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تحقیق علمی چیست؟

چندیادوروابطیامتغیریکهایویژگیشناختبرایکهدانستروشمندوهدفمندایمطالعهتوانمیراتحقیقهر
.شودمیانجامنظرموردمجموعهدرمتغیر

گیریدازهانطریقازآنهاشناختوشوندمیمطرحتحقیقهایفرضیهوهاپرسشاساسی،مسئلهقالبدرمتغیرهااین
هافرضیهآزمونضرورتا،وگیریاندازهپایاییورواییازاطمینانازپسنوعاتحقیقهرنهایینتایج.گیردمیصورت

.شودمیاعالم

انواعباآشناییبههبستتحقیقانواعباآشناییبنابرایناست،روشمندوهدفمندمطالعهیکتحقیقهرچونتوضیحاینبا
.بودخواهدآن«هایروش»و«اهداف»،«مطالعه

ازدرستیدرکداشتنآنها،«روابطچگونگی،«متغیرهاانواع،«شناخت»هایروشازآگاهیراستاایندرهمچنین
اندازهلفمختهایراهباآشنایینیزو«تحقیقهایفرضیه»و«هاپرسش،«اساسیمسئله»،«تحقیقمطالعهموردمجموعه

.استضروریاقدامی«هافرضیهآزمون»انواعباآشناییدرنهایتو«پایایی»و«روایی»مفاهیمازآگاهیوگیری
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تحقيق از؟آغاز 

يکوجوداحساستحقيقمرحلهاولين":استمعتقدديوئیجان
کلیمشيامانعباخويشکاردرپژوهشگرکهمعنیاينبهاست؛مشکل
مقابلدرتواندنمیوداردترديدياابهامآنحلدرکهاستگرديدهروبرو

”.بماندساکتآن

ايدباحساسآنمرحلهايندر.استهمراهمشکليکوجوداحساسباتحقيقيکآغاز
شودبيانوآيددر"پرسشيک”صورتبه

رالمیعپيچيدهفرضياتومباحثتاروزمرهمسائلازتواندمیپرسشايناستبديهی
شودبيانصحيحوعلمیایشيوهبهکهاستآنمهمبرگيرد،در

استممکنماشعملی،احتياجوعلمیعالئقزمينهدرمهمبندیتقسيمدوگرفتننظردربا
بگيريدنظردرراکاربردیيابنيادیتحقيقی
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!آشامیدن مجاز استو در حین برگزاری این کارگاه خوردن : خبر خوب



قبیلازتحقیقهرفوریاهداف:

کاوش:((Exploration )

توصیف:Description ))

بینیپیش:((Prediction )

کنترلوتبیین(Explanation )

عمل:(Action )

.بگرددپاسخهاییچهبدنبالوبپرسدراسؤاالتیچهدریابدتامی کندکمكرامحقق
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منابع یا روشهای یافتن موضوعات تحقیق:
1 .تجربه

2 .استفاده از نظریه های علمی

3 .بررسی تحقیقات دیگران



بنظر شما ضرورت تحقیق چیه ؟

کالس داره

خوب کنجکاوم

تولید علم

CV
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چه زمانی تحقیق انجام می دهیم؟

 وقتی که یک مشکل یاProblemهای مختلف آن روشن نیستوجود دارد و جنبه .

 مشکل یاProblemمورد نظر باید دارای اهمیت زیاد و ابعاد گسترده ای باشد.

وقتی که برای حل یک مشکل بیش از یک راه حل یا پاسخ داریم  .

وقتی بین وضع موجود و ایده آل، فاصله هست ولی دلیل این فاصله مشخص نیست.
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جمع آوری سیستماتیك اطالعات و بررسی و تفسیر داده ها به منظور پاسخ دهی به یك سوال یا حل یك مشکل



تفاوت در چیست؟: پژوهش کمی و پژوهش کیفی

 کیفی چیست؟تحقیق

ت که محقق این پژوهش زمانی الزم اس. داده های تحقیق کیفی زمانی مهم هستند که شما صرفا نیازمند اعداد و ارقام نیستید
جویان در دانشبه عنوان مثال، هنگامی که می خواهید در مورد ترجیحات و نظرات . مجبور شود عمیق تر به موضوع بپردازد

ب کنید اطالعات کسمورد روش های نوین آموزشی  و یا روشهای افزایش پایبندی به درمان در بیماران مبتال به دیابت 
املتری از آن داده های کیفی می توانند جنبه های مختلف یک متغیر را بررسی نموده و پاسخ  های ک. چنین تحقیقی الزم است

.  مهمترین ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات کیفی مصاحبه است. ارایه کنند

تحقیق کمی چیست؟

گیرنداحتماالً محققان این روش را بیشتر اوقات بکار می. تحقیقات کمی نتایج آماری را در اختیار شما قرار می دهند   .
ی و موارد رویدادها، موارد اولیه، رفتارهای انسانبیماری، بسیاری از متخصصان و دانشمندان باید آمارهایی درباره روندهای 

.تجزیه و تحلیل چنین داده هایی به مهارت هایی از قبیل دقت و شفافیت نیاز دارد. دیگر جمع آوری کنند
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ده ویژگی بسیار مهم و برجسته روش پژوهش علمی

1-سیستماتیك بودن.

