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 :استفزاٌٗذٕ تحق٘ق 

 شذُبزًاهِ رٗشٕ  -1
 َّش٘اراًِ -2
 (   systematic)هٌذ ًظام  -3
 هساٗلاعتواد بزإ ٗافتي حقاٗق ٗا فْن عو٘ق قابل  -4
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 :سٗزا. است( cyclical)تحق٘ق ٗل فزاٌٗذ چزخِ إ •
 

 (never- ending)پاٗاى ًاپذٗز •
 قابل بزرسٖ هجذد•
 باس گشت پذٗز بِ ًقطٔ آغاسّإ هتفاٍت•
دارإ قابل٘ت ٍرٍد بِ چزخِ اس ّز ًقطِ إ مِ بخَاّ٘ذ •

 .است
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 .درك خَد ٍاًگ٘شُ ّإ خَد در اًجام دادى تحق٘ق بس٘ار هْن است•
 

 :در بارٓ دالٗل خَد فنز مٌ٘ذ•
 آٗا صزفا هٖ خَاّ٘ذ ٗل مارٕ اًجام دّ٘ذ ٗا اٌٗنِ هٖ خَاّ٘ذ هشنلٖ را حل مٌ٘ذ؟•
 ؟چزا ٍچگًَِ ٍارد اٗي هَضَع شذٗذ•
 ًتاٗجٖ هَرد اًتظار شواست؟چِ •
 هٖ خَاّ٘ذ دً٘ا را تغ٘٘ز دّ٘ذ ٗا دً٘إ خَدتاى را؟•
 ؟(idealist)ّست٘ذ ٗا آرهاى گزا ( pragmatist)عول گزا •
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 اص٘ل بَدى تحق٘ق 



به معنی ستایش یا دنبال  ،اخالقیایدئالیسم یا آرمانگرایی•

کردن اصول یا اهداف متعالی یا حقیقی و به تعبیر دیگر، 
 .است« ایدئال»یا « آرمان»پیگیری مصرانه 

 

روشی در فلسفه است که با پراگماتیسم عملگرایییا•

اعتراف به غیرممکن بودن اثبات بعضی مسائل، آن ها را با 
  .توّجه به کاربردشان در زندگی انسان می پذیرد
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تحقیق در علوم پزشکی و اپیدمیولوژی در دو بعد انجام  •

 :می شود

    Observational studyمطالعات مشاهده ای   -1

 Interventionalمطالعات مداخله ای   -2
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 .گيردييچ گوهى مداخلى از طرف محقق صورت همی دراين روش •
 

 ةررسی  اثر شير ديی در سرطان سيوى : هثال 
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  Observational studyای یا مطالعات مشاهده 

 Descriptiveمطالعات توصیفی یا  Analyticalمطالعات تحلیلی یا  

اهجام می شود ٗل گزٍُ اين هوع مطالعى ةر روی  
در رابطِ وةى ةررسی جوزيع ةيماری يا يک  صفث 

راةطى علث  پردازد و می با شخص ، هناى ٍسهاى 
 ومعلول را ةررسی همی کود  

 



معموالً چند جنبه اساسی از بیماری و یا پیامد مورد نظر •

 :می شودبررسی 

 – What: ... چیز، چه واقعه، چه •

 – Who:... سن، جنس، نژاد، تاهل، تحصیالت، •

 – Where.... :روستا، محله، /وضعیت جغرافیایی، شھر•

 – When... :فصل، سال، ماه، ساعت، •
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  Observational studyای یا مطالعات مشاهده 

 Descriptiveمطالعات توصیفی یا  Analyticalمطالعات تحلیلی یا  

اهجام می شود ٗل گزٍُ اين هوع مطالعى ةر روی  
در رابطِ وةى ةررسی جوزيع ةيماری يا يک  صفث 

راةطى علث  پردازد و می با شخص ، هناى ٍسهاى 
 ومعلول را ةررسی همی کود  

 

 ( Case Report)  گزارش مورد ( الف 

 (    Case Series)  گزارش گروهی ( ب

   ( Cross - Sectional)مطالعات مقطعی (  ج



 :Case Reportمورد یا گزارش •

یایكموردرای توصیف وگزارش  خصوصیات جالب یا غیر معمول مشاهده شده در ب•
 .، بمنظور  مستند سازی بکار می رودازمواردانگشتشماريتعداد

 
 Case Series  یا  گزارش گروهی•
و درگروهیازبیمارانبرای توصیف وگزارش خصوصیات جالب مشاهده شده •

 .شوداستفاده می نادر چندین مورد از یک پدیده بررسی 
 

 Cross – Sectional مطالعات مقطعی یا •
طرح ریزی اززمانمقطعیدر دریکگروهمورد بررسی توزیعصفاتبرای  بیان •

