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 :تؼبسیف 
 

 : تؼشیف تحمیك ٍ اًَاع آى  -الف
 

یه جوغ آٍسي ًظبم داس ٍ ثشلشاسي استجبط ثیي دادُ ّب ثشاي پبسخ ثِ یه پشسص  هْن یب حل یه هطىل هی  
 :دٍ ًَع تمسین ثٌذي ولی طشح ّبي تحمیمبتی ٍجَد داسد وِ ثِ ضشح صیش هی ثبضذ.ثبضذ 

 
 :تحمیمبت ثِ لحبظ استفبدُ اي وِ اص ًتبیج هی ضَد ثِ سِ  دستِ تمسین هی ضًَذ -الف 

 
وبسثشد ضٌبختِ ضذُ اي دس آیٌذُ ًضدیه ثشاي ًتبیجطبى هتصَس ًیست ٍ فمط داهٌِ  ( :  Basic)ثٌیبدي -1

 ذ ٌػلَم سا ٍسؼت هی ثخط
ثشاي ًتبیجطبى وبسثشد خبصی سشاؽ داسین ٍ اغلت ثِ هٌظَس وبسثشدي وِ اص  ( Applied)وبسثشدي  -2

 .ذ ًًتبیجطبى اًتظبس هی سٍد ، اًجبم هی گیش
دس ثشخی تحمیمبت ّشدٍ ّذف هذ ًظش است وِ ثِ آًْب  (  Basic Applied)ثٌیبدي ، وبسثشدي  -3

 ثٌیبدي ، وبسثشدي گَیٌذ
 

 :تحمیمبت ثِ لحبظ هبّیت ّذفی وِ دًجبل هی وٌٌذ ثِ دٍ دستِ تمسین هی ضًَذ  -ة 
 
اگش پظٍّطی ثِ ػٌَاى ّذف ثِ دًجبل هطخص وشدى هیبًگیي یب فشاٍاًی ٍ (  Descriptive)تَصیفی  – 1

 .ثطَس ولی ًحَُ تَصیغ ػبهل یب ػَاهلی دس جوؼییت هَسد هطبلؼِ ثبضذ تَصیفی گَیٌذ 
اگش پظٍّطی ثِ ػٌَاى ّذف ثِ دًجبل ثشسسی استجبط دٍ پذیذُ یب ػبهل ثبضذ ٍ ( :  Analytic)تحلیلی  -2

لزا ایي ًَع اص هطبلؼبت  .دس اصل اثجبت یب سد ساثطِ ػلیتی سا هذ ًظش داضتِ ثبضذ ًَع تحلیلی خَاّذ ثَد
 ّستٌذ  ( Hypothesis)دس صذد  سد یب اثجبت فشضیِ “ لضٍهب
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)   اص دیذگبُ ٍصاست ثْذاضت تؼشیف پظٍّص دس ًظبم سالهت
HSR  : ) 

 
پظٍّص دس ًظبم سالهت  ثِ ّش گًَِ هطبلؼِ اي وِ ثِ هٌظَس تغییش دس 

ضیَُ ّبي هذیشیت اسایِ خذهبت هَسد ًیبص اػن اص ثْذاضتی ، دسهبًی ، 
آهَصضی ، پظٍّطی ، داًطجَیی ، پطتیجبًی ٍ هذیشیتی دس جْت استمبء 

 .ػولىشد ًظبم تٌذسستی ثبضذ ، اطالق هی گشد 
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دس وطَسّبي دس حبل   HSRدالیل ػوذُ اّویت اًجبم پظٍّص ّبي  
 :تَسؼِ ًسجت ثِ پظٍّص ّبي ػلَم پبیِ ٍ ثبلیٌی 

 
ّ ْاي يختهف يذيزيتي   ُْٕس سيستى ْاي بٓذاشتي درياَي بطٕر جذي در سييُ

ّ ريشي ٔ اجزا دچار َقص ْستُذ ٔ تا سياٌ رفع  ، آيٕسشي، آياري ، بزَاي

ّ ْاي عهٕو پايّ يا بانيُي  َٕاقص يٕجٕد پيشزفت ْاي عهًي در سييُ

 .ًَي تٕاَُذ در باسدِ كهي سيستى اثز بگذارَذ
بّ دنيم يحذٔديت ايكاَات ٔ اعتبارات ًَي تٕاٌ ًْچٌٕ كشٕرْاي تٕسعّ 

بّ يٕاسات ْى پيش  HSRيافتّ در حٕسِ ْاي يختهف عهٕو پايّ ، بانيُي ٔ 

. رفت بهكّ أنٕيت بُذي ايٍ حٕسِ ْا جٓت تخصيص اعتبارات ضزٔري است

در حٕسِ ْاي عهٕو پايّ ٔ بانيُي يي تٕاَيى يصزف كُُذِ دستأردْاي عهًي  

كشٕرْاي تٕسعّ يافتّ باشيى ايا در سيستى ْاي بٓذاشتي ، يسائم يا يُحصز 

بّ فزد است ٔ اطالعات ٔ پژْٔش ْاي سيستى ْاي ديگز بزاي يا قابم استفادِ  

 .َيست بُابزايٍ ضزٔري است كّ خٕد در ايٍ سييُّ تحقيق كُيى
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 :     HSRهؼیبسّبي پزیشش ٍ سد  تحمیمبت 
 ( :Inclusion Criteria)هؼیبس ّبي پزیشش -الف

ُ گیشي ،  HSRتحمیمبتی دس هحذٍدُ  لشاس داسًذ وِ لضٍهبً ثشخی اجضاء پظٍّص ّوچَى اسصیبثی ، اًذاص
ِ ّبي صیش اًجبم هی ضًَذ. تجضیِ ٍ تحلیل هطبلؼِ سا داسا ثبضٌذ  ُ ّب ثِ هٌظَس فْن یب استمبء صهیٌ  : ایي پشٍط

 
لبثل دستشسی ٍ سْل الَصَل ثَدى خذهبت ثْذاضتی  -2ًیبص ٍ تمبضب ثشاي هشالجت ّبي ثْذاضتی ٍ دسهبًی  -1

تشجیح ثیوبس ثشاي دسهبى ّب ، هَلؼیت ّب ٍ -4وبسآهذي هشالجت ّبي ثْذاضتی  -3ٍ دسهبًی  
هثالً همبیسِ  )سبختبس اداسي هشالجت ّبي ثْذاضتی دسهبًی -6ّوىبسي ثیوبس ثب دسهبى  -5خذهبت دٌّذگبى  

ِ ّبي دسهبًی هسبئل هبلی خذهبت  -8ًیشٍي اًسبًی خذهبت ثْذاضتی دسهبًی  -7(  اًَاع هختلف ثیو
ِ ّبي  -9(  هثالً چگًَگی پشداخت فشاًطیض)ثْذاضتی دسهبًی  ِ ثَدى ٍ سبیش جٌج ّضیٌِ خذهبت ، همشٍى ثِ صشف

  -11ٍضؼیت سالهتی ٍ ویفیت صًذگی ثیوبساى ٍ جوؼیت ػوَهی   -10التصبدي خذهبت ثْذاضتی دسهبًی  
الگَّبي وبسي ٍ تَصیغ تىٌَلَطي ّب ٍ هذاخالت   -12ًتبیج تىٌَلَطي ّب ٍ هذاخالت ثْذاضتی دسهبًی  

ِ ّب ٍ سٍش ّبي وٌتشل ویفیت   -13ثْذاضتی دسهبًی   دستَسالؼول ّب ، استبًذاسدّب ٍ هالن ّبي   -14ثشًبه
آهَصش ثْذاضت ثِ ػوَم هشدم ٍ ثیوبساى    -16اداسُ ٍ هذیشیت خذهبت ثْذاضتی دسهبًی   -15خذهبت  

تغییشات   -19طشاحی ٍ پیص ثیٌی هسبئل ثْذاضتی دسهبًی   -18آهَصش هتخصصبى ثْذاضتی دسهبًی   -17
ُ ّب ٍ اطالػبت  -20. لبًًَی ٍ اداسي وِ سیستن هشالجت ّبي ثْذاضتی دسهبًی سا تحت تبثیش لشاس هی دّذ داد

 (  هثالً وبست ّبي گضاسش)هَسد ًیبص ثشاي تصوین گیشًذگبى هشالجت ّبي ثْذاضتی 
 ( :  (  Exclusion Criteria :هؼیبس ّبي سد-ة
-2(. تحمیمبتی وِ ػٌصش اسصیبثی دس آًْب ًجبضذ“هثال)تحمیمبتی  وِ داساي اجضا پظٍّص یب اسصیبثی ًجبضٌذ-1