و باساختار روش علمی یك مشاهده تصادفی نیست بلکه طرحی هدفمند. سیستماتیك بودن روش علمی الزمه دقیق بودن و حساس بودن است
ا اینکه نتایج الزمه سیستماتیك بودن آن است که روش انجام باید استاندارد باشد، همیشه شامل فعالیت و اقدامی دقیق و مشخص باشد ت. است

.معتبری به دست دهد و در صورتی که فرد دیگر بخواهد با همین روش اقدام نماید، نتایج مشابهی را کسب کند

2- کنترلقابلیت

کنترل ه دست آوردپژوهش علمی باید شانس و تصادف را برنتابد، و فرآیند آن باید از طریق مکانیسم های مختلفی که اجازه می دهند تا نتایج دقیقی ب
.اشندتمامی فعالیت ها و مشاهدات بر طبق مالک های پژوهش و هدف پژوهش باید کنترل شده ب: شانس و تصادف جایی در روش علمی ندارد. شود

3-تجربی بودن

علمی باید منظور دقیق از تجربی بودن آن است که روش. روش علمی باید با واقعیتها سروکار داشته باشد که با هدف پژوهش در ارتباطندنتایج 
ی شوند که مثالً در یك پژوهش آزمایشی فرضیاتی مطرح م. موضوعاتی را مدنظر قرار دهد که به عنوان واقعیت قابل شناسایی و اندازه گیری باشند
اندازه گیری اگر فرضیه دارای متغیری باشد که نتوانیم آن را. حاوی متغیرهایی هستند که در آن روش اندازه گیری به صورت دقیق مطرح شده است

.کنیم، روش علمی خدشه دار شده و نتایج پژوهش قابل اتکا نخواهند بود

8



ده ویژگی بسیار مهم و برجسته روش پژوهش علمی

4- بودنمنطقی
ی تجربی ویژگ. در پژوهشهای علمی باید تاکید بر منطقی بودن هدف تاکید نمود. علم به صورت عموم با منطقی بودن مشخص می شود

ا نگرشی بودن روش علمی ضروری می تماید تا روش علمی بر اساس حقایق و واقعی و قابل تصدیق باشد و از پژوهشگر بخواهد تا ب
.انتقادی و بدون توجه به سوگیری های دهنی یا قضاوتهای شخصی اقدام نماید

۵- تکرارپذیریقابلیت
یجه مشابه دست یافته های محقق شده از یك پژوهش علمی باید بگونه ای باشد که اگر کسی تحت همان شرایط، پژوهش را تکرار کند، به نت

گزاره داشتن کنترل . با در دست داشتن ماهیت سیستماتیك روش علمی، میتوان گفت که چنین روشی قابلیت تایید و تصدیق را دارد. یابد
توانیم بر روی متغیرهای موجود در پژوهش، این اجازه را به ما می دهد که نتایج یك پژوهش را در همان شرایط و یك زمان و مکان دیگر ب

.تکرار کنیم
۶- روزمرهلحاظ کردن مسائل
 ورت روزمره پژوهش علمی، فرضیات هسته اصلی پژوهش را تشکیل می دهند و باید به مسایل و موقعیت هایی توجه کنند که به صدر

با . ز مردم باشندامید است که پژوهش علمی مشکالتی را حل کند که متعلق به گروه و دستجات مختلفی ا. بر زندگی تاثیر می گذارند
ی را برای مشاهده انتقادی این مسائل و با اعمال یك بررسی عینی، می توان مشکالت روزمره افراد را بررسی کرده و راه حل های عملیات

.آنها اتخاذ نمود
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ده ویژگی بسیار مهم و برجسته روش پژوهش علمی

۷- بودنعینی

ز طریق وی خود را در معرض واقعیت ها قرار می دهد تا ا. در یك روش علمی هدف پژوهشگر این نیست تا به دنبال تایید تصویر ذهنی خود باشد
روه خاصی که از یك روش علمی به دست می آیند باید جامع باشند و صرفاً متعلق به گداده هایی . آیدشفاف ترین روش ممکنه، به کشف آنها نایل 

.نباشند

۸- بودنموقتی

آتی نیز خود پژوهش علمی یك فرآیند موقتی است زیرا باید به پژوهش های آتی گشوده باشد و از نتایج پژوهش های. علم همیشه در حال رشد است
اشد و اگر بنابراین، یك پژوهش علمی باید قابلیت نقد پذیری را داشته ب. چنین امری بخش جدایی ناپذیر روش علمی است. را تغذیه نماید

.پژوهش های آتی نتایج متضادی ارایه دهند، قابلیت اصالح را داشته باشد

۹- بدیع بودن(Original)

نو تکیه کند پژوهش علمی باید به جنبه های جدید و مشکالت. پژوهشی درباره حقایق اثبات شده انجام دهیم هیچ معنا و مفهومی نخواهد داشتاینکه 
تاکید کند که در اگر پزوهشی بر اساس پژوهش های موجود باشد، می بایست به جنبه هایی. تا اینکه نتایج آن بتواند دردی را دوا و مشکلی را حل کند

.پژوهش های دیگر به آنها اشاره نشده است یا اینکه به صورت چالش برانگیزی نتایج آنها را رد کند

10-بر اساس نظم و نظام باشد.

. م خاصی باشداین طرح باید دارای نظ. است تا پژوهش علمی برنامه ریزی و طرحی دقیق را داشته باشد تا بتواند نتایج دقیقی را حاصل کندالزم 
ژوهش، هر بخش از در هر مرحله از پ. فرآیند پژوهش و کاوش باید بر اساس یك ساختار نظامند باشد تا بتواند نتایجی قابل اتکا، و دقیق را ارایه دهد

.برنامه باید دقیقاً اجرا شود و امور کنونی به زمان بعد موکول نشود
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:اگر عالقه به تحقیق دارید 

 خود استروش انتخاب طرح پژوهشی مراجعه محقق به ادبیات پژوهش مرتبط با موضوع پژوهشی کنونیبهترین .
تلفی آشنا محقق می تواند با جستجو در مقاالت چاپ شده مرتبط با موضوع پژوهش خود با روشهای تحقیقی پژوهش مخ

نتخاب طرح چنین کاری به شما ایده اصلی ا. شود و ببیند چه طرحهایی قبالً برای انجام این پژوهش ها استفاده شده است
ا دریافت ، می توانید با همکاران یا اساتید خود صحبت کنید و از انها پیشنهادات احتمالی رهمچنین. پژوهش را خواهد داد 