 وضعیت موجود چیست ؟ : می شود وبه این سئوال  پاسخ می دهد که 
 .  این مطالعات روی تعداد کم یا بسیار زیاد از جمعیت انجام می گیرند•
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 شيوع ةيماری يا حاالث مرجتط ةا سالمحی را اهدازه می گيرهد هطالعات هقطعٖ 
 .هاميده می شوهدهطالعات شَ٘ع اغلب  هطالعات هقطعٖ
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  Observational studyای یا مطالعات مشاهده 

 Descriptiveمطالعات توصیفی یا  Analyticalمطالعات تحلیلی یا  

اهجام می شود ٗل گزٍُ اين هوع مطالعى ةر روی  
در رابطِ وةى ةررسی جوزيع ةيماری يا يک  صفث 

راةطى علث  پردازد و می با شخص ، هناى ٍسهاى 
 ومعلول را ةررسی همی کود  

 

 ( Case Report)  گزارش مورد ( الف 

 (    Case Series)  گزارش گروهی ( ب

   ( Cross - Sectional)مطالعات مقطعی (  ج

اگر بر )انجام می شود دوگروهاین مطالعه بر روی 

روی یک گروه انجام شود  اطالعات بصورت قبل  

 (می باشد(  بدون دخالت محقق ) وبعد از مواجھه 



  Observational studyای یا مطالعات مشاهده 

 Analyticalمطالعات تحلیلی یا  

اگر بر )انجام می شود دوگروهاین مطالعه بر روی 

روی یک گروه انجام شود  اطالعات بصورت قبل  

 (می باشد(  بدون دخالت محقق ) وبعد از مواجھه 

 (    Retrospective) گذشته نگر مطالعات ( الف
 ( Case-control study)  شاهد  -یا مورد        

 (    Prospective study) مطالعات آینده نگر (ب 

 (    Cohort study)  یا کوهورت       

 مطالعات مقطعی تحلیلی( پ
      (Analytical Cross - Sectional   ) 



 مطالعات تحليلي مشاهده اي

 :مطالعه كوهورت•

 

 

 
 :  مطالعه مورد شاهدي•
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 پي آمد مواجهه

 مواجهه پي آمد



 شاهد  -مطالعات مورد 

  (Case-control study ) 

 .این مطالعات از معلول بعلت  می رسد •

 .نمونه ها در دوگروه مجزا انتخاب می شوند •

 همه بیماری مورد نظر را دارند : گروه مورد ( الف  

گروه شاهد که از هر نظر شبیه گروه مورد است ،بغیر ( ب   

 .از اینکه هیچ کدام آن بیماری را ندارند 

سپس گذشته هر دو گروه از نظر مواجھه با علت  فرضی 

بررسی ومقایسه می شود وبه این سئوال پاسخ می دهد که 
 علت وضعیت موجود چیست ؟
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 مطالعات همگروهی

 Cohort study 

 این نوع مطالعه  ازعلت به معلول می رسد •

 :نمونه ها به دوگروه تقسیم می شوند

گروه مواجھه یافته که همگی علت فرضی را دارند و هیچ کدام  -1
 .بیماری مورد نظر را ندارند

گروه مواجھه نیافته که هیچ کدام علت  فرضی ونیز بیماری مورد  -2
 .نظر را ندارند 

هر دو گروه تا آخر مدت مطالعه به وسیله محقق پیگیری و درنھایت •
 از نظر بروز بیماری  مورد نظر بررسی ومقایسه می  شوند 

 Follow up) و (  Incidence Study)نامھای دیگر این مطالعه •
study  ) چه وضعیتی پیش :  است وبه این سئوال پاسخ می دهد که

 .خواهد آمد
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 مطالعات مقطعی تحليلی

  Analytical Cross Sectional  

 این مطالعه همانند مطالعات مقطعی توصیفی  است•

شرطیقابلاجرااستکهدر مطالعات تحلیلی نیز به •

 محققمطمئنباشدکهعلتفرضیقبلازوقوعبیماری

 .وجودداشتهاست( معلول) 

 

بررسی سابقه فامیلی مثبت به عنوان ریسک فاکتور  :مثال 

 ریهبرای سرطان 
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              مطالعات مداخله ای             

 Interventional Study  

این نوع  تحقیق در مواجھه نمونه ها با علت فرضی محقق مداخله ( •
 نموده وسپس معلول یا نتیجه آنرا بررسی 