آى  دستِ  اص وبس آصهبیی ّبي ثبلیٌی وِ -3. تحمیمبتی وِ ثش سٍي ًوًَِ ّبي حیَاًی صَست هی گیشًذ
ثصَست تصبدفی ، وبس آهذي هذاخالت دسهبًی سا دس ضشایط آصهبیطگبّی هی سٌجٌذ ٍ داساي دستَسالؼول  

دس صَستی وِ وبس آصهبیی ّبي  . دلیمی ّستٌذ وِ   ثیوبساى سا  ثِ دلت اًتخبة ٍ تؼشیف هی وٌٌذ“ ّبي  وبهال
 .  ّستٌذ HSRیؼٌی ضشایط ولی ٍ هؼوَل  اًجبم هی ضًَذ جضء “ دًیبي ٍالؼی“ثبلیٌی وِ دس 

6 



7 

دس  HSRًتبیج پشٍطّبي   ساّجشدّبیی ثشاي افضایص استفبدُ اص
 :سیبستگضاسي ّبي ثْذاضتی دسهبًی

 تدعيِ ٍ تحليل فطآيٌس سيبستگعاضي زضهَؾَع هَضز هكبلؼِ-لسم اٍل

 .سيبستگعاضاى وليسي ضا زضهبليىت پژٍّص سْين سبظيس-لسم زٍم
 

 .ًحَُ اضائِ ًتبيح پژٍّص ضا اضتمبء زّيس-لسم سَم

 ًيبظّبي سيبستگعاضاى بتؼسيل فطآيٌس اضتجبـ ٍ اضائِ ًتبيح ث-لسم چْبضم

ضا  ثب فطاّن وطزى چْبضچَة ازاضي هٌبست ، استفبزُ اظ -لسم پٌدن
 .زائوي سبظيس
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 :  سٍش ّبي ضٌبسبیی هسئلِ
 

يب هب زض پيسا وطزى هطىالت ٍ هسبئل  : هؼوَالً زض ضٌبسبيي هسبئل زٍ حبلت ولي ٍخَز زاضز
ضٍش ّبيي ضا وِ هب ، زض تطريع هسئلِ ثِ قَض هستمين ًمص ًساضين  . غيطفؼبل ّستين ٍ يب فؼبل

ٍهسبئل تَسف زيگطاى ضٌبسبيي ضسُ ٍ تصوط زازُ هي ضًَس ٍ يب ذَز ثطٍظ هي وٌٌس ضٍش غيطفؼبل  
، ٍ ضٍش ّبيي ضا وِ ذَز هب ثطاي تطريع هسبئل پيص لسم ضسُ ٍ ثىبض هي ثطين، ضٍش فؼبل هي 

 .تَاى ًبهيس
 

هَفميت زض ضٍش ّبي فؼبل ، ثيطتط ثِ آهَظش ٍ وست هْبضت ، تدطثِ ، حسبسيت ثِ ضٍيسازّب ، 
ضٍش ّبي فؼبل تبثغ  . ٍ اًگيعُ هطبضوت زض ضٌبسبيي ٍحل هسبئل ثستگي زاضز ي َّضيبض

 .هَفميت ّب ٍ تبحسٍزي اثتىبض ٍ ػاللِ هب زض يبفتي هسبئل است
 

 :ضٍش ّبي غيطفؼبل ضٌبسبيي هسئلِ( الف
ثطٍظ ضىبيت ٍ  -ٍلبيغ ثحطاًي   -ثبظضسي ضسى  -وٌتطل ٍ اضظيبثي تَسف سطپطستبى ٍ هسيطاى  

 اًتمبز

 
 :ضٍش ّبي فؼبل ضٌبسبيي هسئلِ( ة

ُ وطزى وبضّب ُ ّب  -ًيبظسٌدي –هبضي آوٌتطل  -سبز تحليل   -وٌتطل هبلي  -پبيص ٍ وٌتطل گلَگب
ُ ّبي آهَظضي  -هطٍض هتَى ٍ اقالػبت ػلوي  -فطآيٌس ظهبى اًتظبض  پيص آگْي  -ضطوت زض زٍض

 ضٍيسازّب
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 تؼییي اٍلَیت هسبئل  1جذٍل ضوبسُ 
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 آهَظاىضيَع گَاتط زض زاًص  1
 

3 2 1 4 4 4 4 22 4 

2 
ػسم هػطف زضستت لتطظ   

 ّبي پيطگيطي اظ ثبضزاضي
4 4 2 4 3 3 4 24 2 

3 
تَظيتتغ ًبغتتحيا ٍستتبيل   
 هػطفي زض ٍاحسّبي هحيكي

4 2 2 2 3 3 3 19 6 

 ولطاضيَع  4
 

4 4 4 2 4 4 4 26 1 

 سبل 50چبلي افطاز ثبالتط اظ  5
 

3 3 1 2 3 3 2 17 7 

 ثبلغييپطفطبضي ذَى زض  6
 

3 4 1 4 2 4 3 21 5 

7 
پتتبييي ثتتَزى اقالػتتبت ٍ   
هْتتبضت پطستتٌلي آهتتَظش  

 زٌّسُ ثْساضتي

4 3 3 4 2 4 4 23 3 
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 ، ساُ وَتبُ تؼییي اٍلَیت 2جذٍل ضوبسُ 
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 اٍلَیت دٌّذگبى تؼذاد ساي هسبلِ

 3 4 یه

 2 5 دٍ

 4 2 سِ

 1 6 چْبس
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 :ضیَُ تٌظین ًگبسش ثیبى هسبلِ
پس اظ آًىِ اثؼبز هسبلِ ٍ ػَاهل هسبلِ سبظ ضا ضٌبسبيي وطزين ثبيس هسبلِ ضا ذَة تَغيف  

 :  ايي تَغيف ثبيس هحتَي ًىبت ظيط ثبضس . وٌين 
 اقالػبت ظهيٌِ اي:الف

زض ودب ٍ زض ( سبظهبى)ضطح وَتبّي اظ ذػَغيبت هحيكي سيستن ، يؼٌي ايي وِ سيستن -
 .چِ ضطايف اختوبػي ، ثْساضتي ٍ زضهبًي زض حبل وبض است

اقالػبتي زض هَضز ثطذي اظ فؼبليت ّبي هْن ايي سبظهبى زض ضىل آهبضي ٍ ضبذع ّبي  -
 (آهبض ثبيس اظ هٌبثغ اقالع ضسبًي هؼتجط اذص ضَز. )ثْساضتي زضهبًي زض خبهؼِ ذسهت گيطًسُ

 تَغيف زليك هسبلِ:ة
-هسبلِ چگًَِ ثَزُ است ؟ ٍ چِ ػَاضؾي اظ ذَز ثط خبي هي گصاضز ؟ /ًحَُ ثطٍظ هطىل-

چِ ػَاهل هْوي هي تَاًٌس زض ايدبز هسبلِ ًمص  -ٍسؼت هسبلِ ٍ ضست آى چمسض است ؟ 
آيب زض حبل حبؾط تالضي  -چطا تالش زض خْت ثطقطف وطزى آى هْن است ؟ -زاضتِ ثبضٌس ؟ 

 ثطاي ضفغ هطىل اًدبم هي ضَز ؟ اگط چٌيي است چِ وبستي ّبيي هطبّسُ هي ضَز ؟
 فَايس پژٍّص ثطاي حل هطىل:ج
 چِ فَايسي ذَاّس زاضت ؟-چِ ًتبيدي اظ حل هطىل اًتظبض هي ضٍز ؟ -
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 :اًَاع هكبلؼبت 
 

  (Experimental/Intervention)هكبلؼبت تدطثي يب هساذلِ اي 
 (Non intervention/Conservative)هكبلؼبت غيط تدطثي يب هطبّسُ اي  
 

زض ايي ًَع اظ هكبلؼبت پژٍّطگط ثط ضٍي هتغيطّبي هستمل وٌتطل زاضز ٍ ثِ غَضت آظازاًِ آًْتب ضا تغييتط هتي    :  هكبلؼبت تدطثي
ضٍش تدطثي زض .هطبّسُ هي ثبضس هكبلؼبت تدطثي ضا گبّي هكبلؼبت هساذلِ اي هي ًبهٌس "زّس ضٍش وبض هطبّسُ ،هساذلِ ٍ هدسزا