.کنید

و بر اساس در نهایت طرحی را انتخاب کنید که به نظر می رسد بهترین روش برای پاسخ دهی به سوال پژوهشی تان است
.آن شما می توانید داده های دقیق و تحلیل های مناسب را انتخاب کنید

تخاب صحیح بنابراین با ان. به یاد داشته  باشید که یکی از عمده ترین دالیل پذیرش و یا رد مقاالت طرح پژوهش آنهاست
.آن اعتبار و کیفیت مقاله خود را تضمین نمایید
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یقسلسله مراتب تحق

انتخاب موضوع(1
جستجو در منابع( 2
طراحی مطالعه(3
نوشتن پورپوزال(4
شروع کار و جمع آوری اطالعات(5
آنالیز اطالعات(6
نوشتن مقاله( 7
انتشار مقاله(8
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چيه؟خوبپژوهشموضوعيکضوابط

:باشدمناسب(الف

بالينیوبهداشتینظراز-علمینظراز-

آيندهپژوهشهايبهتوجهنظراز-

:باشداجراقابل(ب

وزماننظرزا-باشدکافیفنیکارائی-باشدکافی(نمونه)کنندگانشرکتتعداد-
.باشدانجامقابلهزينه

باشدپژوهشگرعالقهمورد(ج

اينکهمگر:نباشدکاریدوباره(د

هايتهياف-دهدتوسعهراقبلیهاييافته-کندردياتاييدراقبلیهاييافته-
دهدبدستجديد
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 مسأله عبارتند از اولويتمعيارهاي:

 مناسبت
  اجتناب از دوباره کاري
رتباط مستقيم ا
 مقبوليت
 اهميت زمانی
 (قابليت اجرا)توانايی
(فايده–هزينه )با صرفه بودن
مالحظات اخالقی
اری ساختوتوان به دو روش غیرساختاریاولویت بندی را می

.انجام داد
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اولویت مسائلتعیین ابزار
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   شيوع گواتر در دانش آموزان                   

                   
عد  م ر  درست قر  های پيشگيری از 

 بارداری
  

                   
توزي  ناصحيح وسايل م رفی در واحدهای 

 محي ی
  

   شيوع کلرا                   

   سا    چاقی افراد با تر از                    

   پرفشاری خون در بال ين                   
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تنظیم عنوان
 مهمترین و پرخواننده ترین قسمت پژوهش!

کوتاه وجامع، هدف تحقیق را به خواننده اعالم کند

WHAT 

WHERE

WHEN

WHO

(HOW)
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بيان كننده محتوي پژوهش است:پژوهش عنوان 

مرده برشعنوان خوبهنگام نوشتن عنوان بايد خصوصياتی را که براي يک در 

:اين موارد عبارتند از. می شوند در نظر گرفت

و در حد اکوتاه، رساز کلمات .باشدغير گيج کنندهو ، ساده و روشن گوياکامالً-1

.استفاده شودزبانامکان از يک 

(مبهم)...بررسي بيماري ايدز از طريق آگاهي زنان  شهرستان الف در سال 

( روشن ) ....  بررسي آگاهي زنان شهرستان كاشان از بيماري ايدز در سال 

(پرهيز از کلمات اضافه. )تعداد کلمات نوشته شودحداقلبا -2

. از اختصارات که ممکن است مخفف عبارات مختلفی باشند پرهيز شود-3
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(ادامه):پروپوزالويژگيهاي عنوان

.آنچه محقق بدنبال تعيين آن است بيان شود"در عنوان دقيقا-4

.در نظر گرفته شودمحدودسعی شود دامنه تحقيق، -5

.  استفاده شودبه جاي کلمات التينمعادلهاي مصطلح فارسی از -6

(بري ثبت و خمصورت جمله ه ببلکه). نشوداستفهام و نفی استفاده به صورت -7

.بدون بار و جهت گيري باشد-8

تعداد نمونه درعنوان  عدم ذکر روش مطالعه و-9
(نامناسب).....كودك مبتال به تب و تشنج 1000بررسي 
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(ادامه):پروپوزالويژگيهاي عنوان
(اخالقتوجه به .)استفاده شودمناسب و مطلوباز کلمات -11

 (نامناسب)...شيوع كري در كارگران حفاري بررسي

 (مناسب)«...ي  در كارگران حفاري يشيوع كم شنوابررسي

اضافی اري از توضيحات بی مورد ودخود-12
 (نامناسب)بزرگسال تاثير اضطراب بر فشار خون در مردان و زنان بررسي

 (مناسب)بزرگساالن درتاثير اضطراب بر فشار خون بررسي

.در عنوان ضرورت داردتوصيفی، بيان مکان و زمان تحقيقدر تحقيقات -13

. روش مطالعه تدوين شودطراحی و متناسب با-14
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(مبتنی بر هدف)انواع تحقیق

20 رویکردهای مختلف به دسته بندی تحقیق



: Basic researchتحقیق پایه و بنیادی -1

جهت گسترش و بسط دانش پایهپاسخ به یک سوال 

 افزایش مرزهای دانش

عدم مشهود یا مورد نظر بودن کاربرد فوری نتایج در حال حاضر و در جهان امروز

قابل استفاده بودن نتایج تا زمانی که تحقیقات بعدی، آن را رد نکند.

