موضوع پژوهشي كه در ابتدا                  

كنندگان بايد در اين مرحله به صورت انفرادي يا گروهي          تمامي شركت . شده، بيازمائيد 
 . فعاليت نمايند

 ميانگين زمان صرف شده جهت اجراي طرح براي هر موضوع پژوهشي را ثبت                   :نكته
  با ضرب ميانگين زماني بدست آمده در تعداد موضوعات پژوهش نيازمند                      .نماييد

بندي دست  رآوردي نسبي از زمان مورد نياز جهت تكميل فرآيند اولويت          بندي به ب  اولويت
كارگيري هر معيار و    هكنندگان براي ب  ها و مشكالت احتمالي شركت     تفاوت. خواهيد يافت 

 دهيد افراد گروه خود در مورد          زهاجا. امتيازدهي هر موضوع پژوهشي را ثبت نمائيد         
 .  تغيير تصميم بگيرندمناسب بودن طرح امتيازبندي يا نياز آن به

 

  اراية يك طرح عملي .٤-٨
 . بندي تهيه نمائيديك طرح عملي براي فرآيند اولويت  

به منظور سهولت استفاده، طرح .  اين طرح عملي مينياتوري از طرح نهايي خواهد بود       :نكته
 . جعه نمائيد مرا٣به پيوست . نبايد بيش از يك صفحه كاغذ را اشغال نمايد

 

 بندي تكميل فرآيند اولويت.٤-٩
 .به امتيازدهي هر يك از موضوعات پژوهشي با استفاده از طرح عملي بپردازيد 

  
  . تمامي امتيازها را بنويسيد 

 
 .  بندي نمائيدموضوعات پژوهشي را براساس امتياز كسب شده رتبه 

  
 
 
 
 
 



٢٧ 

 
 

 ٥بخش 
 

 هاي دنبال شناسايي زمينه هپيگيري ب
 هاي پژوهشيوسيع اولويت

 
 
 

 هاي اولويت هاي اصلي سه دليل عمده براي انجام پيگيري به دنبال شناسايي زمينه                
 :پژوهشي وجود دارد

ها ـ هر قدر هم كه به خوبي                 تجربه نشان داده است كه تمرين تعيين اولويت                
هاي پژوهشي را شناسايي    هاي وسيع اولويت  دهي شود ـ درابتدا تنها زمينه      سازمان

 .خواهد نمود

 ويژه در ميان پژوهشگران     هب، ها باعث ايجاد انتظارات بسيار      فرآيند تعيين اولويت      

هاي موجود در    گردد كه توقع دارند بودجه بالفاصله تأمين شود و تحقق ايده                مي
 .پذير گرددطرحشان امكان

 هايشان مورد پذيرش قرار نگرفته    كنند ايده لت اينكه تصور مي   اي از افراد گاه به ع     پاره   

 .شونداند دچار دلسردي ميو يا اينكه به طوركامل در تمرين شركت داده نشده

 :شوندهاي پيگيري شامل موارد زير ميفعاليت

يا تيمي كه   /شناسايي دقيق مشكل پژوهشي ـ اين امر اساساً توسط گروهي محوري و               
 .پذيردر تشكيل شده است انجام ميبدين منظو

بدين منظور  . هاي پژوهشي به سؤاالت پژوهشي اختصاصي     ترجمه و برگرداندن زمينه      
» مقاالت مفهومي «سازي  توان از پژوهشگران دعوت نمود تا به تهيه و آماده                 مي

هاي هاي پژوهشي پيشنهاد شده جهت اولويت         اين مقاالت به بيان پروژه       . بپردازند
-در صورت به   . پردازندباشد، مي هاي ذينفع مي   اصي كه مورد توافق گروه       اختص

كارگيري اين رويكرد بهتر است راهنما و دستورالعملي براي تهية اين مقاالت آماده                  
 ةله، و منابع مورد نياز براي هر پروژ            أهاي رويارويي با مس     اهداف، روش . نمود

بي روشن و توضيح داده شده        پردازد بايد به خو    پژوهشي كه به مشكلي خاص مي       
 .باشد
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هاي بحث شده در جلسات تعيين      اولويت.  پژوهشي هايانتشار و توزيع برنامة اولويت       
اولويت بايد انتشار يابند و نبايد از هيچ تالشي در جهت انتشار و اشاعة اطالعات ـ به                  

ي دست  شايد الزم شود به برگزاري كارگاهي مل       . ـ فروگذار شود  محض عملي بودن    
هاي ورودي جديدي كه ممكن      آوري شده به جريان افتند و داده        زد تا اطالعات جمع    

 .است براي تصحيح و تكميل برنامة پژوهشي مفيد واقع شوند، مشخص گردد

 ...) هاي غيردولتي و كننده، سازمانهاي كمكگروه، دولت(شناسايي منابع مورد نياز     

 تعيين خطوط زماني    

 هاي پژوهشي بالقوه جهت اجراشناسايي گروه      
 
 

 پژوهشيهايهاي وسيع اولويتپيگيري به دنبال تعيين زمينه: چك ليست
 بندي پژوهشي عيني بوده است؟آيا تجزيه و تحليل انجام شده به منظور شناسايي و اولويت .١

 اند؟هايي دخيل بودهچه افراد و گروه .٢

 ت؟  سهم و نقش هر گروه چه بوده اس 

 اند؟هايي دخيل نبوده   چه گروه

 كننده را راهنمايي نمايد؟هاي كمكقدر كافي اختصاصي است تا پژوهشگران و گروه آيا برنامة پژوهشي به .٣