ايي ًَع اظ هكبلؼبت زاضاي زٍ .ثِ غَضت وبضآظهبيي ثبليٌي است وِ تالش زاضز اثطات زضهبى ضا اضظيبثي وٌس "تحميمبت پعضىي هؼوَال
 :هطاحل اخطا ضبهل.هطرػِ استفبزُ اظ گطٍُ ضبّس ٍ تػبزفي سبظي هي ثبضٌس

 اًتربة ًوًَِ-1 

 اًساظُ گيطي ٍ ثجت هتغييط ٍاثستِ هَضز ًظط زض توبم ًوًَِ ّب-2

 ترػيع تػبزفي-3

 اػوبل هساذلِ-4

 اًساظُ گيطي هدسز هتغييط ٍاثستِ -5
 تحليل زازُ ّب-6
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 : هطبّذُ اي/هطبلؼبت غیشتجشثی
 

زض ايي ضٍش ثِ سبزگي اخبظُ زازُ هي ضَز تب قجيؼت هسيط ذَز ضا قي وٌس هحمك فمف هطبّسُ گط ٍ تحليل  
ٍ تفبٍت آًْب زض گطٍّبي ًوًَِ هرتلف ثَزُ ٍ هساذلِ اي  ... گط هيعاى ّبيي ًظيط ضيَع،ثطٍظ،فطاٍاًي،هيبًگيي 

 .ضبهل زٍ زستِ هكبلؼبت تَغيفي ٍ هكبلؼبت تحليلي هي ثبضٌس.زض وبض ًيست
ايي تَظيغ ّب هي تَاًس ثِ ضىل  .ثِ تَغيف هتغييطّب زض خوؼيت ًوًَِ هي پطزاظز: هكبلؼبت تَغيفي-الف

زض هكبلؼبت تَغيفي ًوًَِ هٌبسجي اظ خوؼيت زض زستطس اًتربة ًوَزُ ٍ  .فطاٍاًي ػسزي يب زضغس ثيبى گطزز
اقالػبت هَضز ًيبظ ضا ثب ضٍش هٌبست اظ ايي خوؼيت اذص هي وٌين ٍ ايي اقالػبت ضا پس اظ پطزاظش آهبضي  
 ثِ ضىل خسٍل تَظيغ فطاٍاًي ٍ ًوَزاض يب زض لبلت هتي ًَضتبضي ثِ ػٌَاى ًتبيح هكبلؼِ هٌؼىس هي سبظين  

 
 : هطبلؼبت تحلیلی-ة  
 

ساثطِ وطف ضذُ ثطَس حتن ساثطِ ػلت ٍ هؼلَلی  .ایي هطبلؼبت دس صذد اثجبت یب سد استجبط ثیي ػَاهل هختلف ّستٌذ
 .سا هطخص ًوی وٌذ ایي ساثطِ اص طشیك هطبلؼبت تجشثی لبثل حصَل است

  
 :هطبلؼبت تحلیلی هطبّذُ اي ضبهل سِ ًَع طشح دیگش هی ثبضٌذ وِ ػجبستٌذ اص

 
 (Cross Sectional)طشح همطؼی -1
  (Case-Control Design)ضبّذي -طشح هَسدي- 2
   (Cohort Design)طشح وََّست -3
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 Cross)همكؼي هطبلؼبت تحلیلی هطبّذُ اي  -1 

Sectional)  : 
 

ثِ ايي ًَع هكبلؼبت تَغيفي،تحليلي ًيع گَيٌس هتغييط ٍاثستِ ٍ هتغييط 
هستمل ّط زٍ زض يه همكغ ظهبًي هَضز ثطضسي لطاض هي گيطًس يؼٌي ػلت ٍ 

ًحَُ  .هؼلَل زض يه همكغ ظهبًي ثب ّن زض خبهؼِ پژٍّص ثطضسي هي ضًَس
اًدبم ايي قطح ثِ تطتيت هطاحل ػجبضت است اظ ًوًَِ گيطي،خوغ آٍضي 

زازُ ّب ٍ سپس تحليل آهبضي،هكبلؼبت زض لبلت ايي قطح آسبى ٍ اضظاًٌس زض  
ػَؼ ايي هكبلؼبت ووتطيي لسضت ٍ زضخِ اػتوبز ضا زض تؼييي اضتجبـ ثيي 

 .هتغييطّب زاضًس
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 :(Case-Control Design)ضبّسي -هَضزيهكبلؼبت تحليلي هطبّسُ اي  -2
 

خْت هكبلؼِ اظ هؼلَل ثِ -زاضز ة( غيط ثيوبض)ٍ گطٍُ ضبّس( ثيوبض)گطٍُ هَضز-ايي هكبلؼبت سِ ذػيػِ زاضًس الف
 :هطاحل اخطاي قطح ػجبضتٌس اظ.ٍ ّن ػلت زض گصضتِ ضخ زازُ اًس( هتغييط ٍاثستِ)ّن هؼلَل-قطف ػلت است ح

 اًتربة گطٍُ هَضز-1
 اًتربة گطٍُ ضبّس-2
 اًساظُ گيطي ٍ ثجت هَاخِْ ثب ػَاهل ذكط هَضز ًظط زض ّط زٍ گطٍُ  -3
تحليل زازُ ّب زض خْت ثطضسي اضتجبـ ثيوبضي ٍ ػَاهل ذكط هَضز ًظط ٍ ثِ زست آٍضزى ضست ضيسه ثطاي ّط -4

 .ػبهل
اظ ًظط اخطا هطىل تطيي ًَع قطح هي ثبضس زاضاي هرسٍش وٌٌسگي ٍ تَضش ثيطتط ًسجت ثِ قطح ّبي زيگط هي  

اظ  .گطٍُ هَضز ٍ گطٍُ ضبّس يىي اظ هْوتطيي الساهبت زض اخطا هي ثبضس (Matching)يىسبى سبظي .ثبضس
هعايبي ايي ضٍش،اضظاى ثَزى ،هٌبست ثَزى ثطاي هكبلؼِ پيطاهَى ػَاهل ذكط ثيوبضيْبي ًبزض،ًساضتي هالحظبت 
 "اذاللي ػوسُ ٍ ػسم ًيبظ ثِ ظهبى ظيبز ثطاي اًدبم هكبلؼِ ٍ لسضت ايي قطح زض اثجبت يب ضز اضتجبـ ػليتي هؼوَال

 .ثيص اظ هكبلؼبت همكؼي ٍ ووتط اظ هكبلؼبت ثب قطح  وََّضت است
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 : (Cohort Design)وََّست هطبلؼبت تحلیلی هطبّذُ اي  -3 
 

خْت هكبلؼِ اظ ػلت ثِ سوت .ثِ لحبل ثطضسي اضتجبـ ػليتي زض هيبى هكبلؼبت هطبّسُ اي لَي تطيي قطح است
يؼٌي ػلت ٍخَز زاضز ٍ هؼلَل زض آيٌسُ اتفبق هي افتس زض اخطا الظم است اٍل ّوگطٍُ اًتربة ضًَس  .هؼلَل است

سپس پيگيطي هطتت  ٍ زٍضُ اي افطاز ّوگطٍُ ثطاي اقالع اظ ايي اهط وِ وساهطبى ثِ ثيوبضي هَضز ًظط هجتال ضسُ  
ووتط اظ چٌس سبل ًيست ضٍيساز ثيوبضي زض گطٍُ هَاخِ ثب ػبهل ذكط هَضز   "اًس ثسيي ضىل پس اظ هستي وِ هؼوَال

هكبلؼِ ٍ ضٍيساز ثيوبضي زض گطٍُ غيط هَاخِ ثسست هي آيس اظ تمسين ضٍيساز يب ثطٍظ ثيوبضي زض گطٍُ هَاخِ ثط ثطٍظ  
زض گطٍُ غيط هَاخِ ػسزي ثسست آيس وِ اگط ثيص اظ يه ثبضس ًطبى زٌّسُ ذكطي است وِ هَاخِْ ثب ػبهل هَضز 
ًظط زض افعايص ضيسه اثتال زاضز ٍ اگط ووتط اظ يه ثبضس ًطبى زٌّسُ ًمص پيطگيطي وٌٌسُ هَاخِْ ثب ػبهل هَضز 

گَيٌس وِ فمف زض ايي ًَع اظ  (Relative Risk)ًظط زض ثيوبضي هَضز هكبلؼِ است ثِ ايي ػسز ذكط ًسجي 
هعايبي ايي قطح ػجبضت است اظ لسضت ظيبز زض اثجبت يب ضز ضٍاثف،اهىبى هحبسجِ ذكط .هكبلؼبت لبثل هحبسجِ است