 فرا زمانی و مکانی
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:Applied researchتحقیق کاربردی -2

جامعهارائه راه حل برای نیازها و مشکالت و بهبود خدمات

مشهود بودن کاربرد نتایج تحقیق در جامعه

توان بکار گرفتنتایج را همان موقع می

در علوم پزشکی بیشترین مورد مصرف را دارد

عدم فرا زمانی و مکانی بودن

 از انواع تحقیقات کاربردی هستند... تحقیقات بالینی، تحقیق در سیستمهای سالمت و.
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3- کاربردی–تحقیق بنیادی  :

. باشدقسمتی از طرح، بنیادی و قسمت دیگر کاربردی می-

شودشود و از نتایج آن به صورت کاربردی در همان زمان استفاده میبه صورت پایه یا بنیادی انجام می-

ای، توسعه: نامهای دیگرDevelopmental ،

های گسترش بیماری جنون گاویتحقیقی پیرامون راه: مثال:

باشدپی بردن به پاتوژنز و راههای گسترش بیماری جنبه بنیادی طرح و نتایج طرح جنبه کاربرد تحقیق می.
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نوعی دیگر از تقسیم بندی مبتنی بر روش گردآوری داده ها

• primary 
– Observational
– Experimental (interventional)

• Secondary (review article)
– Narrative
– systematic

26



:جیمزویلیام 

الح بزرگترین کشف عصر ما این است که انسانها می توانند با اص
.نگرشهای ذهنی خود، زندگانی خویش را اصالح کنند

27



اپيدميولوژيکمطالعات انواع 
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.....



مطالعات توصيفی 
اننشبرایهادادهارائهواوریجمعبهواقعدرپژوهشگرمطالعات،ایندر:تعریف

یابیماریخصوصدرموجودموقعیتووضعیتازروشنتصویریدادن
(صحنهیکازعکسیتهیههمانند).پردازدمیایپدیده

1- Ecological Study

2- Time Series

3- Case- Report 

4- Case – Series

5- Cross-sectional Study
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توصيفیمطالعات مشاهده اي

استروند هاوالگوهاهدف معموالً توصيف.

سازيبه فرضيه(Hypothesis Generation) كنندكمك مي.

كنندكمك ميبرنامه ريزيبه.

به اندازه گيري فراواني وقوع بيماري و پيامدهاي ديگر سالمتي مي پردازند  .
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توصيفیمطالعات ابعاد 

 (: ميزبان)شخص

اقتصادي، عادات فردي و -سن، جنس، وضعيت اجتماعي...

مکان:

محل وقوع بيماري در محدوده هاي طبيعي يا سياسي جغرافيائي

شرايط آب و هوايي

مقايسه هاي بين المللي

زمان:

تغييرات فصلي و دوره اي
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  Case Reportگزارش مورد 

؟چه چيزي را گزارش كنيم

يكهايويژگيمعرفي

گزارشبراساسخاصبيمار

.يبالينپزشكچنديايك

مثال:

گزارشيك1961درسال
ساله40خانميكازمورد

مصرفشروعازپسكه
يباردارازپيشگيريقرص

ريهآمبوليدچارخوراكي
گرديدمنتشربود،شده
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  Case Seriesمجموعه موارد 

؟چه چيزي را گزارش كنيم

اينباموردگزارشمشابه

بيمارانتعدادكهتفاوت

يكازبيششدهمشاهده

.استنفر

مثال:

لسشهردر1981سالدر
6دورهيكطيدرآنجلس

همجنسجوانمرد5ماهه،
هبمبتالسالم،قبلازباز،

سپنوموسيستيپنوموني
.شدندايكارني

(MMWR 1981;30:250)
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مجموعه موارد
شود،گرفتهمبتالبیمارانجمعیتازاینمونهعمومی،جمعیتبجایاگر

کیمطالعه.دادانجامنادرهایبیماری برایتوانمیرامقطعیهایمطالعه 
Case)مواردمجموعه Series)هایویژگی توصیفبراینوعایناز
با.استمسالافرادوبیماراناینبیناختالفتحلیلازترمناسببیماری،

خطرملعواتواندمیقبلیتجربهباغیررسمیهایمقایسه گاهیاین،وجود
.نمایدمشخصراقویخیلی

حد از بررسی شیوع در یک گروه از افراد با بیماری خاص که در لحظه ای وا
.زمان انجام می گیرد

فاقد گروه مقایسه
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Cross-sectionalتعريف مطالعه مقطعی 

استمواردغیرومواردشاملکهجمعیتیکافرادآنیمعاینهیابررسی.

طرحهاسایرازمتداولتر

مطالعهيا،«شيوع»مطالعهعنوانبهكهمقطعيمطالعه
نمونهكيشاملمعموالًشود،ميخواندهنيز«تحليلي-توصيفي»

عيتوضفراوانيبعدمرحلهدر.استهدفجامعهازتصادفيگيري
رهايمتغيسايروقبلييافعليهايمواجههوضعيتوبيماري

.شودميبررسينمونهجامعهدرمحققعالقهمورد

Cross-sectional study=Prevalence study=Descriptive-
analytic study
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Cross-sectionalتعريف مطالعه مقطعی 

ONE SLICE IN TIME

مواجهه و پيامد به طور هم زمان، در هر فرد، در يك نقطه از زمان 
.  اندازه گيري مي شوند( مانند يك عکس فوري)
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کاربرد مطالعه مقطعی

جامعهدرسالمتيبهمربوطمشکالتفراوانيتوصيفوشناسايي.

پوششنيازسنجي،سنجي،رضايتمطالعات:مانندريزي،برنامهبراياطالعاتآوريجمع
.هابرنامه

درمانيبهداشتيخدماتازمنديبهرهميزانارزيابي.