 آيا برنامة پژوهشي برابري در بهداشت را مد نظر قرار داده است؟ .٤

 پردازند؟پذير ميآسيبهاي ها به مسايل بهداشتي فقرا و گروهدرصدي از پروژه/   چه تعداد

 پذيرند جريان يابند؟هايي كه با هدف برابري انجام  مي   آيا برنامه باعث خواهد شد منابع به سمت برنامه

يافته كه  اند؟ يك سازوكار سازمان   چه سازوكارهايي براي اشاعه و انتشار برنامة پژوهشي مد نظر گرفته شده           .  ٥       
تواند به عنوان ابزاري قدرتمند در جهت جلب موافقت و              شد معموالً مي   بدين منظور تدارك  شده با       

رسد توزيع منابع و     حاضر به نظر مي     در حاليكه در حال    . هاي مختلف جامعه عمل نمايد     پشتيباني گروه 
گيرانه باشد تا ملي و هماهنگ در جهت           نامتوازن و جهت   بيشتر، ها در طيف مشكالت بهداشتي     تالش

 ]١٦[.نيازهاي جامعه

ايجاد ) ، دولت و پژوهشگران   كنندهمؤسسات كمك (هاي ذينفع   برنامة پژوهشي تا چه ميزان عالقه در گروه        .  ٦
 نموده است؟
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 ٦بخش 
 

 اجرا
 
 
 
 
 

 :زير را بايد مد نظر داشتهاي در پرداختن به اجراي برنامة پژوهشي  مقوله

 هاي ازگروه  متشكل هاي مشترك و     گيري تيم  و تسهيل شكل      گذاريپايه 

  مختلف ذينفع

گروهي هاي مشترك و بين    پيشبرد و اشاعه پژوهش    ENHRاي  هاي پايه يكي از ويژگي  
هاي ايجاد شده در مقاالت مفهومي را متحد و         ريزي كننده بايد ايده   تيم برنامه . باشدمي

هاي مختلف به صورت     آوردن پژوهشگران رشته  يكپارچه نموده و در جهت كنارهم      
 .هاي پژوهشي مربوط اقدام نمايددر جهت فعاليت در زمينهيك تيم 

 هاي مختلفشناسايي منابع مختلف بر اساس اولويت   

 .كننده باشد شناسايي منابع جهت اجراي برنامة پژوهشي ممكن است كاري خسته              

 تا كنون رويكردهاي متفاوتي توسط كشورهاي مختلف به كار گرفته شده است كه از              
 هايي جهت ارايه برنامة پژوهشي به           دهي همايش  وان به سازمان    تآن ميان مي    

از طريق  (كننده و خيريه، تشويق دولت جهت حمايت و پشتيباني                هاي كمك گروه
و تشويق پژوهشگران با تجربه در       ) تخصيص بودجة پژوهشي در وزارت بهداشت      

 .هاي داراي اولويت اشاره نمودها برروي زمينهجهت تمركز تالش

 بسط و توسعه پروتوكل پژوهشي    

هاي مالي جهت انجام پژوهش مشكلي شايع در بيشتر                 ضعف در كسب كمك      
كمك به پژوهشگران در جهت  بسط و          . رودشمار مي كشورهاي در حال توسعه به     

 جهت انجام پژوهش خود      ١هاي مالي نحوي كه بتوانند از كمك     هايشان به توسعة ايده 
كننده بايد بتواند     ريزيتيم برنامه .  واقع شود   برخوردار شوند ممكن است مفيد       

 .پشتيباني فني الزم براي اين منظور را فراهم آورد
 
 
 

                                                           
1. grant 
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    ١گذاري فرآيند بازبيني توسط كارشناسان و صاحب نظرانپايه    

 پذيري براي  ها و انعطاف    جاي كافي براي بازبيني نقادانه فرآيند تعيين اولويت               

هشي و همچنين بازبيني پيامد نهايي پژوهش ـ را در نظر                روزنمودن برنامة پژو    به
 بينيها و مشكالت حاد و پيش        رود كه مقوله   همواره اين احتمال مي     . داشته باشيد 

اي هاي پژوهشي جديد ممكن است عنوانگر رويكردهاي تازه        اي روي دهند؛ يافته    نشده
هداشتي ممكن است    هاي جديد ب   گيريبه مشكالت بهداشتي باشند؛ و يا اينكه جهت            

بنابراين برنامة پژوهشي بايد پويا     . ها و نيازهاي پژوهشي جديدي را ديكته كنند       فرصت
 .بوده و در برابر شرايط محيطي و زماني در حال تحول، حساس و پاسخگو باشد

 سازوكاري به منظور پايش و ارزشيابي كار پژوهش ايجاد   

 پژوهشي،  ةرزشيابي فرآيند اجراي برنام     اصلي در اينجا، عالوه بر پايش و ا            ةدغدغ
،  فرآيند پايش  ةهدف اولي . باشدثير نهايي پژوهش علوم پزشكي مي      أبررسي و مرور ت   

باشد تا مشخص شود كه     مي)  هم در مراحل اوليه    آن(گذاري نظامي هشدار دهنده     پايه
در هايي براي رشد و ارتقاي برابري         آيا اثر تركيبي پژوهش در جهت اراية سياست          

 فرآيند پايش بايد سؤاالتي براي بررسي بيشتر در زمينة            . باشد يا خير   بهداشت مي 

آل اين   دستيابي به برابري در بهداشت ايجاد كند؛ همچنين در شرايط ايده                 هاي راه
 از چگونگي پيشرفت   ، فرآيند بايد به عنوان يك روش ارزيابي مداوم و در جريان                 

لي و همچنين ترتيب بزرگي شكاف و فاصله بين           هاي اجتماعي مختلف از نظر ك       گروه
-ها امري ارزش  بايد به ياد داشت كه فرآيند تعيين اولويت       . هاي مختلف عمل نمايد   گروه

