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ویژهمحسن 

مرکز تحقیات مادر، جنین، و نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران 



ص مسأ له ي 
خ 
ش  ت 

ل مسأ له حلي 
ت 

أب   ح 
ت  ان 

ي   ر  رات  است 
وهش  طراحي   ر  ت 

را اج  رل ت  کلكن  مش 
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انتخاب موضوع و 
بیان مساله

بررسی متون

تنظیم اهداف

روش اجرا 
(متدولوژی)

طرح کار

بودجه

طرح بهره برداری 
و انتشار نتایج

خالصه طرح

مشکل چیست و چرا باید مطالعه شود؟

آیا موضوع تکراریست؟ 
موجود چیست؟اطالعات 

چرا می خواهیم این مطالعه را انجام دهیم؟
امیدواریم به چه چیز برسیم؟

ه چه اطالعات اضافه ای برای رسیدن ب
اهدافمان الزم داریم؟ و چگونه به آن 

دست خواهیم یافت؟

کسی؟ چگونه؟ چه زمانی؟ چه 
کاری را انجام می دهد؟چه 

برای اجرای طرح چه منابعی دراختیار داریم؟
چه منابعی باید داشته باشیم؟

نتایج چگونه بکار گرفته خواهد شد؟
یم؟چگونه از بهره برداری از نتایج مطمئن شو

چگونه طرح را برای افراد ذیربط، انجمنها و 
تامین کنندگان مالی ارائه می دهیم؟

خالصه سازی
[تبلیغ کردن]البی کردن 

القوهاجرا؛ پایش؛ شناسایی مصرف کنندگان ب

منابع مالی و غیر مالیمواد و تجهیزات؛ 

نیروی انسانی؛ زمانبندی

ه متغیرها؛ نوع مطالعه؛ تکنیک جمع آوری داد
و تحلیل داده ها؛ ،تجزیه (نمونه گیری)ها

اخالق؛ پیش مطالعه

اهداف کلی و اختصاصی؛ فرضیات

متون و سایر منابع اطالعاتی دردسترس

لیلبندی، تحاولویت مشکل، شناسایی 

مراحل تدوین پیش نویس طرح تحقیقاتی .سواالتی که باید پرسیده شونداجزای مهم هر مرحله
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اهمیت و اولویت

کاربردی بودن

قابلیت اجرا

اجتناب از دوباره کاری

باصرفه بودن

تناسب زمانی

مقبولیت سیاسی

اخالقی بودن

4



 عنوان دقیق باشد

از اصطالحات غیرمتعارف استفاده نشده باشد

رعایت اختصار شده باشد

از کلمات اختصاری استفاده نشده باشد

 با توجه به نوع )به چارچوب مطالعه اشاره شده باشد

(مطالعه نوشته شده باشد

بدون پیش داوری باشد
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ماهیت مشکل

 و شدت مشکل( شیوع یا بروز)میزان

توزیع مشکل

روند کنوني برخورد با مشکل

تندعلل احتمالي که در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل هس

اثر پیشنهاد راه حلهایي براي عواملي که انتظار دارید مشکل شما را مت
سازند

اطالعات زمینه اي شامل:
ویژگیهاي مهم جغرافیایي، اجتماعي و اقتصادي جامعه

 اطالعات مربوط به وضعیت و مراقبتهاي جامعه و...

بیان هدف کاربردي از انجام مطالعه

تعاریف واژه ها یا مخففهایي که باید توضیح داده شوند
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چه چیزی دست خواهید در مطالعه به بطور کلی :هدف کلی

شدت /علل بوجود آورنده، سهم هر عامل، رابطه)یافت 

(همبستگی

 اجزایی جزئی تر از اهداف کلی که(: یا جزئی)اهداف ویژه

از نظر منطقی بهم وابستگی دارند 

ر فایده انجام پژوهش برای هدف کلی مورد نظ: هدف کاربردی

مطالعه برای آن طراحی نشده است ولی می : اهداف فرعی

توان بدون خدشه به مطالعه اصلی به آنها پرداخت

شابه بخاطر داشته باشید که عنوان، بیان مساله، اهداف، سواالت و فرضیات م

.بوده و بیانگر یک مطلبند
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از بطن بیان مساله استخراج و درجهت مطالعه باشد