مانندمکررمقطعيمطالعاتانجامباجامعهدربيماريوسالمتبهمربوطروندهايپايش
تغذيهوبهداشتيمعاينهمليبررسي"NHNESيا“بيماريوسالمتطرح”

National”اي Health and Nutrition Examination Survey) HANES)بهنمونهبا
.آمدعملبهمعاينهومصاحبهمتحدهاياالتجمعیتمعرّفشدهانتخابدقت

بيماريبامواجههارتباطمورددراتيولوژيكهايفرضيهپيشنهاد.
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 وانتمینیزروابطبررسیبرایمقطعیهایازمطالعه
هایرمتغازکدامیکاینکهانتخابهرچندکرد،استفاده

ظرندروابستهعنوانبهکدامیکومستقلعنوانبه
باشد،طمربومطالعهطراحیبهاینکهبجایشوندگرفته

.ارددارتباطپژوهشگرمعلولیوعلتهایفرضیه به
وسن،رنظیسالمتی،بهوابستهعواملبرایانتخاباین
لهبوسیتواننمیراعواملاینمعموالاست،آساننژاد

کنندهگوییپیشعمومابنابراینودادتغییرهامتغیرسایر
.هستند
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مثال
 هایبیماریدرمانگاهبهکنندهمراجعهزناندرکالمیدیاییعفونتشیوع":ازعبارتندپژوهشهایپرسش

"دارد؟رابطهبارداریازپیشگیریخوراکیهایقرص مصرفباآیاو؟استچقدرآمیزشی

1مقاربتیهایبیماری درمانگاهبهکنندهمراجعهزن100شاملاینمونهانتخابـ.

2ادنفرستوبارداریازپیشگیریخوراکیهایقرص مصرفسابقهگرفتنباوابستهومستقلهایمتغیرسنجشـ
.آزمایشگاهبهکالمیدیاکشتبرایرحمگردنترشحات
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مزاياي مطالعه مقطعی

حتياج نسبتاً ارزان و آسان است، به ويژه از اين جنبه كه ا
.به پيگيري ندارد

 تخميني از شيوع بيماري و مواجهه در جامعه هدف به
.دست مي آيد

هيچکس با يك عامل خطر احتمالي مواجهه ندارد يا از
. يك عامل مفيد احتمالي محروم نمي شود
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معايب و محدوديت ها

وتقدمورددگميتعيينزمانهمپيامدومواجههوضعيتچوناست،ضعيفمعلوليوعلتارتباطبرقرارييافرضيهآزمونبراي

معکوسعليتيرابطهامکان.نيستمشخصآنها(زمانیترتیب)(temporality)تاخر
(reverse causality)داردوجودنيز.

ًهانمونهكاملدهيپاسخعدمعلتبهانتخابسوگيريخطرمعموال(response rate)داردوجود.
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(ادامه)معايب و محدوديت ها 

جهه، بیمارانی که دراثر بیماری زود می میرند؛ یا افرادی که شواهد نشان دهنده موا
. ندزود در آنها محو می شود یا آن را به خطر نمی آورند ممکن است به حساب نیای

که تحت تاثیر برای مثال، شیوع افسردگی شدید نه تنها تحت تاثیر بروز آن است، بل
.میزان خودکشی و پاسخ به درمان مبتالیان نیز می باشد

العة مثال یك مط. در مورد بیماری های نادر مشکل است و ممکن است عملی نباشد
ساله به تقریب 4۵ـ4۹مقطعی برای یافتن تنها یك مورد سرطان معده در مردان 

.شرکت کننده الزم خواهد داشت10000
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(ادامه)معايب و محدوديت ها 

دستازثباعامراينكهكند،نامساوينمونهحجمباهايگروهايجاداستممکنپيامديامواجههوضعيتبرحسبافرادبنديگروه
.ميشود(efficiencystatistical)آماريكارآمديرفتن
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طراحی مطالعه مقطعی

يدبادقت فکر كنيد كه چرا مي خواهيد مطالعه را انجام دهيد و سپس تا حد امکان مطالعه را روي آن هدف متمركز كن  .

جامعه هدف را دقيقاً تعريف كنيد  .

جام دهيمبراي اطمينان از اينکه نمونه مورد مطالعه معرف جامعه هدف باشد، نمونه گيري را بايستي به روش تصادفي ان.

 بايستي تا حد امکان دقيق و مشخص باشدپيامدو مواجهه، نمونهتعريف .
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برنامه ريزي مطالعه مقطعی

چگونه به يك ليست از جامعه هدف دست خواهيد يافت؟

جزئيات دقيق روش نمونه گيري تصادفي شما چيست؟

دريافت مجوزهاي الزم براي تهيه فهرست جامعه هدف و اخذ اطالعات از آنان چگونه است؟
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(ادامه)برنامه ريزي مطالعه مقطعی 

چگونه داده ها را جمع آوري خواهيد كرد؟

پست كردن پرسشنامه

مصاحبه تلفني

مصاحبه حضوري

معاينه باليني

بررسي هاي آزمايشگاهي

روش هاي اندازه گيري مورد استفاده شما تا چه حد دقيق و قابل اعتماد هستند؟

    رواييValidity

     پاياييReliability
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(ادامه)برنامه ريزي مطالعه مقطعی 
چگونه داده ها را نگهداري خواهيد كرد؟

چگونه داده ها را به كامپيوتر وارد خواهيد كرد؟

آيا برنامه اي براي اطمينان از صحت ورود داده ها به كامپيوتر داريد؟

فرضياتي كه در اين طرح قصد آزمون آنها را داريد، چه هستند؟

آيا حجم نمونه الزم براي آزمون اين فرضيات را تعيين كرده ايد؟

از چه آزمون ها يا روش هاي آماري استفاده خواهيد كرد؟
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منابع سوگيري  در مطالعات مقطعی

مقبوليت اجتماعي

 عدم پاسخ دهي(non-response)

اثر مصاحبه كننده
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Cross-Sectional Study

ineligible

exposed

&

bad outcome

exposed

&

good outcome

unexposed

&

bad outcome

unexposed

&

good outcome

participation no participation

eligible

Source Population
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Cross-Sectional Study

ineligible

physically active

&

CHD

physically active

&

no CHD

physically inactive

&

CHD

physically inactive

&

no CHD

participation no participation

eligible

Farmers
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)بوم شناختی(مطالعه اکولوژیک

Correlational study))همبستگی

 فرد»است، نه « جامعه»واحد مطالعه در اين حالت».