اي كه  مخفي و نهفته  هاي  هاي ذينفع بايد عليه تمايالت و انگيزش      باشد؛ گروه محوري مي 
هاي كشور و   ويتبه اول   كه در جهت بذل توجه اساسي      ENHRبر خالف اصول بنيادي     

 .گيري نمايندباشند، موضعاصل برابري مي

 هاي پژوهشاشاعة يافته    

اراية گزارش  ، انتشار در مجالت معتبر   ، هاتوان از طريق برگزاري كارگاه    اين امر را مي   
عالوه براين  . هاي مناسب به انجام رسانيد      ها و ديگر روش     در مورد سياستگذاري   
رساني و اراية بازخورد به بيماران و جوامع درگير را از ياد               پژوهشگران نبايد اطالع  

 .ببرند
 
 

                                                           
1.peer review 
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 كارگيري نتايج پژوهشبه    

 كارگيري نتايج حاصله از پژوهش در         به منظور تضمين و حصول اطمينان از به            

 :  مناسب انجام موارد زير از اهميت برخوردار استهاي زمينه

 سياستگذاران؛/ گيرندگان  تسهيل گفتگو بين پژوهشگران و تصميم-

 ها؛  برگرداندن و بيان نتايج حاصل از پژوهش در قالب سياستگذاري-

 .  اشاعة نتايج پژوهش از طريق وسايل ارتباط جمعي در بين تودة مردم-     

مراجعه  COHRED ٩٩ -١توان به متن شمارة      در مورد جزئيات رويكردهاي ديگر مي      
 .نمود

 
  پيشنهادهاي عملي.٦-١

ها بايد از طريق فرآيندي     اين شاخص . باشدها مي ولين كار شناسايي و تعيين شاخص     ا
 . شود، انتخاب گردند    كننده را شامل مي      هاي شركت  كه طيف مناسبي از گروه        

كنندة اصلي آن را منعكس     هاي پراهميت بهداشت و عوامل تعيين      ها بايد جنبه  شاخص
هاي وضعيت   بهداشتي و شاخص   هاي وضعيت ها شامل شاخص  اين شاخص . نمايند
هاي بهداشتي از   هاي كليدي مراقبت  كننده جنبه كه بايد منعكس  (هاي بهداشتي   مراقبت

كارگيري خدمات  به، هاي بهداشتي، تخصيص منابع     جمله پشتيباني مالي ازمراقبت     
هاي مختلف را بايد از      شاخص. شوندمي) بهداشتي وكيفيت خدمات بهداشتي باشند     

 .مورد بررسي قرارداد،  تعريف برابري در هر يكنظر مالك و 
 
 هاشاخص. ٦-١-١

 آيا برنامة پژوهشي  برابري در بهداشت را مدنظر قرارداده است؟     

 پذيرهاي آسيب هايي كه به مسايل و مشكالت فقرا و گروه            تعداد پروژه /درصد -

 .پردازند مي

 ه با هدف برابري اجرا      هايي ك گيري و جريان منابع به سمت برنامه        ميزان جهت  -

 .شوندمي

 .هاي  پژوهشياولويت/گيري و جريان منابع به سمت برنامهميزان جهت -
 
 ،كنندهمؤسسات كمك  (هاي ذينفع     برنامه چه ميزان عالقه در گروه          : كارگيريبه  

 ايجاد نموده است؟)  هاي دولتي  و پژوهشگران  آژانس
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اند هايي شركت نموده  چه افراد و گروه   : ف ذينفع هاي مختل هاي  ورودي از گروه    داده    
 اند؟و چه كساني شركت نكرده

هاي ذينفع جهت به شراكت گذاشتن اطالعات و             نظر بين گروه   آيا بحث و تبادل       
 ارزشيابي فرآيند وجود دارد؟
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 ١پيوست

 طرح كامل
 

 هاي پژوهشكارگيري معيارها جهت تعيين اولويتچگونگي به
 

 ١گروه 
 :تضرور

 آيا الزم است اين پژوهش را انجام دهيم؟

 
 ٢گروه 

 :مناسبت

 چرا بايد اين پژوهش را انجام دهيم؟

 
 ٣گروه 

 :احتمال موفقيت
 توانيم اين پژوهش را انجام دهيم؟آيا مي

 
 ٤گروه 

 :تأثير نهايي پيامدهاي پژوهش
 شود؟هاي ذينفع مياز اين پژوهش چه چيزي نصيب گروه
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 رورتض: ١گروه 
 

  ١٥ / امتياز كل                                                               ضروري غير

اين گروه در واقع شامل معيارهاي اصلي غربالگري است كه بايد به عنوان روشي جهت                 
كنندگان مورد توافق شركت  ، ها اولويت ها از فهرست  رد و كنارگذاشتن بعضي از مقوله       

هاي اين گروه تعيين آن است كه پژوهش پيشنهادي مناسب              هدف از معيار  . دقرار گير 
است  سؤال كليدي اين  . پردازدباشد  و به تكرار مطالعات گذشته نمي         جمعيت هدف مي  

 »آيا الزم است اين پژوهش را انجام دهيم؟«

يي كه  در مورد معيارها  . امتياز هر معيار را در مربع مربوط وارد نمائيد          : دستور العمل 
زيرگروه دارند، امتياز هر زيرگروه بايد به صورت مجزا داده شده و سپس ميانگين                     