Logical : صریح، روشن و بدون ابهام باشد

Realistic : واقع بینانه باشد

Feasible :  قابل دسترس و قابل اندازه گیری باشد

به زبان علمی بیان شده باشد
ردن، برای نوشتن اهداف از فعلهای اجرایی استفاده کنید، مثل تعیین کردن، محاسبه ک

شناسایی کردن، توصیف کردن، مقایسه کردن
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ودنوشته شمعلولی یک فرضیه-تحلیلی یا علتباید برای هر هدف 

وز قضاوتهای ذهنی در مورد روابط بین عوامل مختلف که هن: فرضیه
در مورد آنها قطعیت و عینیت وجود ندارد

:  انواع فرضیه

 یک طرفه/ فرضیه دو طرفه

 آلترناتیو( / صفر)فرضیه خنثی

:مشخصات فرضیه

دور از عقل سلیم نباشد

با موازین علمی مطابقت داشته باشد

 همسو باشد...( عنوان، بیان مساله و )با سایر اجزاء مطالعه

با عبارات روشن بیان شود

با آزمونهای آماری قابل بررسی و پاسخگویی باشد
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لیلی تح-سوال برای اهداف توصیفی در مطالعات توصیفی

استفاده می شود

 باشد( آیا)جمالت بایستی سوالی!
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 شاهدی، آینده -مقطعی، مورد)مهمترین جنبه نوع مطالعه
می باشد( نگر، و غیره

مالکهای ورود و خروج به مطالعه

چگونگی نمونه گیری و انتخاب در هر گروه

 روش در نظر گرفته شده جهت جمع آوری اطالعات
پرسشنامه، آزمایشات و رادیولوژی، پرونده بیماران، و)

(غیره

حجم نمونه

روش تجزیه و تحلیل یافته ها
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سرطان ریه                   سیگار

آلودگی هوا



(پیش از اجرای مطالعه)روشهای مرحله طراحی مطالعه 1)

 محدود سازیRestriction

 همسان سازیMatching

 تخصیص تصادفیRandomization

(بعد از اتمام مطالعه)روشهای مرحله آنالیز داده ها 2)

 استاندارد سازیStandardization

 طبقه بندیStratification

 (روشهای رگرسیونی)مدل سازی
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خطاهاانواع 

تصادفی
Random E.

سیستماتیک
Systematic E.

or Bias

اندازه گیری
Measurement or

information

انتخاب
Selection



بوده و ریقابل اندازه گیمتغیر عبارتست از مشخصه یک فرد، چیز یا پدیده که 

را بپذیرد مقادیر مختلفی می تواند 

متغیر مستقلIndependent 

متغیر مواجهه یا مداخله

اثر آن را بر متغیر وابسته می سنجیم

 متغیر وابستهDependent

 یا متغیر پیامد

تا حد ممکن اطالعات متغییر ها را دقیق و به ریز تهیه نمایید

سالهالی تحصیلی بجای مقطع درسی

 12/7بجای 126/67فشار خون
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ندانهابررسی ارتباط استعمال دخانیات بر وضعیت سالمت د
سالمت دندانها: متغیر وابستهاستعمال دخانیات: متغیر مستقل

رد بررسی ارتباط بین وضعیت سالمت دندانها بر عملک
دستگاه هاضمه

شعملکرد دستگاه گوار: متغیر وابستهسالمت دندانها: متغیر مستقل

(ارتباط آبشاری بین متغییرها)



 متغیرهای زمینه ای، متغیرهایی هستند که در اغلب

ساله مطالعات وجود دارند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم، م

مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار می دهند

 ،مانند سـن، جنس، سطح سواد، وضعیت اقتصادی اجتماعی

مذهب و از این قبیل

قبل از جمع آوری اطالعات این متغیرها ضرورت اندازه گیری

آنها را در مطالعه بررسی نمایید
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متغیری که با اعداد بیان شود : متغیر کمی
سن، تعداد دندان خراب: مثال

