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بررسی سواد سالمت در رابطه با رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان معده در بالغین مراجعه عنوان طرح به فارسی: 

 1398 کننده به مراکز بهداشت شهرستان تربت حیدریه در سال

 

 .رسا نیست بهتر بود ارتباط سواد سالمت با رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان معده باشد :عنوان طرح

 عنوان طرح واضح و رسا نوشته نشده است.   -

ابرخی سرطان ها از جمله سرطان معده پیامدژن های معیوب شده است که درپاراگراف چهارم بیان مسئله نوشته  بیان مسئله:

از این سرطان مطالعات ژنتیکی موروثی نیستند که درست نیست و عوامل ژنتیکی در آن دخیل است ویکی از روشهای پیشگیری 

این روش درایران  برروی بیمار واقوام درجه یک وی می باشد تا پیش بینی سرطان معده در سایر افراد خانواده انجام شود حتی

 دردانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز درحال انجام است 

در بیان مسئله اقدامات پیشگیری کننده وروشهای غربالگری که جزو مهمترین روشها می باشد ذکر نشده است ودرخصوص ریسک 

 فکتورها نیز مطالب بسیار سطحی بیان شده است 

: مطالعات مرتبط با سرطان معده ورفتارهای پیشگیری کننده به زبان فارسی موجود می باشد که بسیار مرتبط تر  دربررسی متون

 از متون ایشان به نظر می رسد از جمله مطالعه ای که در در زاهدان انجام شده است

 .ست : اهداف کاربدی نوشته شده واز فرضیات وسوالت تحقیق خبری نی درفرضیات وسواالت تحقیق

 حذف شود. "میزان "در اهداف اختصاصی کلمه 

 به جای فرضیات و سواالت مجددا هدف کاربردی ذکر شده است.

مورد مطالعه افراد مراجعه کننده به مراکز جامع بهداشتی ، نمی تواند شاخص خوبی از جمعیت جهت این  در خصوص جمعیت

مراکز خدمات جامع مطالعه باشد باتوجه به ماهیت بیماری که در سنین باال شیوع وبروز پیدا می کند وافراد مراجعه کننده به 

 .اروری و کودکان را تشکیل می دهندبسالمت شهرستان تربت حیدریه بیشتر خانم ها ودر سنین 

 آزمون های آماری بر حسب اهداف مطالعه تعیین می شوند، بنابراین باید دقیقا مشخص شود از کدام آزمون استفاده خواهد شد.

 روش اجرا:



 می شود ؟؟؟ تشخیص اینکه فرد دارای سرطان معده یا مشکل روحی روانی که بخشی از معیار ورود است چه زمانی و چگونه انجام

پس از پایان مطالعه در صورت شناسایی افراد دارای سواد سالمت پایین آیا در اینده اقدامی برای ایشان انجام خواهد شد یا صرفا به 

 لعه اکتفا می گردد؟؟؟نتیجه مطا

کارکنان سیستم : داشتن سابقه خانوادگی سرطان معده ، تحصیالت در رشته های علوم پزشکی و  در معیار های ورود وخروج

 .کر گردد که بسیار تاثیر گذار استهای بهداشتی درمانی و...... باید ذ

 بهتر است معیار ورود کل افراد مراجعه کننده به مراکز باشند، حاال معیار خروج آیتم های مورد نظر محقق باشد.

 شده است، چرا زنان متأهل جدا شده اند؟جامعه مطالعه مراجعین، به مراکز خدمات جامع سالمت شهرستان تربت حیدریه ذکر 

چگونه مشخص می شود؟ آیا افراد تحت معاینات پزشکی قرار می گیرند یا صرفا به گفته عدم داشتن سرطان معده:  معیار ورود: 

 ایشان قناعت می شود؟

رد مطالعه نمیشود پس نمیتواند این مورد جزو معیار های ورود بوده و کسی با سرطان اساسا واداشتن سرطان معده:  : معیار خروج

 جزو معیارهای خروج باشد

مشکالت روحی و روانی طیف بسیار گسترده ای دارند، آیا همه موارد مد نظر شماست؟؟؟چگونه مشکالت روحی و روانی کداشتن  -

در قسمت روش مشخص می شود که فرد دارای مشکالت روحی روانی است از طریق تکمیل پرسشنامه یا معاینات پزشک؟؟لطفا 

 اجرای طرح توضیح داده شود.