در ادامه امتياز معيارهاي مختلف با       . امتيازها به عنوان امتياز معيار مربوط نوشته شود        
) ضرورت(زده شده و به عنوان امتياز كل در مربع مربوط به اين گروه                    يكديگر جمع 
 .باشدخرج كسر بيانگر حداكثر امتياز ممكن براي اين گروه ميعدد م. شودنوشته مي

كه امتياز هر يك از معيارهاي اين گروه صفر شود، موضوع پژوهش مورد                در صورتي 
را عالمت زد و     » غيرضروري«در اين صورت بايد مربع        . بحث بايد كنار گذاشته شود     

 .امتياز كل را نديده گرفت
 

 آيا پژوهش مورد نظر از نظر اخالقي و                       اخالقي و وجداني        
  وجداني  قابل پذيرش است؟                                                          

 .بيني خاصي وجود ندارد  مسأله قابل پيش٣

 .باشد  مقوله حساس و نيازمند توجه خاص مي٢

   مورد بحث و اختالف نظر١

 ل پذيرش  غير قاب٠
 

 آيا ممكن است اين پژوهش هيچ يك از اصولهاي مرتبط با حقوق بشر             مقوله

 حقوق بشر را زير پا بگذارد؟                                                           
 .باشد  پژوهش در جهت اصول حقوق بشر مي٣

 .باشد  پژوهش در خالف جهت اصول حقوق بشر نمي٢

 .  پژوهش محدود كنندة اصول حقوق بشر است١

 .گذارد  پژوهش اصول حقوق بشر را زير پا مي٠
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 آيا ممكن است بخش و جزئي از اين پژوهشهاي حقوقي و قانوني                    جنبه

 اد شود؟بر اساس قوانين غيرقانوني قلمد                                                            
   قانونمند٣

 پذير  توجيه٢

   نامناسب ١

   غيرقانوني٠
 
 
 
          رود اين پژوهش موردچه ميزان احتمال مي  تعهد وپذيرش سياسي                    

   استقبال، تأييد و پشتيباني سياستگذاران واجد  سياستگذاران واجد صالحيت         

 صالحيت قرارگيرد؟                                                   

 .گيرد  احتماالً مورد حمايت قرار مي٣

   خنثي٢

   نامشخص١

 .رود كه مورد پشتيباني قرار گيرد  احتمال نمي٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٦ 

 
 اطالعات مبتني بر پژوهش در اين زمينه تا چه  كفايت و كارآيي اطالعات              

 باشد؟استفاده ميميزان كافي و قابل                                            موجود
 

. باشدامتياز اين معيار ميانگين امتيازهاي سه زيرگروه زيرـ تا يك رقم اعشارـ مي                (
 .)شود به عنوان امتياز صفر در نظر گرفته مي١تر از ميانگين كوچك

 
    در دسترس بودن اطالعات از پيش موجود 

 .  هيچ اطالعاتي وجود ندارد٣

 .اند  اطالعات كمياب و ناكافي٢

 .  اطالعات به ميزان متوسط وجود دارد١

 .باشد  اطالعات به وفور در دسترس مي٠
 

 هاي موجود   اعتبار داده 

   غير قابل استفاده براي جمعيت هدف٣

 .باشدكارگيري و استفاده از آن غيرمحتمل مي  به٢

  حد قابل قبول  اعتبار در١

   كامالً متقاعد كننده٠
 

 هاي موجود   ميزان پايايي داده 

 كنندهگمراه،   نادقيق٣

 مشكوك،   ضعيف٢

   قوي١        
 
 
 

 آيا الزم است اين پژوهش را انجام دهيم؟: مثالي از نتايج اين تمرين
حقوق بشر  ، ستپذيرش ا نبايد اين پژوهش را انجام داد چرا كه از نظر اخالقي غيرقابل           

گذشته از آن غيرقانوني بوده و احتمال اينكه مورد حمايت وزارت           ، گذاردرا زير پا مي   
همچنين اين طرح تنها هدردادن منابع انساني و           . باشدبهداشت قرار گيرد ناچيز مي     

هاي معتبر و پايا در زمينة مورد نظر          مالي است چرا كه حجم قابل توجهي از داده           
 .باشددردسترس مي

 



٣٧ 

چرا . هاي بعدي  امتياز صفر وجود نخواهد داشت         در هيچ يك از معيارهاي مورد استفاده در بخش          :توجه
اند و در    مورد غربالگري قرار گرفته    ١كه موضوعات پژوهشي از نظر ضرورت انجام توسط  معيارهاي گروه            

از كافي در مقايسه با      بندي و به علت عدم كسب امتي       هاي بعدي تنها ممكن است طي فرآيند رتبه        بخش
 .ديگر موضوعات، كنار گذاشته شوند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٨ 

 مناسبت: ٢گروه 
 ٢١/ امتياز كل

هدف از معيارهاي اين گروه حصول اطمينان از اين امر است كه پژوهش پيشنهادي،                
ري به  پژوهشي مناسب براي جمعيتي مناسب بوده و بدون ناديده گرفتن اصل براب               

چرا بايد اين پژوهش را     «سؤال كليدي اين است     . پردازدمشكالت بهداشتي جامعه مي   
 »انجام دهيم؟

در مورد معيارهاي داراي    . امتياز هر معيار را در مربع مربوط بنويسيد       : دستور العمل 
به هر زيرگروه بايد به صورت مجزا امتياز داده شده و ميانگين امتيازهاي              ، زيرگروه
در نهايت امتيازات   . ها به عنوان امتياز كل معيار مربوط در نظر گرفته شود            زيرگروه

 .شودتك تك معيارها با هم جمع زده شده و در مربع امتياز كل اين گروه نوشته مي
 
 هاياين پژوهش تا چه حدي به نيازها و دغدغههاي                        نيازها و دغدغه  