ين ارتباط بين سطح مواجهه و فراواني بيماري را در ب
. تعدادي از جوامع بررسي مي كند

رهايي نقطه قوت آن در تعيين ارتباط بيماري با متغي
. نداست كه در سطح جامعه بيشتر معني پيدا ميکن
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Prentice RL, Kakar F, Hursting S, et al: Aspects of 
the rationale for the Women’s Health Trial. J Natl 
Cancer Inst 80:802-814, 1988.)
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آيا ارتباطی بين مصرف چربی و سرطان پستان وجود دارد؟

در نمودار مي بينيم كه :

با باال رفتن متوسط مصرف چربي، ميزان بروز سرطان پستان افزايش مي يابد

چه اشکالي در اين داده ها وجود دارد؟

مشکل اين است :ecological fallacy!
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ecological fallacy

نسبت دادن صفات به افراد يك گروه، در حالي كه اين صفات به عنوان فرد به آنها تعلق ندارد.

است، اما نمي در مثال خودمان، ما مي دانيم كه در كشورهايي كه مصرف چربي باالتر است بروز سرطان پستان نيز بيشتر
دانيم كه آيا افراد مبتال به سرطان پستان همان افرادي هستند كه چربي بيشتر مصرف مي كنند يا خير؟



مطالعات تحليلی
عدمیادوجووپردازدمیهافرضیهآزمونوتفاوتهاتحلیلگروهها،مقایسهبهپژوهشگرمطالعات،ایندر:تعریف

تهیه).دنمایمیبیانراهاهمبستگیوروابطاینقدرتونمودهتعیینرامتغیرهاهمبستگیوروابطوجود
(وقایعوچونچندازفیلمی

(مورد شاهدی)مطالعات گذشته نگر -1

(Retrospective               Studies(case-control

(مطالعات همگروهی)نگر آینده مطالعات -2
Prospective  Studies
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انواع  مطالعات همگروهی 

آینده نگر-1

Prospective Cohort Study

Concurrent Cohort 

Longitudinal Study

گذشته نگر -2

Retrospective Cohort Study

Historical Cohort

Non concurrent Prospective Study

اینده نگر و گذشته نگر با هم-3
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Cohort studies

Fixed Cohort

Exposure

(+)

(-)

x

x

x

X = outcome



Cohort studies

Dynamic

Exposure

(+)

(-)

Years

X
X

X

X

X = outcome



یعنی توصیف بروز پیامدهای خاص در دوره زمانی معین، توصیفی ،
شکل این طرح به دو. یعنی تحلیل روابط بین عوامل خطر و پیامدهای آن هاتحلیلی

: اصلی ممکن است 

داد آینده نگر، که در آن پژوهشگر نمونه ای را مشخص می کند و قبل از رویمطالعه های
.هر پیامدی متغیرهای مستقل را اندازه می گیرد 

گذشته نگر که در آن پژوهشگر نمونه ای را مشخص می کند و پس از مطالعه های
 .رویداد پیامدها اقدام به جمع آوری اطالعات راجع به متغیرهای مستقل می کند

ن ، مستلزم پیگیری گروه های افراد در طول زمامطالعه های همگروهی
:می باشند و دو هدف اصلی دارند



 یک واژه رومی برای دسته ای از سربازان بود که (همگروه)کوهورت واژه
.دریک گروه رژه می رفتند

 به معنی گروهی از افراد تحت ( کوهورت)در پژوهش بالینی، یک همگروه
.مطالعه است که با گذشت زمان پیگیری می شوند

ا در یک مطالعة همگروهی آینده نگر، پژوهشگر نمونه ای از افراد را انتخاب ی
وی در هر فرد عواملی نظیر عادت به ورزش کردن، را اندازه . مشخص می کند

ی ها یا وی با بررس. می گیرد که ممکن است پیامد متعاقب را پیشگویی کنند
ی می مورد نظر پیگیر( های)معاینه های دوره ای، این افراد را برای یافتن پیامد 

.کند 


مطالعه های همگروهی آینده نگر



time

Exposure Study starts

Disease

occurrence

Prospective cohort study

Exposure
Disease

occurrence

time

Study starts





استیک راهکار قوی برای تعیین بروز و بررسی علل بالقوه یک حالت .
امد، عوامل علتی بالقوه قبل از پیامد بوده اند، زیرا قبل از رویداد پی

.(رعایت ترتیب زمانی). اندازه گیری شده اند
ت نظیر عاد). فرصت اندازه گیری درست و کامل متغیرهای مهم را می دهد

این . (های تغذیه ای که یادآوری صحیح آنها برای افراد مشکل است
.می کندموضوع از سوگرایی سنجش ها به علت دانستن پیامد  پیشگیری

 ه بیماری وقتی ک. با ارزش هستندمطالعه سوابق بیماری های کشندهبرای
مستقل های کشنده بطور گذشته نگر مطالعه می شوند، الزم است متغیرهای

زسازی شوند گذشته، از پرونده های پزشکی یا دوستان و بستگان متوفی با
ام و مواردی که توجه پژوهشگران را جلب می کنند ممکن است معرّف تم

.چنین مرگ هایی نباشند

نقاط قوّت



رطان کولون، حتی بیماری های به نسبت رایج، نظیر س. برای مطالعه پیامدهای نادر، روشی گران و فاقدکارایی است
ری شوند تا در واقع در یك سال معین به قدری بندرت روی می دهند که باید افراد بسیاری برای زمانی طوالنی پیگی

نده نگر، هرچه پیامدها شایع تر باشند، طرح همگروهی آی. پیامدهای کافی برای ایجاد نتایج با اهمیت مشاهده شود
.  موثرتر است