 وازگان کلیدی باید تعریف عملی و نظری داشته باشند. .: تعریف نظری و عملی انجام نشده است  در قسمت تعریف واژه ها

 : از پرسشنامه روشهای پیشگیری کننده نامی برده نشده و مطلبی نوشته نشده است درحالیکه در جدول متغییرها در روش اجرا

 تعریف وواحد اندازه گیری آنرا پرسشنامه ذکر نموده اند

 .دازه گیری متغییر نوشته نشده استبه جز مورد اول بقیه متغییرها مقیاس متغییر و واحد ان در جدول متغییرها

درست و مناسب مشخص  تعریف )کاربردی و علمی(جدول متغیرها نیاز به اصالح کلی دارد، ستون مقیاس متغیر، نوع متغیر و 

 نشده اند.



 

تواند تواند متغیر وابسته باشد و همچنین مقیاس متغیر سطح تحصیالت، نمیبه طور مثال نقش یا نوع متغیر وضعیت تأهل، نمی 

 نسبتی باشد. –کمی 

 

 در نظر گرفته شده باتوجه به نوع کار که پرسشنامه ای می باشد بسیار زیاد و قابل توجیه نمی باشد  از نظر هزینه های

 

 

  



 99بررسی فراوانی مصرف گیاهان دارویی و بیماران مراجعه کننده به آنها در شهرستان تربت حیدریه در سال : 

 عنوان نامفهوم است.:  عنوان طرح

وزال بهتر است بصورت بررسی فراوانی مصرف گیاهان دارویی و بیماران مراجعه کننده به عطاری باتوجه به کل پروپبیان مسئله: 

  .های شهرستان تربت حیدریه نوشته شود

 نوع طرح و نوع مطالعه اصالح شود.

 نیست. متقاعد کنندهضرورت و اهمیت انجام کار در متن 

 نداردبرخی جمالت تکراری است و متن به طور کلی روال منسجم 

درکل هدف از انجام این تحقیق ونتایج بدست آمده از آن و ضرورت انجام آن در بیان مسئله مشخص نیست با توجه به  اهداف:

تعداد اندک عطاری ها در سطح شهرستان نتایج تحقیق از قابلیت تعمیم کمی برخوردار است و عوامل موثر بر فراوانی استفاده از 

 خص نشده است گیاهان دارویی به درستی مش

 هدف کلی نیاز به اصالح دارد.

اگر هدف انواع گیاهان دارویی فروخته شده توسط عطاریها می باشد باید عنوان بصورت شایعترین گیاهان دارویی خریداری شده 

د یک بیماری خاص بررسی و جمعیت مورتغییر کند واگر بررسی فراوانی مصرف گیاهان دارویی می باشد توصیه می شود در 

 مطالعه بیماران ویا جنس خاص در نظر گرفته شود 

 در اهداف اختصاصی، علت مصرف گیاهان دارویی با علت مراجعه  چه تفاوتی دارد؟

ایا با شکایتی که افراد دارند و به همان دلیل به ها.ک ها از طریق مشخص نمودن علت مراجعه افراد به عطاریتعیین فراوانی بیماری

می کنند می توان بیماری و نوع ان را تشخیص داد؟؟؟ایا این تشخیص از صحت الزم برخوردار است و میتوان به عطاری ها مزاجعه 

 عنوان آمار علمی گزارش داد؟

؟ب نظر می رسد افراد بیشتر با عالیم به عطار مراجعه می کنند نه با تشخیص بیماری، با یک یا چند عالمت نمی شود بیماری را 

تشخیص برخی بیماری ها نیاز به انجام ازمایشات و معاینات و حتی نمونه برداری و همچنین نظر پزشک  شخیص داد.مخصوصات

 مربوطه دارد.

 در کل اهداف خوب نوشته نشده اند.

 باید تعریف عملی و نظری داشته باشند. :واژگان کلیدی

 این مطالعه را مشخص کند در مطالعه  تعداد عطاری های شهرستان ذکر نشده است که قابلیت تعمیم نتایج

 سواالت هم خوانی با اهداف ندارند.  در قسمت سواالت و فرضیات:

 



 جدول متغییرها کامل نشده است 

 بسیار بسیار ناقص می باشد حداقل توضیحاتی در خصوص چک لیست و مشخصات فردی عطاران ذکر نگردیده است روش اجرا

 : میزان تحصیالت و سابقه فعالیت در این حرفه و.......مهم نمی باشد در معیارهای خروج وورود

 بهتر است معیار ورود و جمعیت مورد مطالعه یکی باشند، حاال معیار خروج آیتم های مورد نظر محقق باشد.

 معیارهای ورود و خروج اصالح شوند.

 است. عطاران؟! جمعیت مورد مطالعه، عطاران موجود در شهرستان تربت حیدریه ذکر شده

 جدول متغیرها، روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری و مالحظات اخالقی تکمیل شوند.

 ه ودارای ایرادات بسیار می باشد .در کل پروپوزال وقت کافی برای نوشتن پروپوزال گذاشته نشد

 

 

 

 