 .می کند 

 این مطالعات را  •

 می گویند (  Experimental) تجربی  -                    

اگر محقق درانتخاب فرد  نمونه ونیز میزان مداخله آزادی عمل داشته 
 باشد

 گویند(  Quasi Experimental)  نیمه تجربی  -                    

اگر محقق برای مداخله آزادی عمل کامل نداشته باشد و نتواند آزمایش   
  خودرا روی هر فرد یا  به هر اندازه که الزم دید انجام دهد
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 ( Clinical trials)  کارآزمائی بالینی  -1       
 ( Field Trials) میدانی کارآزمائی  -2       
   ( System trials)  آزمائی سازمانی کار  -3       
 (   Lab Trials: ) کار آزمائی آزمایشگاهی  -4       

 Interventionalمطالعات مداخله ای  

 .هستند آیندهنگراین مطالعات از نظر زمان 
 .  اکثر عوامل مخدوش کننده تحت کنترل محقق بوده ولذانتایج آن معتبر است 

  (  Parallel  Controls)  کارآزمائی بالینی  با شاهدهای مستقل یا موازی  -1
 (     Sequential Controls)کار آزمائی بالینی با شاهدهای متوالی  -2
 ( External Controls) کارآزمائی با لینی با شاهدهای خارجی  -3
    ( Uncontrolled Trials)  کار آزمائی بالینی بدون شاهد  -4

 :کارآزمائیبالینی
روش تحقیق  جنبه درمانی این 

داشته وبرروی افراد انسانی انجام 
 (  اخالقاصول رعایت )می شود 

بیشتر برای ارزیابی روشھای جدید 
 . درمانی بکار می رود 



 با شاهدهای مستقل يا موازی  کارآزمائی بالينی
Parallel  Controls    

برای بررسی دقیق وامکان مقایسه نتایج و انتساب اثر مشاهده  شده •

به روش مورد آزمایش داشتن دو گروه یا بیشتر از افراد با شرایط 

 یکسان الزامی است 

) دارونما , رژیم مورد مطالعه وگروه شاهد , گروه آزمایشی  •
Placebo  ) یا رژیم استاندارد قبلی را دریافت ونتایج حاصله مقایسه

 .می گردند 

همزمانی , اگر برای اطمینان از یکسان بودن درمان دوگروه  •

ویکسان  بودن دوره درمانی در هر دوگروه رعایت شود به آن                         
Concurrent  Controls trials    گویند. 
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.کارآزمائی بالينی  با شاهدهای مستقل يا موازی  

  :خصوصیات•

برای مقابله با (  Blindness) روشھای یک سوکور ودوسوکور  -

 .سوگیری محقق الزم است

دراین روش نمونه ها تنھا باید شرایط شرکت در مطالعه را  داشته  -

 باشندو نحوه دسترسی وانتخاب آنھا مھم نیست 

در  اینجا مھم روش انتساب نمونه ها به گروهھای مورد وشاهد است   -

 :که بر دونوع است 

 R.C.T (Randomized Controlled Trials)  :تصادفی( الف

 (  Nonrandomized Trials) غیر تصادفی ( ب
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Randomized Controlled Trials( R.C.T) 

نمونه ها به روش تصادفی ساده به گروهھای مورد وشاهد تقسیم می •

 شوند

این روش یکی از قویترین روشھای تحقیقاتی درعلوم پزشکی می  •

 باشد 

 :  سه ویژگی  مھم دارد که عبارتند از •

 تصادفی بودن انتساب نمونه ها به گروهھای مورد بررسی -

  (Random Allocation   ) 

 .وجود گروه کنترل -

  .دخالت وکنترل محقق ومواجھه نمونه ها با علت فرضی -
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 کار آزمائی با طرح خود شاهد 

Self - Controlled 

دراین  روش نتیجه مداخله ای برای هر بیمار با وضعیت •

 .همان بیمار قبل از مداخله مقایسه می گردد

 این روش بعلت قدرت زیاد آزمون  آماری مربوطه  •

 (Paired  test  ) وکنترل بودن عوامل مخدوش کننده با تعداد

 .نمونه کم نیز قابل اجراست 
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  کار آزمائی بالينی بدون شاهد
Uncontrolled Trials 

جامعه یا ( Norm)   دراین  روش نتیجه مطالعه با نرم •

روشھای استاندارد مقایسه می شود وبیشتر درمورد سنجش 
 وکارآیی یک روش تشخیصی استفاده می شود 
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  کارآزمائی آزمايشگاهی
Lab Trials 

مطالعات تجربی است  که در شرایط آزمایشگاه وبیشتر •

 برای تحقیقات بنیادی انجام می شود 

دراین مورد تقریباٌ همه شرایط تحت کنترل محقق بوده  •

ونتایج معتبر است ولی قابل تعمیم نیست وعمدتاٌ  بروی 

ارگانیسمھا  یا حیوانات آزمایشگاهی انجام می شود  –مواد 

 . 
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