ًسجي،آسيت پصيطي ووتط زض همبثل هرسٍش وٌٌسگي ٍ تَضش ٍ اهىبى اًدبم هكبلؼِ پيطاهَى هَاخِْ ّبي ًبزض ٍ 
هؼبيت آى ػجبضتٌس اظ گطاى ٍ ٍلت گيط ثَزى،اظ زست زازى زضغسي اظ ًوًَِ ّب ثِ زاليل هرتلف اظ خولِ هْبخطت ٍ  

ًَع زيگطي اظ وََّضت ثٌبم وََّضت تبضيري يب  .ػسم ػاللِ ًيع ثطاي ثيوبضيْبي ًبزض ايي قطح هٌبست ًيست
گصضتِ ًگط هي ثبضس وِ هَاخِْ ٍ ثيوبضي زض گصضتِ اتفبق افتبزُ اهب خْت هكبلؼِ ايي قطح  ًيع اظ ػلت ثِ سوت 

 .هؼلَل است
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 :ػٌَاى طشح
 

 :ػٌَاى یه پظٍّص ثبیذ  ثتَاًذ ثِ هَاسد صیش پبسخ دّذ 
 
 اص هطبلؼِ چِ هی خَاّیذ ؟-1

 هطبلؼِ ضوب دس وجب ٍ دس چِ جوؼیتی اًجبم هی گیشد ؟-2
 هطبلؼِ دس چِ دٍسُ صهبًی اًجبم هی ضَد ؟-3
 

  ًىبت هْن*
 

 !اص خَضگل وشدى ػٌَاى تحمیك خَدداسي وٌیذ . سؼی وٌیذ هَضَع سٍضي ٍ سبدُ ثبضذ( الف 
سؼی وٌیذ ثب ّوبى یه جولِ ػٌَاى پشٍطُ ثتَاًیذ  . ػٌَاى پشٍطُ سا ثِ صَست خالصِ اي فطشدُ اص آى چِ دس رّي داسیذ دس ًظش ثگیشیذ( ة 

ػٌَاى وبس ضوب ثبیذ وبهالً هطخص وٌذ وِ ضوب هی خَاّیذ چِ چیض سا ٍ دس چِ . چبسچَة ولی تحمیك ٍ ّذف ّبیتبى سا ثِ خَاًٌذُ هٌتمل وٌیذ
 .ضشایطی هطبلؼِ وٌیذ

 .  دس جولِ ثٌذي ػٌَاى پشٍطُ دلت وٌیذ تب چیذهبى آى طَسي ثبضذ وِ آى چِ اصل هَضَع تحمیك ضوبست اص فشع آى لبثل تطخیص ثبضذ( ح 
ػٌبٍیي طَالًی   اص  غشیت دس ػٌبٍیي ٍ ي اص ثىبس ثشدى هخفف ٍاطُ ّب: ي. سؼی وٌیذ ولوبت اضبفی سا اص ػٌَاى پشٍطُ حزف وٌیذ ( ت 

 خَدداسي وٌیذ
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 :ثیبى هسئلِ
 

تَغيِ هي وٌين اگط  . پس اظ ًَضتي ػٌَاى قطح ًَثت ثيبى هسئلِ است
لػس اضائِ پيص قطح ضا ثِ سبظهبًي ثطاي تػَيت ٍ تبهيي اػتجبض آى  
زاضيس ، زض ًَضتي ايي ثرص تب هي تَاًيس زلت وٌيس چَى ثيبى هسئلِ 

يىي اظ ثرص ّبي پطٍپَظال است وِ هسئَل هطثَقِ حتوب ذَاّس  
 .ذَاًس
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 چگًَِ یه ثیبى هسئلِ خَة ثٌَیسین؟
 

ؾطٍضت  ُ،زض ًَضتي ثيبى هسئلِ ًگبضش چٌس هَضز ثِ ضيَاتطيي ٍ هرتػطتطيي ًحَ
 :ولوِ تدبٍظ ًىٌس 300ثٌحَي وِ ول هكلت اظ حساوثط . زاضز

هطىل ٍ هسئلِ هَضز اضبضُ زض ػٌَاى تحميك چيست؟ ثب ػجبضات وَتبُ ٍ ضسبيي هبّيت 
هطىل هَضز ًظط ضا ثيبى وٌيس اظ تَؾيا ٍاؾحبت ثپطّيعيس ٍ ثِ ذبقط زاضتِ ثبضيس وِ 

 .ضرػي وِ ثيبى هسئلِ ضوبضا هي ذَاًس احتوبالً ثبهَؾَع ثيگبًِ ًيست
اگط زض خوؼيتي وِ لػس اًدبم قطح زض آى ضا زاضيس . ضست ٍ اثؼبز هطىل ضا ضطح زّيس

 .هطىل ضست ثيطتط ٍ اثؼبز ٍسيغ تطي زاضز ، هَؾَع ضا ثيبى ًوبييس
 .ثِ پيبهسّبي هطىل هَضز ًظط اضبضُ وٌيس

 .ضاُ حل ّبي هَخَز ثطاي حل هطىل ضا ثٌَيسيس
 .ٍ ثبالذطُ ثٌَيسيس وِ چطا اًدبم پژٍّص هَضز ًظط الظم است

توبم ثرص ّبي هَضز ًظط ثبيستي ثب يه تَالي هٌكمي ثِ ّن هتػل گطزز ثربقط زاضتِ 
ثبضيس وِ اظ هطرػبت يه ثيبى هسئلِ ذَة ايي است وِ ذَاًٌسُ هكلت ثسٍى زاًستي 

 .ػٌَاى قطح ثتَاًس آى ضا حسس ثعًس
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 ( Literature review)هشٍس هتَى

 
 :چٌس زليل هْن ثطاي ؾطٍضت ايي اهط ٍخَز زاضز

 
ُ وبضي خلَگيطي هي وٌس   اظ زٍثبض

 
 (اًدبم پژٍّص ّب  ثِ غَضت قَلي)هٌدطثِ تىويل پژٍّص ّبي لجلي هي ضَز 

 
ُ ّبي هفيسي زض ا ذتيبض هحمك لطاض هي زّس  ايس

 
 هطىالت ٍ هحسٍزيت ّب ضا اظ لجل هطرع هي وٌس 

 
ٍ هرسٍش وٌٌسگي ( Bias)اختٌبة اظ ذكبّبي هوىي ضا هيسط هي سبظز تَضش 

(Confounding ) سبيط ذكبّبي احتوبلي زض هطٍض گعاضش هكبلؼبت پيطيي لبثل ٍ
 .وطف ّستٌس ٍ ثسيي تطتيت زض پژٍّص زض زست اًدبم هي تَاى اظ آًْب اختٌبة وطز
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ظيط هي ثبيس زض ًَضتي هٌبثغ فبضسي ٍ اًگليسي اػن اظ همبلِ ٍ يب وتبة ضػبيت ضسُ ٍ الگَي هطاتت 
 :ثبضس

 :هٌبثغ فبضسي ثِ غَضت همبلِالگَي هٌبست زضج -1
 .غفحِ ّب(:ضوبضُ)سبل ًطط،زٍضُ.ًبم هدلِ.ػٌَاى همبلِ.ًَيسٌسگبى/ًبم ذبًَازگي ًبم ًَيسٌسُ

 :هٌبثغ فبضسي ثػَضت وتبةالگَي هٌبست زضج  -2
ًبضط،سبل  .هحل ًطط(.ضوبضُ چبح.خلس.)ًبم وتبة.ًَيسٌسگبى/ًبم ذبًَازگي ًبم ًَيسٌسُ

 .غفحِ ّب:ًطط
 :هٌبثغ اًگليسي ثِ غَضت همبلِالگَي هٌبست زضج  -3

 .غفحِ ّب(:ضوبضُ)سبل ًطط،زٍضُ.ًبم هدلِ.ػٌَاى همبلِ.ًَيسٌسگبى/ًبم ذبًَازگي ًبم ًَيسٌسُ
 :هثبل

Hart IR,Harden RM.Best evidence medical 
education(BEME):a plan for action.Medical Teacher.2000 

Mar,22(2):131-134. 
 :الگَي هٌبست زضج هٌبثغ اًگليسي ثػَضت وتبة -4

ًبضط،سبل  .هحل ًطط(.ضوبضُ چبح.خلس.)ًبم وتبة.ًَيسٌسگبى/ًبم ذبًَازگي ًبم ًَيسٌسُ
 .غفحِ ّب:ًطط
 :هثبل

Eisen HN.Immunology:an Introduction to Moleculor and 
Cellular Principles of the Immune Response.5 th ed.New 