نقاط ضعف



سپس سنجش متغیرهای مستقل بالقوه در شروع مطالعه و: اصوال شبیه مطالعة همگروهی آینده نگر است
.پیامدهای متعاقب در گروهی از افراد که در دوره زمانی معین پیگیری می شوند 

 ی در مطالعه های همگروهی گذشته نگر گردآور:فرق بین مطالعه های همگروهی گذشته نگر و آینده نگر
تنها در انجام این نوع مطالعه. همگروه، سنجش های پایه، پیگیری و پیامدها همه در گذشته اتفاق افتاده اند

ه همگروهی از افراد که بصورتی امکان پذیر است که اطالعات کافی درباره عوامل خطر و پیامدها برای 
.منظور دیگری گردآوری شده اند، در اختیار باشد

مطالعه های همگروهی گذشته نگر





طبیعی آنوریسم های آئورت سینه ای و عوامل خطر پاره شدن این آنوریسم هاتوصیف سیر.
:  بیمار مبتال به آنوریسم را تحلیل کردند133داده های پرونده های پزشکی 

1پژوهشگران از ساکنان بخش المستد مینه سوتا:ـ شناسایی یك همگروه مناسب
(Minnesota Olmstead County) آن ها یک پایگاه اطالعات . استفاده کردند

نفر از 133داده شده بود، جستجو کردند و 1985و 1980تشخیص هایی را که بین سال های 
.ساکنانی را که تشخیص آنوریسم داشتند پیدا کردند



2پژوهشگران پرونده های بیماران را برای :باره متغیرهای مستقلـ گردآوری داده ها در
گردآوری جنس، سن، اندازه آنوریسم و عوامل خطربیماری قلبی ـ عروقی در زمان تشخیص

.مرور کردند


3133از پرونده های آن ها:ـ گردآوری داده ها درباره پیامدهای متعاقب که بعدا روی دادند
آنوریسم ها پاره شده یا با جراحی ترمیم آیابیمار اطالعاتی گردآوری کردند، تا تعیین کنند

.گردیده اند


 مرتبه بیشتر از مردان 8/6بود و زنان % 20پژوهشگران دریافتند که خطر پنج ساله پارگی
همچنین آن ها دریافتند که (. 20تا 3/2، %95دامنه اطمینان )احتمال داشت از پارگی آن رنج ببرند 

4سانتی متر پاره شدند و هیچکدام از آن ها با قطر کمتر6آنوریسم های با قطر بیش از % 31
.سانتی متر پاره نشدند

مثال



مانندمطالعه های همگروهی آینده نگر است.

دانستن پیامدها می توانند تعیین کنند که متغیرهای مستقل قبل از پیامدها بوده اند، زیرا سنجش ها قبل از
امد موردنظر گردآوری شده اند، همچنین سنجش متغیرهای مستقل با دانستن این که کدام شرکت کننده پی

.  را داشته سوگرا نشده است

 هستندخیلی ارزان تر وکمتر وقت گیراز مطالعه های آینده نگر .

نجام در مطالعه های گذشته نگر، افراد تحت مطالعه از قبل گردآوری شده اند، سنجش های پایه از قبل ا
.شده و دوره پیگیری قبال تمام شده است

نقاط قوّت 



یت کنترل محدودی روی طراحی روش های نمونه گیری از جمعیت، و بر روی ماهیت وکیف:نقاط ضعف اصلی
ه موضوع ممکن است داده های موجود فاقد افراد و اطالعاتی باشند که برای پاسخ دادن ب. متغیرهای مستقل دارد
ست حتی اگر داده های موجود اطالعاتی درباره متغیرهای کلیدی داشته باشند، ممکن ا. پژوهش اهمیت دارند

مطلوب ناقص و نادرست بوده، یا به طریقی اندازه گیری شده باشند که برای پاسخ دادن به موضوع پژوهش
.نباشد

نقاط ضعف 



موقع عضوگیری
1ـ  کسانی را که احتمال دارد گم شوند از مطالعه خارج کنید:
می خواهند جابجا شوندالف ـ
مایل به بازگشت نیستندب ـ
2ـ  اطالعاتی کسب کنید که ردیابی را در آینده امکان پذیر کند:
العه نشانی کامل، پست الکترونیکی و شماره تلفن فرد تحت مطالف ـ
ر از نفنشانی کامل، پست الکترونیکی و شماره تلفن یک یا دو ب ـ

.دوستان یا بستگان نزدیک که با او زندگی نمی کنند
نام، نشانی، پست الکترونیکی و شماره تلفن پزشک اصلی ج ـ

شدگان حین پیگیری به حداقل رساندن مفقودراهکارهای 



1ـ تماس دوره ای با افراد تحت مطالعه

تالش های متعدد از قبیل تلفن کردن در تعطیالت آخر هفته و عصرها: بوسیله تلفنالف ـ

ازگشت آدرس بالکترونیکی یا کارت ها یا پاکت های بانامه های مکرر با تمبر،یا پست: بوسیله پستب ـ

خبرنامه، هدیه : روش های دیگرج ـ

2ـ  افرادی که با تلفن یا پست به آن ها دسترسی پیدا نمی شود

تماس با دوستان، بستگان یا پزشک الف ـ

درخواست نشانی از خدمات پستیب ـ

موقع پیگیری



1 ک یا سیر طبیعی یتوصیف بروز، به منظور مطالعه های همگروهیـ در
وناگون، پیامدهای گ( عوامل خطر)تحلیل پیشگویی کننده هایحالت و برای 

نکه تعیین ای. افراد تحت مطالعه در طی دوره ای از زمان، پیگیری می شوند
ها را مشخص داده است، ترتیب رویدادمتغیر مستقل قبل از متغیر وابسته روی