 پردازد؟جامعه مي                                      جامعه           

   زياد٣

   متوسط٢

   كم  يا هيچ١
 
 

 
 
   مسأله مورد بحث از نظر شيوع و بروز چهبروز                      /شيوع/فراواني  

                            ميزان فراواني دارد؟                                                                        
   زياد  ٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٩ 

 
 زاييشدت و وخامت مسأله از نقطه نظر بيماريشدت و وخامت  مسأله                    

 و مرگ و مير در جامعه چقدر است؟                                                        
   زياد٣

   متوسط ٢

   كم يا هيچ١
 

 باشد؟سير مسأله به چه نحوي ميگيري مسأله                سير وجهت   

   فزاينده٣

   پايدار٢

   كاهنده١
 

 هايپژوهش تا چه ميزان به سياستگذاريميزان پاسخگوئي به                            

  ي پاسخ دهندهبهداشتي ملي و اهداف ملهاي بهداشتي ملي          سياستگذاري

           باشد؟مي        و يا اهداف ملي                               
 

   زياد٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١
 

 
 

  گيري تا چه ميزانها براي تصميموجود دادهفوريت                                             

 فوريت دارد؟                                                          
   بسيار زياد٣

   زياد٢

 . فوريتي وجود ندارد١
 
 
 
 
 
 
 



٤٠ 

 
       پژوهش در اين زمينه تا چه ميزان درتأكيد بر برابري                            

 آوري برابري بهداشتي بيشتر ازفراهم                                                           
 ،دموگرافيك، اقتصادي-نظر اجتماعينقطه                                                           

 دسترسي به خدمات بهداشتي و /ارايه                                                           
 سهم خواهد... ين برابري جنسيتي وهمچن                                                           
 داشت؟                                                                                                                                     

   زياد٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١
 
 

   دهيم؟چرا بايد اين پژوهش را انجام: مثالي از نتايج اين تمرين

بايد اين پژوهش را انجام دهيم چرا كه موضوع مورد پژوهش، دغدغة جامعه بوده و                     
دانيم كه اين مسأله موربيديتي بااليي دارد و        مي. باشدحلي براي آن مي   جامعه خواهان راه  

هاي هر چند مسأله در سياستگذاري     . باشداي در آينده نيز برخوردار مي      از سير فزاينده  
به .  نيز مورد اشاره قرار گرفته، ولي كماكان به قوت خود باقي مانده است               بهداشتي ملي 

ها به فوريت مورد نياز است و گذشته        حلوميرباال، پژوهش به منظور تعيين راه     علت مرگ 
پژوهش در آن   ، باشدهاي ذينفع مي  از اين، از آنجا كه اين مسأله مورد توجه تمامي گروه           

 .هداشتي كمك خواهد نمودبه اشاعة برابري در توسعة ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤١ 

 احتمال موفقيت: ٣گروه 
 ١٢/ امتياز كل

هدف از معيارهاي اين گروه ارزشيابي توانايي و منابع گروه پژوهشي جهت انجام                      
توانيم اين پژوهش را انجام     آيا مي «سؤال كليدي اين است     . باشدموضوع پيشنهادي مي  

 »دهيم؟

در مورد معيارهاي   . از معيارها را در مربع مربوط وارد كنيد       امتياز هر يك    : دستورالعمل
داراي زيرگروه امتياز هر زيرگروه را بايد به صورت جداگانه تعيين نمود و از ميانگين                   

در ادامه امتيازات معيارها    . امتيازهاي حاصله به عنوان امتياز معيار مربوط استفاده نمود        
 .شود امتياز اين گروه نوشته ميبا هم جمع زده شده و در مربع مربوط به

 
 نظرظرفيت نظام براي انجام پژوهش  از نقطهظرفيت نظام براي انجام پژوهش        

 ، نظام پشتيباني، صالحيت، زيرساخت                                                        
 سازوكارها و منابع چقدر است؟                                                        

 .)باشد زيرـ تا يك رقم اعشارـ مي زيرگروه٤امتياز اين معيار، ميانگين امتياز (

 صالحيت  

   عالي٣

   خوب٢

   متوسط يا ضعيف١

 زيرساخت 

   عالي٣

   خوب٢

   متوسط يا ضعيف١

 سازوكارها و نظام پشتيباني 

   عالي٣

   خوب٢

   متوسط يا ضعيف١

 عمناب 

   عالي٣

   خوب  ٢

 متوسط يا ضعيف ١



٤٢ 

 
 

 هزينه اجراي اين پروژه پژوهشي تا چه ميزانتوجيه اقتصادي                               

 باشد؟پذير ميتوجيه                                                         
   درحد استثنايي٣

   در حد خوب٢

   در حد متوسط يا ضعيف١
 
 

 زمان مورد نياز براي اجراي اين پروژه پژوهشيتوجيه زمان مورد نياز                    

 باشد؟پذير ميتا چه ميزان توجيه                                                      
   بسيار مناسب٣

   قابل پذيرش٢

   نامشخص١
 
 رود كه پروژه از حمايتميزان احتمال ميچه پشتيباني مالي                              

 مالي برخوردار شود؟                                                     
 .  بسيار محتمل است٣

 .  ممكن است٢

 .باشد  محل ترديد مي١
 
 

 ؟دهيم وانيم اين پژوهش را انجامتآيا مي: مثالي از نتايج اين تمرين
هاي پژوهشي واجد صالحيتي در      را انجام داد چرا كه تيم      توان اين پژوهش    قطعاً مي 