York.Harper and Row,1974:406. 
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 فطٌّگ ّب*
 :هثبل فبضسي
 .1364اهيطوجيط،.تْطاى.،چبح ّفتن5خلس.فطٌّگ فبضسي.هؼيي هحوس

 :هثبل اًگليسي
Hornby As.Oxford Advanced Learners Dictionary.Oxford. Oxford 

University Press,1999. 
 :تطخوِ وتبة* 

:  ًبضط، سبل ًطط..هحل ًطط.خلس.ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هتطخن ..ًبم وتبة..ًَيسٌسگبى/ًبم ذبًَازگي ًبم ًَيسٌسُ
 .غفحِ ّب

ثؼس اظ ًبم  "ٍ زيگطاى"يب وتبة اًگليسي ٍ ولوِ  سَهيي ًَيسٌسُ همبلِ ًبم  ثؼس اظ    et alولوِ : تصوط 
 .هي ضَز آٍضزُ  سَهيي ًَيسٌسُ همبلِ يب وتبة فبضسي 

 (Numbering.)ضفطاًس ّب ثِ تطتيت استفبزُ زض هتي آٍضزُ ضَز :تصوط
پبيبى ًبهِ ّب ٍ ضسبلِ ّبي زاًطگبّي ًيع ّوبًٌس وتبثْب ثب شوط ّوِ هطرػبت ؾطٍضي زض فْطست هطاخغ :تصوط

 .هي آيٌس
 (ايٌتطًت)ضجىِ خْبًي اضتجبقبت:تصوط

تبضيد ثبظيبفت ثبيس ليس .)اقالػبتي وِ اظ ايٌتطًت ثبظيبفت هي ضَز ٍ هبذص آى فمف آزضس هَخَز زض ضجىِ است
 (ضَز

TIME (topics In Medical Education).Resource on the world wide 
web.http://www.dundee.ac.uk/meded/refs/.accessed 2 

December,1998. 
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 :، اّساف ٍيژُ ٍ فطؾيِ ّبي پژٍّص ّسف اغلي
  

زض ّسف ثبيس ثٌَيسين وِ اظ اًدبم هكبلؼِ چِ هي ذَاّين ّط پژٍّطي  
يه ٍ گبّي زٍ ٍ ثٌسضت چٌس ّسف ولي زاضز ّسف ولي ّوبى چيعي  “ هؼوَال

ثب ايي تفبٍت وِ زض ّسف  ت است وِ زض ػٌَاى هكبلؼِ ثِ آى اضبضُ ضسُ اس
اظ افؼبلي ًظيط تؼييي يب ضٌبذت وِ هؼٌي ٍ وبضثطزي زليك ٍ ٍاؾحي زاضًس ،  

 .استفبزُ هي ضَز ثِ هثبل ظيط تَخِ فطهبييس
 

ثطضسي هيعاى ضيَع آلَزگي يد هػطفي ثِ هيىطٍة ٍثب زض  : ػٌَاى قطح 
 .1380سبل× ضْط  ِ ّبي يد سبظي بًذوبض

ِ  بًذتؼييي هيعاى ضيَع آلَزگي يد هػطفي ثِ هيىطٍة ٍثب زض وبض: ّسف ولي 
 .1380سبل× ضْط  ّبي يد سبظي 
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 :اّذاف ٍیظُ
 

س وِ ذطز ٌثؼس اظ ًَضتي ّسف ولي هي تَاًين اّساف ٍيژُ ثٌَيسين اّساف ٍيژُ زض ٍالغ اخعا ّسف ولي هي ثبض
زض اّساف ٍيژُ اظ افؼبل .ضسُ است قَضيىِ ثب  وٌبض ّن لطاض زازى  اّساف ٍيژُ  هي تَاًين  ثِ ّسف ولي ثطسين

لبثل سٌدص ،اًساظُ گيطي ٍ ضٍضي استفبزُ هي ضَز ثْتط  است اظ ليس ظهبى ٍ هىبى ًيع زض اّساف ٍيژُ  
 :استفبزُ ضَز ثِ هثبل ظيط تَخِ ضَز

  
سبل × ضْط  ِ ّبي يد سبظيبًذتؼييي هيعاى ضيَع آلَزگي يد هػطفي ثِ هيىطٍة ٍثب زض وبض: ّسف ولي 

1380 . 
  

 :اّساف ٍيژُ 
 . 1380سبل × ضْط  ِ ّبي يد سبظيبًذتؼييي زضغس ضيَع آلَزگي يد هػطفي ثِ هيىطٍة ٍثب زض وبض-1
زض وبضذبًِ ّبي يد   ثطحست زاضتي ذبًِ ثْساضتيد هػطفي ثِ هيىطٍة ٍثب  تؼييي زضغس ضيَع آلَزگي-2

 . 1380سبل × ضْط سبظي 
ٍ.. 

 :ّذف یب اّذاف وبسثشدي
  

 :الظم است اّساف وبضثطزي زض چبضچَة تؼطيف ظيط اضايِ ضَز
ثِ هدوَع وبضثطز ّبي ػولي هسًظط هدطي يب سبظهبى شيٌفغ حبغل اظ ًتبيح پژٍّص ثِ هٌظَض اضتمبي ذسهبت  

 .اقالق هي گطزز
زض هكبلؼِ اي وِ هدطي  هي ذَاّس فطم ضؾبيت ًبهِ ولي  اذالق زض پژٍّص تْيِ ًوبيس ّسف وبضثطزي  “ هثال

ايي قطح استفبزُ هحمميي اظ فطم ضؾبيت ًبهِ ولي  اذالق زض پژٍّص هتٌبست ثب ًَع قطح تحميمبتي هي 
 ثبضس
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سَاالت .اّساف تَغيفي ثِ سَاالت پژٍّص تجسيل هي ضًَس ٍ اّساف تحليلي ثِ فطؾيبت آى: ًگبسش سَاالت ٍ فشضیبت 
ثبيس قَضي ًگبضش ضًَس وِ ّسفي ضا پَضص زٌّس هي تَاًين ّط ّسف تَغيفي  ضا ثِ سَال ّوبى ّسف  پژٍّطي  تجسيل وٌين 

. 
 :فَق ضا ثِ ضطح ظيط هي تَاى ثِ سَال پژٍّص تجسيل وطزاّساف ٍيژُ  :ثبله
 چٌس زضغس است؟  1380سبل × ضْط  ِ ّبي يد سبظيبًذضيَع آلَزگي يد هػطفي ثِ هيىطٍة ٍثب زض وبض-1
 ثطحست زاضتي ذبًِ ثْساضت چٌس زضغس است ؟000000ضيَع آلَزگي -2

  
 چٌس زضغس است ؟. 000000000000ثطحست 000000ضيَع آلَزگي -3

  
 :هثبل فطؾيِ پژٍّص 

 :اّساف
 .1380تؼييي  تبثيط آٍاي لطآى وطين ثط هيعاى اؾكطاة ثيوبضاى للجي ثستطي زض ثيوبضستبى هطوع للت تْطاى سبل -1
ثط حست  1380تؼييي  تبثيط آٍاي لطآى وطين ثط هيعاى اؾكطاة ثيوبضاى للجي ثستطي زض ثيوبضستبى هطوع للت تْطاى سبل -2

 خٌس
ثط حست  1380تؼييي  تبثيط آٍاي لطآى وطين ثط هيعاى اؾكطاة ثيوبضاى للجي ثستطي زض ثيوبضستبى هطوع للت تْطاى سبل -3

 سي
ٍ 
  

 :وطزثِ فطؾيِ پژٍّص تجسيل  هي تَاى ثِ ضطح ظيط  ضا
ضا وبّص هي  1380پرص آٍاي لطآى وطين  هيعاى اؾكطاة ثيوبضاى للجي ثستطي زض ثيوبضستبى هطوع للت تْطاى سبل -1

 .زّس
ثط حست  1380تبثيط پرص آٍاي لطآى وطين ثط  هيعاى اؾكطاة ثيوبضاى للجي ثستطي زض ثيوبضستبى هطوع للت تْطاى سبل -2

 .خٌس تفبٍتي ًساضز
ثط حست  1380تبثيط پرص آٍاي لطآى وطين ثط  هيعاى اؾكطاة ثيوبضاى للجي ثستطي زض ثيوبضستبى هطوع للت تْطاى سبل -3

 .سي  فطق هي وٌس
ٍ 
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 اًَاع هتغییشّب
است  هتغيط (  Variables)هَؾَع زيگطي وِ الظم است هَضز تَخِ هحمميي لطاض گيطز ثحث هتغيطّب 