 گسسته/ متغیرهای کمی پیوسته

 [دما، تاریخ: مثال]نسبتی        / متغیرهای کمی فاصله ای

(یک بیماری Stageمثال )البته هر عددی متغییر کمی نیست 

با عناوین طبقه بندی کننده بیان می شوند: متغیر کیفی
جنس، گروه خونی: مثال

 رتبه ای/ متغیرهای اسمی

یفی تبدیل می توان با طبقه بندی یک متغیر کمی، آن را به یک متغیر ک
کرد 

گروه های سنی: مثال
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Nominal:   qualitative categorical groups, this one or that one

Ahmad, Ali, Arya

Ordinal: meaningful order or group in sequence, with size

 1- Ali, 2- Arya, and 3- Ahmad 

 Interval: ordinal + meaningful interval size between items

Arya 57 Kg, Ali 55Kg, and Ahmad 52Kg

 Ratio:          interval + meaningful ratios (absolute zero)
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 میانگین»شاخص»(Mean) :جمع کل اعداد تقسیم بر تعداد.

 میانه»شاخص»(Median) : عددی است که نیمی از نمونه مورد مقدار

.مطالعه کمتر از آن و نیمی دیگر بیش از آن مقدار باشند
انه وسط میعدد . عددی جمع آوری شده را از کوچک به بزرگ مرتب کنیدمقادیر 1.

.است

 نما»شاخص»(Mode): برای نمایش آن مقداری از متغیر کم است

.که بیشترین فراوانی را در نمونه مورد مطالعه یا جامعه دارد
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 واریانسبرای محاسبه(Variance)
.ابتدا میانگین اعداد را محاسبه کنید-1
.هر عدد تا میانگین را بدست آورید( انحراف)اختالف -2
ه هر عدد را جداگانه بمیانگین برای آمده از بدست اختالف -3

.برسانید2توان 
.مجذور انحرافات محاسبه شده را با هم جمع کنید-4
یعنی جمع)جمع مجذور انحرافات را حساب کنید میانگین -5

(مجذور انحراف ها تقسیم بر تعداد اعداد
 انحراف معیاربرای محاسبهStandard deviation از

.جذر بگیریدواریانس 
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 می کنند؟های جمع آوری شده از توزیع نرمال پیروی آیا داده

 شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف معیار را

.برای این متغیر گزارش کنید

 نمی اگر داده های جمع آوری شده از توزیع نرمال پیروی

.کردند

 ( رحداقل و حداکث)پراکندگی طیف و شاخص شاخص مرکزی میانه

.کنیدگزارش را 
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نحوه گزارش و تجزیه و تحلیل انواع متغیر نوع مطالعه

ثرحداک-میانگین و انحراف معیار یا میانه و حداقل کمی
توصیفی

فراوانی خام، فراوانی نسبی، انحراف معیار کیفی

نوع داده ها

(وابسته)مرتبط  (مستقل)غیرمرتبط 

مک نمار کای دو، فیشر و چند هر دو کیفی دو
حالته

زوجیtآزمون تحلیلی مستقلtآزمون  ی یک کمی یک کیف
دوحالته

آزمون همبستگی (CV)مقایسه ضرایب تغییرات  هر دو کمی



 مطالعات کمی –مطالعات کیفی
Qualitative vs. Quantitative studies

 (مداخله ای)مطالعات تجربی –مطالعات مشاهده ای
Observational vs. Experimental (Interventional) 

studies

 مطالعات تحلیلی–مطالعات توصیفی
Descriptive vs. Analytic studies

 بومشناختیغیر مطالعات –مطالعات بومشناختی
Ecologic vs. other studies

 مطالعات ثانویه–مطالعات اولیه
Primary vs. Secondary studies
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Case report

Case series

Cross-sectional

Case- control

Cohort

Clinical trial
Randomized 

Double blinded

Single blinded

Non-randomized 
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پیامد                                  مواجهه

زمان مطالعه

Prospective vs. Retrospective studies



.اهمیت جهت مطالعه، در قدرت نتیجه گیری است

 همزمانSimultaneous) مطالعات مقطعیمثل)

 رو به عقبBackward)  شاهدی-مطالعات موردمثل)

 رو به جلوForward)  مطالعات همگروهیمثل)
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استو خلق فرضیه وضع موجود آگاهی از ن هدف از آ .