 باشند؛هاي كافي برخوردار مي         باشند؛ مؤسسات از زيرساخت         دسترس مي   

هاي پشتيباني در حد عالي بوده؛ و ديگر منابع نيز به سادگي در                سازوكارها و نظام  
ده و  پذير بو هزينه برآوردشده پروژه از نظر اقتصادي توجيه          . باشنددسترس مي 

همچنين مؤسسات مالي      . باشدچارچوب زماني اجراي پژوهش نيز مناسب مي            
 .اندمتعددي در مورد حمايت مالي از پروژه ابراز تمايل نموده

 
 
 



٤٣ 

 تأثير نهايي پيامدهاي پژوهشي: ٤گروه 
 ١٢/ امتياز كل

، كارگيري نتايج پژوهش   هدف از معيارهاي اين گروه برآورد فايدة حاصل از به               
از اين پژوهش   «ست   ا سؤال كليدي اين   .باشدن ارزش وكارآيي اين نتايج مي      وتعيي

 »شود؟هاي ذينفع ميچه چيزي نصيب گروه
 

در مورد  .  امتياز هريك از معيارها را در مربع مربوط وارد كنيد                  :دستورالعمل
 جداگانه تعيين نموده و      صورت امتياز هر زيرگروه  را به     ، معيارهاي داراي زيرگروه  

، در ادامه . نگين امتيازهاي حاصله را در مربع مربوط به معيار مربوط بنويسيد              ميا
امتيازات معيارها با هم جمع زده شده  و در مربع مربوط به امتياز اين گروه نوشته                   

 . شوندمي
 
 هايرود كه توصيهچه ميزان احتمال مي                 كارگيري نتايج پژوهش به  

 و نتايجكار گرفته شده حاصل از پژوهش به                                                      
 پژوهش تداوم يابد؟                                                       

 
 .) باشدها تا يك رقم اعشار ميامتياز اين معيار ميانگين امتياز زيرگروه(

 كارگيرياحتمال به   

 اد  زي٣       

   متوسط٢       

   كم يا هيچ١    
 

 تداوم پروژه    

 .  محتمل است٣       

 .باشدبيني نميسادگي قابل پيش  به٢       

 .  غير محتمل است١    
 
 
 
 
 
 

 



٤٤ 

  اين پژوهش چه تأثيري بر بهداشت جامعهتأثير بهداشتي يا اهميت از                  

 خواهد داشت؟                               نظر بهداشت عمومي
 
 .)باشدها تا يك رقم اعشار ميامتياز اين معيار ميانگين امتياز زيرگروه(
 

 ميزان پوشش جمعيت هدف   

   زياد٣

   متوسط ٢

   ضعيف يا هيچ١     
 

 ميزان كلي كاهش  بار مسأله   

   زياد٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١
 

 تأثيرات بر بهداشت آينده   

   زياد٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١

 . مورد زير امتياز بدهيد٣ فقط به يكي از :دستورالعمل ويژه
 

 دورنماي امكان حل مسأله   

   زياد٣

   متوسط٢

   ضعيف يا هيچ١
 

 ميزان قابل پيشگيري بودن مسأله   

   زياد٣

  متوسط٢

  كم يا هيچ١
 
 



٤٥ 

 )منابع/هادستگاه/آوريفن/ محصوالت( جنبه هاي كيفيتي    

   باال٣

   متوسط٢

   ضعيف يا هيچ١
 

هاي پژوهشي تنها يكي از سه مقوله فوق را مد نظر             بايد توجه داشت كه بيشتر پروژه      * 
شود ممكن است اي كه به منظور حل يك مشكل طراحي ميبراي مثال پروژه. دهندقرار مي 

ين امتيازدهي به هر سه      بنابرا. هاي پيشگيري يا كيفيتي را در نظر نداشته باشد           جنبه
 .معيار و استفاده از ميانگين امتيازها روشي مناسب نخواهد بود

 
 تاثير نهايي بر اقتصاد   

 .)باشدها تا يك رقم اعشار ميامتياز اين معيار ميانگين امتياز زير گروه( 
 

 جويي شده در اين مداخله در مقايسه با مداخالت موجودهاي صرفههزينه  

 د  زيا٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١
 
 آيا اين پژوهش در مقايسه با موارد موجودجويي           هزينه هاي ملي صرفه   

  خواهد آورد؟تر فراهممداخالتي به صرفه       شده در صورت اجراي كامل          

             پروژه                                         

   زياد٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٦ 

 سازيتأثير نهايي اين پژوهش بر ظرفيتتأثير نهايي بر توسعه                        

 پژوهشي به چه ميزان خواهد بود؟                                                     
 .)باشدامتياز اين معيار ميانگين امتياز زير گروه تا يك رقم اعشار مي(
 

 احتمال اينكه گروه هاي بينابيني به منظور(سازي مشاركت                زمينه   

 .)                                                     انجام پژوهش همكاري نمايند

   زياد٣

   متوسط٢

   ضعيف يا هيچ١
 
 / بهداشتكادر/مديران بهداشت/پژوهشگران(سازي پژوهشي              ظرفيت   

 )                                                     اعضاي جامعه

   زياد٣

   متوسط٢

   ضعيف يا هيچ١
 

 »شود؟هاي ذينفع مياز اين پژوهش چه چيزي نصيب گروه«: مثالي از نتايج اين تمرين

. م يابند گرفته شده و تداو   كار  احتمال زيادي وجود دارد كه پيامدهاي نهايي پروژه به         
. علت آن است كه پژوهش بر ميزان قابل پيشگيري بودن مسأله تمركز يافته است                   

تواند تا حد   آورد و از اين رو مي     پروژه پوششي مناسب براي جمعيت هدف فراهم مي       
هر چند ممكن است تنها تا حد متوسطي بتواند           ، توجهي از وسعت مسأله بكاهد     قابل