ٍ خوغ آٍضي اقالػبت زض يه هكبلؼِ زض .ثِ پسيسُ اي اقالق هي ضَز وِ حبالت ٍ همبزيط هرتلف ثپصيطز
 .حميمت اًساظُ گيطي ٍ ثجت حبالت يب همبزيط هرتلف هتغيطّبي آى هكبلؼِ است

  
 :اًَاع هتغيطّب

 هتغيطّبي ووي-1
 هتغيطّبي ويفي-2

سي ،ٍظى ٍ  "هثال.هتغيطّبي ووي همبزيط هرتلف ثِ ذَز هي گيطًس ٍ هتغيطّبي ويفي حبالت هرتلف زاضًس
هتغيطّبي ووي ذَز ثِ زٍ زستِ پيَستِ ٍ .فطبضذَى اظ ًَع  هتغيطّبي ووي است ٍ خٌس يه هتغيط ويفي 

هتغيطّبي ووي پيَستِ آى ّبيي ّستٌس وِ ثيي زٍ همساض هرتلف آًْب ثبظ ّن ثي  .گسستِ تمسين هي ضًَس
ويلَ گطم اظ ًظط ضيبؾي هي تَاى ثيٌْبيت ػسز لطاض  60تب  50ثيي  ٍظى  "هثال.ًْبيت همساض ثتَاى لطاض زاز

 .ػسز زيگطي لطاض ًوي گيطز 51-50اهب ثيي تؼساز ًجؽ .زاز 
زض هتغيطّبي ويفي اسوي ّيچ  .تمسين هي ضَزهتغيطّبي ويفي ًيع ثِ زٍ زستِ ويفي اسوي ٍ ويفي ضتجِ اي 

اهب زض هتغيطّبي ضتجِ اي هي تَاى يه  .ضغل "هثال.ضخحبى تطتيجي ثيي حبالت هرتلف هتغيط ٍخَز ًساضز
 .سكا تحػيالت "هثال.ضخحبى تطتيجي ثيي حبالت يه هتغيط يبفت

زاضاي ًسجت ّبي ٍالؼي ّستٌس ايي هميبس )هميبس ًسجتي-1ضبهل هميبس ّبي اًساظُ گيطي هتغيطّب لصا 
زض ايي  )هميبس فبغلِ اي -2(  ٍظى ًَظازي زٍ ثطاثط ًَظاز زيگط هي ثبضس "زاضاي  غفط ٍالؼي هي ثبضس هثال

هميبس هحل غفط تغييط هي وٌس ايي تغييط هميبس ّط چٌس وِ فبغلِ ٍالؼي ثيي همبزيط ضا حفم هي ًوبيس اهب 
زض ايي هميبس فبغلِ ثيي آًْب )هميبس تطتيجي-3( ًسجت ّبي ٍالؼي زيگط ثيي همبزيط خسيس هَخَز ًيستٌس 

هميبس -4( ضا ًوي تَاى هحبسجِ وطز فمف هي تَاى تطتيت ٍ تَالي ٍ ثعضگتط ٍ وَچىتط ثَزى ضا هطرع وطز
هميبس ّب ي ضتجِ اي ٍ اسوي خْت ثجت هتغيطّبي ويفي  (.ّيچ ضخحبى ٍ ثطتطي ثيي آًْب ٍخَز ًساضز)اسوي

 .ثىبض هي ضًٍس
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 :هتغیش هستمل ٍ هتغیش ٍاثستِ
 

 .هستمل يب ٍاثستِ ثَزى آًْب.زض هكبلؼبت تحليلي يه خٌجِ زيگط هتغيطّب ًيع ثبيس زض ضوبض آيس
هتغيط ٍاثستِ هتغيطي است وِ تغييطات آى تبثغ تغييطات زيگطي است وِ هتغيط هستمل 

 "ثطضسي اضتجبـ استؼوبل زذبًيبت ٍ اثتال ثِ سطقبى هثبًِ"زض هكبلؼِ "هثال.ًبهيسُ هي ضَز
هتغيط ٍاثستِ ّوبى سطقبى هثبًِ است وِ ويفي ٍ اسوي ًيع است ظيطا زٍ حبلت ٍخَز يب ػسم 

ٍخَز ضا هي پصيطز ٍ اظ هتغيطّبي هستمل هكبلؼِ يىي ّويي استؼوبل زذبًيبت است وِ هي 
ٍ ّن ثِ ( سيگبض وطيسُ يب سيگبض ًىطيسُ)تَاًس ّن ثِ ضىل اسوي هَضز استفبزُ لطاض گيطز

زض هكبلؼبت تحليلي (سبل nضبذع تؼساز سيگبض زض ضٍظ ثِ هست )ضىل ووي گسستِ
يه ًىتِ هْن زيگط ًيع زض ايي ثبة .يه هتغيط ٍاثستِ ٍ چٌس هتغيط هستمل زاضين "هؼوَال

آًست وِ ٍاثستِ يب هستمل ثَزى يه هتغيط خع ذػَغيبت شاتي هتغيطّب ًيست ٍ ثط اسبس 
ثٌبثطايي هتغيطي هي تَاًس زض يه هكبلؼِ هستمل ٍ زض هكبلؼِ زيگطي .فطؾيبت تؼييي هي ضَز

 .ٍاثستِ ثبضس
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 :هتغیشّبي صهیٌِ اي
ايي .هتغيطّبي هطثَـ ثِ ذػَغيبت فطزي خوؼيت ًوًَِ ضا هتغيط ظهيٌِ اي هي گَيٌس

سي،خٌس،ضغل،تحػيالت،ٍ ٍؾؼيت .زض توبم هكبلؼبت ثجت هي گطزًس "هتغيطّب هؼوَال
زض ثطذي هكبلؼبت ايي هتغيطّب ًمص هتغيط هستمل ضا .تبّل اظ هتغيطّبي ظهيٌِ اي ّستٌس

 .ايفب هي وٌٌس
 

 :(Confounder Variables)هتغیشّبي هخذٍش وٌٌذُ 
 

زض هكبلؼبت تحليلي گبُ اتفبق هي افتس وِ هتغيطي ّن ثب هتغيط ٍاثستِ ٍ ّن ثب هتغييط  
ثِ ػجبضت .هستملي وِ هب لػس ثطضسي اضتجبـ آى ضا ثب هتغيط ٍاثستِ زاضين اضتجبـ زاضز

چٌيي هتغيطي ضا هتغيط هرسٍش وٌٌسُ هي .زيگط ّن ثب ػلت ٍ ّن ثب هؼلَل هطتجف است
زض ًظط ثگيطيس وِ هكبلؼِ اي لػس زاضز اضتجبـ ثيي ػسم تحطن ٍ ثيوبضي .گَيٌس

ايسىويه للت ضا ثطضسي وٌس،زض ايي هكبلؼِ استؼوبل زذبًيبت يه هتغيط هرسٍش 
ٍ ّن ( سيگبضي ّب ووتط اّل ٍضظش اًس)وٌٌسُ است ظيطا ّن ثب ػسم تحطن هطتجف است

زض هكبلؼبت تحليلي ضٌبذت توبم هتغيطّبي هرسٍش وٌٌسُ . ثب ثيوبضي ايسىويه للت
اظ اّويت ثسيبض ظيبزي ثطذَزاض است ظيطا اگط اثط ايي هتغيطّب ثط ًتيدِ هكبلؼِ زض هطحلِ 

ًوًَِ گيطي يب تحليل آهبضي ذٌثي ًطَز ثِ احتوبل فطاٍاى ًتبيح حبغلِ لبثل اػتوبز 
 .ًيستٌس
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 ًوًَِ ٍ ًوًَِ گیشي

ثرطي هٌترت اظ خبهؼِ تحت ثطضسي است ثِ لسوي وِ ثتَاى اظ آى استٌجبـ ّبيي زض ًوًَِ،
ّط يه اظ ٍاحسّبي خوؼيت وِ ثِ ػٌَاى ػؿَي اظ ًوًَِ زض هؼطؼ  .ثبضُ خبهؼِ استرطاج وطز

 Sampling)يب ٍاحس ًوًَِ اي  (Selection Unit)اًتربة است،ضا يه ٍاحس اًتربة 
Unit) ايي ٍاحس هي تَاًس فطز يب ٍاحس ًْبيي يب هدتوؼي اظ افطاز يب اغكالحب.هي ذَاًٌس" 