 هزینه و زمان کمی قابل با صرف مطالعات معموال اینگونه
.اجرا هستند

 حائز اهمیتمکان-زمان-شخصتوجه به اینگونه مطالعات در
. است

 یفیمقطعی می توانند توصیفی، تحلیلی و یا توصمطالعات-
.باشندتحلیلی 

 چون قوی نیستنداین مطالعات از نظر اعتباری خیلی نتایج
.تنیسمعموال دقت استخراج داده ها باندازه مطالعات تحلیلی 
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 باشدنادریا پیامد مورد مطالعه بیماری  .

 وابسته را بر متغیرچندین متغیر مستقل محقق بخواهد اثر اگر
.  بسنجد

 تاده معموال متغیرهای مستقل در گذشته اتفاق افاز آنجایی که
.  دقیق نمی باشدآنهااطالعات بعضی از اند، 

 محقق استنظر زمان و هزینه به نفع این طراحی از انجام .

 ولی از مطالعات مقطعی )خطا دارد بدست آمده غالبا نتایج
(.قویتر هستند

 رل کنتو انتخاب گروه ( یا پیامدبیماری )گروه مورد تعریف

.بسیار مهم استمناسب 
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 ای تحلیلی استمطالعات مشاهده قوی ترین از.

نجام مطالعات همگروهی تاریخی بدلیل اینکه ثبت مواجهه در گذشته ا
.دارندری شده و خارج از کنترل جریان تحقیق بوده است نتایج ضعیفت

 دارندبه پیگیری بیماران نیاز.

 وقت صرفبنابراین، . گیرندمطالعه قرار می مورد بیمار تعداد زیادی
.و هزینه بیشتری را می طلبند

 ناشی از یک مواجهه چندین پیامد این نوع مطالعه برای بررسی
.  مناسب است

 سازی در مطالعات همگروهی قابل انجام است ولی به اندازه همسان
ای که در مطالعات مورد شاهدی ممکن است کمک کننده باشد 

.ضرورت ندارد

32



 صورت میگیردمداخلهدر این مطالعات!

 ی این نوع مطالعات با مطالعات همگروه در تخصیص تصادفتفاوت

.است

 جم نمونه انجام شده باشد و حبدرستی درصورتیکه تخصیص تصادفی

ز بابت کافی بزرگ باشد، دو گروه مورد مطالعه تقریبا ابه اندازه نیز 

.بودعوامل مخدوش کننده شناخته شده و ناشناس همسان خواهند 

قویترین مطالعات جهت بررسی رابطه علت و معلولی.
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 In-vitro studies

 Tested in animals before going into humans:
• Vehicle (water, ethanol, etc.)

• Method of delivery (pill, injection, etc.)

• Toxicities

• Metabolism

• Long term exposure

 Phase I (volunteers)

 Phase II (patients)

 Phase III (large scale multi-institutional)

 Phase IV (post-market)



علت نمونه گیری بجای بررسی کل جامعه:

صرفه جویی در زمان

صرفه جویی در هزینه ها و منابع

 کارافزایش دقت انجام

جمعیت ها

 جمعیت هدف یا مادرTarget population

 جامعه مورد مطالعهStudy population

 نمونه مورد مطالعهSample
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انواع نمونه گیری

غیر احتمالی
Non-Probability S.

احتمالی
Probability S.

Simple Random/ تصادفی ساده 

Systematic Random/ تصادفی منظم 

Stratified Random/ تصادفی طبقه بندی شده 

Cluster Random/ تصادفی خوشه ای 

Multistage/ چند مرحله ای 