هاي حاصل قادر    توصيه.  تحت تأثير قرار دهد      پيامدهاي اين وضعيت را در آينده       
توجهي براي جامعه به بار آورده و در عين حال به                جويي قابل خواهند بود صرفه   

 .تقويت ظرفيت پژوهشي و توسعه كار گروهي بپردازند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٧ 

 طرح كامل
 جمع بندي

 عنوان پژوهش
 ضرورت:  ١معيارهاي گروه 

 ١٥/امتياز كل                     غير ضروري
فرآيند تعيين  ، كه موضوع پژوهشي غيرضروري تشخيص داده شود          در صورتي 

دست آمده براي     در غير اينصورت، امتيازهاي به      . يابداولويت براي آن پايان مي      
 .معيارهاي سه گروه ديگر را بايد در زير وارد  نمود

 ٢١/    امتياز كل    مناسبت: ٢معيارهاي گروه 
 ١٢/    امتياز كل   احتمال موفقيت: ٣وه معيارهاي گر

 ١٢/    امتياز كل تأثير نهايي پيامدهاي پژوهش: ٤معيارهاي گروه 
 

 ٦٠/                 مجموع امتياز          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



٤٨ 

 ٢پيوست 
 طرح كوتاه

 
 هاي پژوهشيكارگيري معيارها جهت تعيين اولويتچگونگي به

 
 ١گروه 

 :ضرورت
 آيا الزم است اين پژوهش را انجام دهيم؟

 
 ٢گروه 

 :مناسبت
 چرا بايد اين پژوهش را انجام دهيم؟

 
 ٣گروه 

 :احتمال موفقيت
 توانيم اين پژوهش را انجام دهيم؟آيا مي

 
 ٤گروه 

 :تأثير نهايي پيامدهاي پژوهش
 شود؟هاي ذينفع مياز اين پژوهش چه چيزي نصيب گروه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٩ 

 رورتض:  ١گروه 
 ٦/                                              امتياز كل                    غير ضروري

اين گروه در واقع شامل معيارهاي اصل غربالگري است كه بايد به عنوان روشي                    
 مورد توافق   ، هاها از فهرست اولويت      جهت رد يا كنارگذاشتن بعضي از مقوله            

 هاي اين گروه تعيين اين امر است كه            هدف از اولويت   . كنندگان قرار گيرد   شركت

باشند و به تكرار مطالعات گذشته        هاي پيشنهادي مناسب جمعيت هدف مي       پژوهش
 »آيا الزم است اين پژوهش را انجام دهيم؟«سؤال كليدي اين است .  پردازندنمي

 
ادامه امتياز  در  . امتياز هر معيار را در مربع مربوط وارد نمائيد             : دستور العمل 

زده شده و در مربع مربوط به امتياز كل در باالي             معيارهاي مختلف با يكديگر جمع     
كه امتياز هر يك از معيارهاي اين گروه صفر             در صورتي . شودصفحه نوشته مي   

 دراين صورت بايد مربع    . شود، موضوع پژوهشي مورد بحث را بايد كنار گذاشت           

 .ز كل را ناديده گرفترا عالمت زد و امتيا» غير ضروري«
 
 آيا پژوهش مورد نظر از نظر اخالقي وهاي اخالقي  و وجداني            مقوله   

 وجداني قابل پذيرش است؟                                                     
 .بيني خاصي وجود ندارد  مسأله قابل پيش٣

 .باشد  مقوله حساس و نيازمند توجه خاص مي٢

 نظر  مورد بحث و اختالف١

 پذيرش  غيرقابل٠
 
 

 اطالعات مبتني بر پژوهش تا چه حدي در               هايدر دسترس بودن داده   

 باشند؟مورد اين موضوع در دسترس مي   از پيش موجود                               

 .  هيچ اطالعاتي وجود ندارد٣

 .اند  اطالعات كمياب و ناكافي٢

 .  اطالعات به ميزان متوسط وجود دارد١

 .باشد  اطالعات به وفور در دسترس مي٠
 
 
 



٥٠ 

 بعدي  امتياز صفر وجود نخواهد داشت چرا كه موضوعات           هايدر معيارهاي مورد استفاده در بخش     : توجه
هاي بخش مورد غربالگري قرار گرفته اند و در           ١پژوهشي از نظر ضرورت انجام توسط معيارهاي گروه           

بندي و به علت عدم كسب امتياز كافي در مقايسه با ديگر                 بعدي تنها ممكن است طي فرآيند رتبه         
 .موضوعات كنار گذاشته شوند
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 مناسبت: ٢گروه 
 ٦/امتياز كل

، هدف از معيارهاي اين گروه حصول اطمينان از اين امر است كه پژوهش پيشنهادي               
پژوهش مناسب براي جمعيت مناسب بوده و بدون ناديده گرفتن اصل برابري به                   

چرا بايد اين پژوهش را     «سؤال كليدي اين است     . پردازدمشكالت بهداشتي جامعه مي   
 »انجام دهيم؟

 
در ادامه امتياز    . امتياز هر معيار را در مربع مربوط وارد نماييد             : دستور العمل 

شود و در مربع مربوط به امتياز كل نوشته          زده مي ر جمع معيارهاي مختلف با يكديگ   
 .شودمي

 
 پژوهش در اين زمينه تا چه حدي در حصول/                تمركز بر برابري و نيازها   

  برابري نقش داشته و در خدمت نيازها ياهاي جامعه                                  دغدغه

 باشد؟هاي جامعه ميدغدغه                                                     
   زياد٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١
 
 