زض ًوًَِ گيطي يه هطحلِ اي اظ افطاز،فطز ّن ٍاحس ًوًَِ اي ٍ ّن  .ثبضس (Cluster)ذَضِ
ثِ ػجبضت زيگط زض ايي حبلت ٍاحس ًوًَِ اي ثط ٍاحس هطبّسُ اي هٌكجك  .ٍاحس هطبّسُ است

 .است
زض ذيلي اظ هكبلؼبت ثِ ػلت هطىالت ػسيسُ اظ خولِ ووي ٍلت،هربضج ظيبز،ووجَز ًيطٍي اًسبًي  

ٍ زض زستطس ًجَزى ٍسبيل ٍ تدْيعات ثِ اًساظُ وبفي ٍ پطاوٌسگي خوؼيت هَضز ًظط ًوي تَاى  
زض ايي غَضت ،تحميك ثط ضٍي ًوًَِ اي اظ خوؼيت اًدبم  .توبم خوؼيت ضا هَضز هكبلؼِ لطاض زاز

اظ قطفي زض هكبلؼِ ًوًَِ ،ثِ خبي تحميك ول خوؼيت هحمك هي تَاًس زلت ثيطتطي زض .هي گيطز
 .خوغ آٍضي اقالػبت ثِ وبض گيطز ٍ ثطضسي ػويك تطي ثِ ػول آٍضز

 
اظ آًدب وِ هحمك ًتبيح حبغل اظ ثطضسي ًوًَِ ثِ خبهؼِ هَضز ثطضسي تؼوين هي زّس لصا  :ًىتِ

 :ثطاي هؼتجط ثَزى ًوًَِ ثبيس ثِ ًىبتي تَخِ ًوَز
 ًوًَِ ثبيستي ثِ ذَثي اًتربة ضَز تب ًوبيٌسُ خوؼيت ثبضس

 ًوًَِ ثبيستي ثِ اًساظُ وبفي اًتربة ضَز
 ًوًَِ ثبيستي ثِ اًساظُ وبفي هكبلؼِ ضَز
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هدوَػِ اي اظ ٍاحسّبست وِ زض چيع يب چيعّبيي هطتطن ثبضٌس،ٍيژگيْبي :  (Population)جبهؼِ
 ثطاي هطرع وطزى زٍ ًَع خوؼيت ثِ وبض هي ضًٍس( چيعّبي هطتطن)خوؼيت

 
 (Statistical Population)  خوؼيت آهبضي

خوؼيت آهبضي ضا گبّي خوؼيت اغلي،خبهؼِ آهبضي،خوؼيت ثعضگتط ٍ خوؼيت ول ًيع هي ًبهٌس هٌظَض اظ خوؼيت 
آهبضي خبهؼِ اي است وِ هَؾَع هَضز تحميك زض اضتجبـ ثب آى اًدبم هي ضَز ثِ ػٌَاى هثبل زض ثطضسي  هسبئل  

هطثَـ ثِ زاًطدَيبى وطَض ،خوؼيت آهبضي هَضز ًظط ول زاًطدَيبى وطَض اػن اظ زٍلتي يب غيط زٍلتي هي ثبضس  
  "هدوَػِ ٍاحسّبيي وِ حسالل زض يه غفت هطتطن ّستٌس يه خبهؼِ آهبضي ضا هطرع هي وٌٌس هثال

زاًطدَ ثَزى پس الظم است وِ هحمك اظ لجل ٍيژگيْب يب  غفبت هَضز ًظط ذَز ضا زض خبهؼِ آهبضي هطرع  
 .ًوبيس

  
 (Target Population)خبهؼِ ّسف 

گطٍُ ثعضگي اظ هطزم وِ ًتبيح هكبلؼِ ثِ آًْب تؼوين زازُ هي ضَز ٍ ثِ هؼٌبي هدوَػِ ذبغي اظ هؼيبضّبي ٍضٍز 
هٌبست ّستٌس همسٍض هي   "است وِ تٌظين ٍيژگيْبي ثبليٌي ٍ خوؼيتي افطازي وِ ثطاي هَؾَع پژٍّص وبهال

وٌس تؼطيف خبهؼِ ّسف ثبيس خبهغ ٍ هبًغ ثبضس يؼٌي ايي تؼطيف ثبيس چٌبى ثبضس وِ اظ لحبل ظهبًي ٍ هىبًي ّوِ  
ٍاحسّبي هَضز هكبلؼِ ضا زض ثط ثگيطز ٍ زض ؾوي اظ ضوَل ٍاحسّبيي وِ ًجبيس ثِ هكبلؼِ آًْب پطزاذتِ ضَز  

 .خلَگيطي ثِ ػول آيس
  

 (Accessible Population)خوؼيت زض زستطس
هؼطف خوؼيت ّسف است ٍ تؼطيف وبضثطزي اظ خبهؼِ ّسفي ثب هؼيبضّبي ٍضٍز ثيطتط است تب هطرع وٌس افطاز 
هَضز پژٍّص اظ ودب ٍ زض قي چِ ظهبًي پيسا ذَاٌّس ضس ثِ قَض هثبل آًْبيي وِ هكبلؼِ ضٍي ايطبى غيط اذاللي  

 .است يب هبيل ثِ ضطوت زض هكبلؼِ ًيستٌس ٍ يب ثِ ًظط هي ضسس وِ اقالػبت ثسي ، ثسٌّس حصف وٌس 
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 :ًوًَِ گیشي ثِ دٍ دستِ ولی تمسین هی ضَد 
  

 (Random Methods  Sampling)ضٍش ّبي  ًوًَِ گيطي احتوبلي  –الف 
  

زض ايي ًَع ًوًَِ گيطي غيط احتوبلي توبم هطاخؼيي يب ثيوبضاى  ( : (Consecutive Samplingًوًَِ گيطي هتَالي -1
زض يه زٍضُ ظهبًي هطرع ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتربة هي ضًَس ايي ضٍش ثسيبض ػولي است ٍ زض ثطذي اظ هكبلؼبت تَغيفي ٍ 

تٌْب هحسٍزيت ايي ضٍش زض هكبلؼبت وَتبُ هست .ثْتطيي اًتربة است RCTاغلت هكبلؼبت تحليلي هطبّسُ اي ٍ هكبلؼبت 
 .پيطاهَى ثيوبضي ّبي ًبزض است وِ زض آى غَضت هوىي است تؼساز ًوًَِ وبفي هَخَز ًجبضس

  
زض ايي ضٍش ًوًَِ ّبي وِ ثِ سبزگي زض زستطس هحمك ّستٌس ( :Convenience Sampling)ًوًَِ گيطي آسبى-2

ثط تطضا  xٌّگبهي استفبزُ هي ضَز وِ اًتظبض ًتبيح هطبثِ ثب سبيط ًوًَِ ثطٍز هثل اثط زاضٍي .ثطاي هكبلؼِ اًتربة هي ضًَس
 .اسيس هؼسُ زض افطاز سبلن  ، وبضثطز ايي ضٍش هحسٍز است

  
هحمك ثطاي ٍضٍز ٍاحسّبي ًوًَِ گيطي ثِ ًوًَِ اش ، ٍيژگي (:  Purposive Sampling) ًوًَِ گيطي ّسف زاض -3

 :ًَِ گيطي ٍخَز زاضًس ضبهل واًَاع هتٌَع ايي ًَع ً.ذبغي اظ آًْب ضا زض ًظط گطفتِ ٍ ثِ پيبزُ وطزى ايسُ اي هي پطزاظز

 
 random Methods Non) ضٍش ّبي  ًوًَِ گيطي غيطاحتوبلي –ة 

Sampling) 
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 (Validity)اػتجبس 
ُ گيطي ضسُ ثب همساض ٍالؼي ّورَاًي زاضتِ ثبضس ثٌبثطايي اػتجبض يؼٌي . اػتجبض ثِ هؼٌي آى است وِ همساض اًساظ

ِ گيطي زليك ٍ لبثل اػتوبز هي ضَز اػتجبض ضا ثطايي اسبس وِ زضوساهيه اظ  ُ گيطي وِ سجت ًتيد زضست ثَزى اًساظ
لسوت ّبي يه هكبلؼِ هكطح گطزز زض چْبضًَع ثطضسي هي وٌٌس وِ زضايٌدب ثِ ضطح زٍ ًَع اػتجبض وِ زض هجبحث 

ِ گيطي ثيطتط هكطحٌس پطزاذتِ ذَاّس ضس  :ًوًَ
  

 (External Validity)اػتجبض ذبضخي 
ًتبيح يه هكبلؼِ ثِ خبهؼِ آهبضي ٍ ثِ تجغ آى ثِ خبهؼِ ( Generalizability)ػجبضت اظ لسضت تؼوين پصيطي 