 ابعاد و شدت مسأله چگونه است؟                                      بار بيماري   

   زياد٣

   متوسط٢     

   كم يا هيچ١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٢ 

 احتمال موفقيت: ٣گروه 
 ٦/امتياز كل

سؤال . باشديارهاي اين گروه ارزشيابي توانايي و منابع گروه پژوهش مي         هدف از مع  
 »آيا مي توانيم اين پژوهش را انجام دهيم؟«كليدي اين است 

 
ابتدا امتياز هر يك از معيارها را در مربع مربوط وارد كنيد و سپس                 : دستور العمل 

 مربع مربوط به     امتياز هر يك از معيارها را با يكديگر جمع بسته و حاصل را در                  
 . امتياز كل بنويسيد

 
 نظرظرفيت نظام براي انجام پژوهش از نقطهظرفيت نظام براي انجام                 

  صالحيت، زيرساخت، نظام پشتيباني،      پژوهش                                    

 ها و منابع چقدر است؟سازوكار                                                     
   عالي٣

   خوب٢

   متوسط يا ضعيف١
 

 پذيرهزينه اجراي اين پروژه تا چه ميزان توجيهتوجيه اقتصادي                          

 باشد؟مي                                                    
   در حد استثنايي٣

   در حد خوب٢

   در حد متوسط يا ضعيف١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



٥٣ 

 تأثير نهايي پيامدهاي پژوهش : ٤گروه 
 ٦/امتياز كل

كارگيري نتايج پژوهش و     هدف از معيارهاي اين گروه برآورد فايده حاصل از به             
از اين پژوهش چه    «سؤال كليدي اين است     . باشدتعيين ارزش و كارآيي اين نتايج مي       

 »شود؟هاي ذينفع ميچيزي نصيب گروه
 

ياز هر يك از معيارها را در مربع مربوط وارد كنيد و سپس امتياز                امت: دستورالعمل
تك معيارها را با يكديگر جمع بسته حاصل را در مربع مربوط به امتياز كل                        تك

 .بنويسيد
  

 هايرود كه توصيهچه ميزان احتمال ميكارگيري                     احتمال به   

 حاصل از پژوهش به كار گرفته شوند؟                                                          
   زياد٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١
 
 

      اين پروژه چه تأثيرات نهايي بر بهداشتميزان كلي كاهش از بار                 

 جمعيت هدف خواهد داشت؟)               هاشامل هزينه(            مسأله 
   زياد٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٤ 

 طرح كوتاه
 جمع بندي

     عنوان پژوهش
 ضرورت:  ١     معيارهاي گروه 

 ٦/              امتياز كل          غير ضروري
فرآيند تعيين  ، كه موضوع پژوهشي غيرضروري تشخيص داده شود          در صورتي 

دست آمده براي     هاي به در غير اينصورت، امتياز    . يابداولويت براي آن پايان مي      
 .معيارهاي سه گروه ديگر را بايد در زير وارد  نمود

 ٦/    امتياز كل    مناسبت: ٢معيارهاي گروه 
 ٦/    امتياز كل   احتمال موفقيت: ٣معيارهاي گروه 
 ٦/    امتياز كل تأثير نهايي پيامدهاي پژوهش: ٤معيارهاي گروه 

 
 

 ٢٤/موع امتياز                  مج         
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 ٣پيوست
      طرح كوچك

 هاي پژوهشي كارگيري معيارها جهت تعيين اولويت    چگونگي به
امتياز مناسب را در مربع واقع در سمت راست عنوان           ، براي هر معيار  : دستورالعمل

موع امتيازها  امتيازها را جمع بسته و مقداركل را در مربع مربوط به مج             . وارد نماييد 
 .در پايين صفحه يادداشت نماييد

 
 آيا الزم است اين پژوهش را انجام دهيم؟ .ضرورت: ١گروه 

 
 هاي اخالقي و وجدانيمقوله   

 .بيني خاصي وجود ندارد  مسأله قابل پيش٣

   مقوله حساس و نيازمند توجه خاص٢

   مورد بحث و اختالف نظر١

اب اين گزينه، موضوع پژوهشي را بايد كنار        در صورت انتخ  (پذيرش    غيرقابل  ٠
 )گذاشت

 از پيش موجود در دسترس بودن اطالعات   

 .  هيچ اطالعاتي وجود ندارد٣

 .  اطالعات كمياب و ناكافي هستند٢

 .  اطالعات به ميزان متوسط وجود دارد١

گزينه، موضوع  در صورت انتخاب اين     (باشد  وفور در دسترس مي    اطالعات به  ٠
 )هش را بايد كنار گذاشتپژو

 
 چرا الزم است اين پژوهش را انجام دهيم؟ .مناسبت: ٢گروه 

 
  جامعههايدغدغه/تمركز بر برابري و نيازها   

   زياد٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١
 
 



٥٦ 

 بار بيماري   

   زياد٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١
 
 م دهيم؟توانيم اين پژوهش را انجاآيا مي .احتمال موفقيت: ٣گروه 

 ظرفيت نظام براي انجام پژوهش   

   عالي٣

   خوب٢

   متوسط يا ضعيف١

 توجيه اقتصادي   

   در حد استثنائي٣

   در حد خوب٢

   در حد متوسط يا ضعيف١
 
از اين پژوهش چه چيزي       .تأثير نهايي حاصل از پيامدهاي پژوهش      : ٤گروه  

 گردد؟هاي ذينفع مينصيب گروه
 گيريكاراحتمال به   

   زياد٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١
 

 )هاشامل هزينه(ميزان كاهش كلي از بار مسأله    

   زياد٣

   متوسط٢

   كم يا هيچ١
 
 

    
 ٢٤/مجموع امتياز    
 



٥٧ 
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