ّسف است ٍ ثِ ػجبضت زيگط ًطبى هي زّس وِ ًتيدِ گيطي ّبي هحمك اظ ايي ًوًَِ ذبظ تب چِ حس هي تَاًس زضهَضز  
ػَاهلي وِ ثطاػتجبض ذبضخي هَثطًس ػالٍُ ثط زلت زض اًدبم . غسق ًوبيس( زيگط خبهؼِ ّسف)افطاز ٍ هىبى ّبي زيگط 

 :پژٍّص ضبهل هَاضز شيل ّستٌس
ِ گيطي ٍ اًتربة ًوًَِ هٌبست   (Representative Sample)ضٍش ًوًَ

 حدن ًوًَِ هٌبست
 .ّطچِ حدن ًوًَِ ثيطتط ضَز اػتجبض ذبضخي ثيطتط ٍ اػتجبض زاذلي ووتط هي ضَز :ًىتِ

  
  

 (Internal Validity)اػتجبض زاذلي 
ِ اي ( Confounding Variables)ػجبضت اظ تَاى يه هكبلؼِ زضحصف اثط هتغيطّبي هرسٍش وٌٌسُ  زض ضاثك

وِ ثطضسي ضسُ است هي ثبضس ٍ زض ٍالغ ثيبًگط اػتجبض ًتبيح ثسست آهسُ زضًوًَِ هَضز هكبلؼِ غطف ًظط اظ لسضت تؼوين 
آى ثِ خبهؼِ است يىي اظ اّساف هْن هحبسجِ حدن ًوًَِ هٌبست ايدبز تؼبزلي ثيي اهىبًبت هحمك ثطاي اًدبم 

پژٍّص ٍ اػتجبض ذبضخي ٍ زاذلي هي ثبضس ٍ ايي ثِ هؼٌي آى است وِ ّوَاضُ حدن ًوًَِ ثيطتط ًطبى زٌّسُ پژٍّطي ثب 
 .ويفيت ثبالتط ًيست
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 (Stability)ييپبيب( Reliability)لبثليت اقويٌبى
ِ گيطي ًتيدِ  ُ گيطي تىطاضپصيط ثبضس ٍ ثب تىطاض ًوًَ ثِ هؼٌي آى است وِ اًساظ

ي ، يًرست ثسست آيس چِ ًتيدِ زضست ثبضس ٍ چِ ًجبضس ثٌبثطايي پبيب
ُ گيطي ًتيدِ يىسبًي حبغل ضَز  ُ گيطي است وِ زض ّطثبض اًساظ تىطاضپصيطي اًساظ

 .ي ٍخَز زاضزيزٍ ًَع پبيب
  

 (External Reliability)ي ذبضخي يپبيب
ِ ّبي   Nتىطاضپصيطي ًتبيح حبغل اظ هكبلؼِ زض خبهؼِ ّسف هي ثبضس يؼٌي اگط ًوًَ

ًفطي اظ خبهؼِ اًتربة ضًَس ٍ هكبلؼِ ضٍي آًْب تىطاض ضَز ًتبيح يىسبًي حبغل 
 .هي گطزز

  
 (Reliability Internal)ي زاذلي يپبيب

تىطاضپصيطي ًتبيح حبغل اظ هكبلؼِ زض زاذل ًوًَِ اًتربة ضسُ هي ثبضس ثسيي 
ُ گيطي ثطضٍي افطاز هَضز پژٍّص ًتيدِ يىسبى ثسست  هؼٌي وِ زض تىطاض اًساظ

 .هي آيس
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 (Bias)ٍ تَضش  (Error)ذكب 
 :زضػلن تحميك زٍ زستِ ذكبي تػبزفي ٍ هٌظن ٍخَز زاضز

  
 (Random Error)ذكبي تػبزفي 

ِ گيطي غيطزليك  ِ گيطي ( Imprecise)اضتجبّي است وِ هَخت ًتيد هي ضَز ثكَضيىِ اگطايي ًتيد
چٌسثبض تىطاض ضَز ًتبيح هتفبٍتي ثسست هي آيس هثبل سبزُ آى استفبزُ اظ تطاظٍي غيطزليمي است وِ ٍظى يه  

ُ گيطي  5ويلَگطهي ضا زض  75ضرع  ايي ًَع ذكبّب اگط زض حدن   هي وٌس  ثجت 76ٍ 72،75،78،74ثبض اًساظ
اظ ايي ضٍ افعايص حدن ًوًَِ ايدبز ٍ فطغت ثطاي . ٍسيغ ازاهِ پيسا وٌٌس يىسيگط ضا خجطاى ٍ حصف هي ًوبيٌس

ُ گيطيْبي تطاظٍ زليك  حصف ذكبّبي تػبزفي ًبّوسَ سجت وبّص ذكب هي ضَز زض ّوبى هثبل ثبال اًساظ
 .ًيست هب هيبًگيي ًْبيي ٍظى ، ثطآٍضز هٌبسجي اظ همساض ٍالؼي ٍظى فطز ضا ًطبى ذَاّس زاز

  
 (Systematic Error or Bias)ذكبي هٌظن يب تَضش 

ِ اي وِ ثب تىطاض آى آظهبيص ، ّوبى اضتجبُ لجلي  اضتجبّي است وِ ًتبيح ضا ثكَض هٌظن تغييط هي زّس ثگًَ
ويلَگطهي ضا   35ويلَگطم ٍٍظى فطز  70 ضاويلَگطهي  75ثطاي هثبل تطاظٍيي وِ ّوَاضُ ٍظى فطز . تىطاض ضَز

ُ گيطي  37 اي اضز لصا  ويلَگطم اظ همساض ٍالؼي ثيطتط گعاضش هي وٌس 2ويلَگطم ًطبى هي زّس زضّط اًساظ
 .سَگيطي يب تَضش است

ًٍساضتي ذكبي هٌظن  ( Reliability)يب پبيبيي ( Percision)زلت  ضا ًساضتي ذكبي تػبزفي  :ًىتِ
 .گَيٌس Validityيب اػتجبض  (UnBiasness)ضا ػسم سَگيطي 

ِ اي غحت ثيطتط زاضز وِ  ( Accuracy)ثطايٌس زٍ ثطزاض پبيبيي ٍ اػتجبض ضا غحت : ًىتِ گَيٌس ٍ هكبلؼ
 سَگيطي ٍ ذكبي تػبزفي ووتطي زاضتِ ثبضس  
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 ،تَضش 
اضتجبُ سيستوبتيىي است وِ ًتبيح ضا ثكَض هٌظن ٍ زض خْتي ذبظ تغييط زازُ ، هٌدط ثِ   

ترويي ًبزضستي اظ ضاثكِ ثيي ػبهل هَاخِْ ٍ پيبهس هي ضَز ٍ حتي ثب تىطاض هكبلؼِ ّن 
شوط ايي ًىتِ الظم است وِ خْت زاض . ايي ترويي ًبزضست خْت زاض ثسست هي آيس

ثَزى اضتجبُ زض تَضش ، آى ضا اظ ذكبي تػبزفي وِ زض ّط ًوًَِ اي ضٍي هي زّس ٍ زض 
تَضش ضا ذكبي . غَضت تىطاض هكبلؼِ ثِ ّوبى ضىل ايدبز ًوي ضَز ، هتوبيع هي سبظز

ب ذكبي سيستوبتيه ي(  Measurment Error) اًساظُ گيطي 
(Systematic Error  ) ًيع هي ًبهٌس تب ثتَاى تَضضْب ضا اظ ذكبي تػبزفي
(Random Error )ب تغييطات تػبزفي ي(Random Variation )تويع زاز. 
 اًَاع تَضش  

 تَضضْب ضا ثِ سِ زستِ ولي اًتربة ، اقالػبت ٍ هرسٍش وٌٌسُ 
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 فزضيّ صفزجذٔل 
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 فشضیِ صفش

 دسست غلط

احتوبل خطبي ًَع 
 (β)دٍم 

ضشیت اطویٌبى  
(CC) 

لذست تؼوین پزیشي 
 ثِ جبهؼِ

 لجَل

 

 فشضیِ صفش 

 لذست هطبلؼِ

(POWER) 
احتوبل خطبي ًَع 

 (α)اٍل 
 سد
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 معايوت تًسعٍ مدیریت ي بروامٍ ریسی  مىابع 

 داوشگاٌ علًم پسشكی ي خدمات بُداشتی درماوی تُران

 مدیریت بروامٍ ریسی ي فه آيری اطالعات

Ali        yousefinejad         ostadkelayeh  

1390اردیبُشت 