.می کند و به کنترل سوگرایی در آن سنجش کمک می نماید

2ـ مطالعه های همگروهی به تعداد زیادی شرکت کننده نیاز دارند تا برای
ونه هایی که گاهی با تحلیل سوابق یا نم. یک دوره زمانی طوالنی پیگیری شوند

بر گرهمگروهی گذشته نقبال گردآوری شده اند می توان با استفاده از طرح 
.این عیب فائق شد

خالصه 



4 که در آن بروز پیامدها در همگروه هایی مقایسه می همگروهی چندتاییـ طرح ،
ار مفیدی شود که اعضای آن سطوح مواجهه مختلفی نسبت به بعضی عوامل دارند و ابز

مار سرشماری یا مرکز ثبت آ. برای مطالعه اثرات مواجهه های نادر و شغلی می باشد
.می تواند یک گروه شاهد برونی کارآمد فراهم نماید

5 دوش ، اندازه گیری تمام عوامل مخعلت و معلولیـ به منظور تقویت استنتاج های
ته را توجیه کننده بالقوه در آغاز مطالعه که ممکن است رابطه بین متغیر مستقل و وابس

ازه گیری برای پیشگیری از ارزیابی پیامدهای سوگرا، باید اند. کند حائز اهمیت است
حد امکان پیامدها با دقت استاندارد شده و کسانی که پیامد را تعیین می کنند تا سر

.نسبت به مقادیر متغیرهای مستقل ناآگاه باشند

6ی شودـ با پیگیری ناقص افراد تحت مطالعه، قدرت یک طرح همگروهی تضعیف م  .
ام ردیابی با حذف افرادی که احتمال دارد برای پیگیری در اختیار نباشند، و با یک نظ

ناب دوره ای، و پیگیری شدید تمام افراد تحت مطالعه می توان از این خسارت ها اجت
.ورزید

.برای شما شرکت کننده مشتاق یك مثال عددی در انتهای اسالیدها قرار دارد



شاهدي-مطالعات مورد 



بجزا،هبیماری تمامعللبررسیبرای،یکلجمعیتگیریاندازهبرمبتنیمقطعیهموهمگروهیهایمطالعه هم
سرطاننظیرنادر،بیمارییکخطرعواملتادارندالزمکنندهشرکتهزارانکدامهر:هستندگرانها،آن ترینشایع
.کنندتعیینرامعده

عمومییتجمعدرخطرعواملشیوعبهراجعقبلیآگاهیازاستفادهبابیماریبهمبتالیانمواردمجموعهکهدیدیم
.کندمشخصرا(ایدزبرایغیرمجازهایدارونظیرتزریق)بدیهیخطرعاملیکتواندمی

طرخعاملشیوعبتوانکهبه طوریشود،گردآوریمرجعیگروهاستالزمخطر،عواملاغلببرایاین،وجودبا
.کردمقایسه(هاشاهد)بیماریبدونافراددرآنشیوعبارا(موارد)بیماریبهمبتالافراددر

ساختار



 آن  ها .هستندگذشته نگرمطالعات مورد ـ شاهدی عموما
گروهی از افراد بیمار و گروهی دیگر از افراد غیربیمار را 
ا مشخص می کنند، سپس به گذشته آن  ها نگاه می کنند ت

هند اختالف در متغیر های مستقل را که ممکن است توضیح د
.چرا موارد، بیمار شده و شاهد ها نشده اند پیدا کنند

ا مطالعه  های مورد ـ شاهدی مطالعه  های اپیدمیولوژی هستند ت
نتی بنابراین، بطور س. عوامل خطربیماری  ها را شناسایی نماید

شاهدی از وجود با عدم وجود بیماریبرای تعیین وضع موردـ
ث، به این دلیل و بخاطرراحت تر نمودن بح. استفاده می شود
.  می گوییم"مورد"اغلب به بیماران 





 در فهرست طرح  های پژوهشی، مطالعه  های مورد ـ شاهدی از
ر این  ها از بقیه طرح  ها فریبنده تر و اندکی پ. همه جذابترند

ی مخاطره تر ولی خیلی ارزان تر و گاهی بطور شگفت انگیز
.خوب هستند

 بخاطر فرصت  های فزاینده سوگرایی، طرح مطالعة مورد ـ
ای شاهدی بحث انگیز است، ولی مثال  های بسیاری از مطالعه  ه

.  اند، وجود داردخوب طراحی شده که نتایج مهمی حاصل نمود ه



 رابطه بین سرطان واژن در دختران و مصرف دی
(  Diethylstilbestrol)اتیل استیل بسترول 

نها یک مطالعه کالسیک که براساس ت)توسط مادر 
.(فتهفت مورد به یک نتیجه گیری قطعی دست یا

ر و استفاده از بلوکر های کانال کلسیم کوتاه اث
افزایش خطر سکته قلبی



1-سودمندی برای پیامد های نادر

2- سودمندی برای ایجاد فرضیه  ها

نقاط قوّت مطالعه  های مورد ـ شاهدی 



-عه  روش گذشته نگر مطال:سودمندی برای ایجاد فرضیه  ها
های مورد ـ شاهدی و توانایی آن  ها برای بررسی تعداد زیادی

علل از متغیر های مستقل، آن ها را برای ایجاد فرضیه  ها در باره
ر یک برای مثال، د. یک طغیان جدید بیماری سودمند کرده است

مطالعة مورد ـ شاهدی یک همه گیری نارسایی حاد کلیوی در
برای خوردن 7/52یک نسبت شانس ( 13)کودکان  هائیتی 

. ت شدشربت استامینوفن که بطور محلی ساخته می شد، یاف
از بررسی  های بیشتر نشان داد که نارسایی کلیوی ناشی

ل مسمومیت با دی اتیلن گلیکول بود که معلوم شد محلو
صرف می گلیسیرینی را که برای ساختن شربت استامینوفن م

.شده آلوده کرده است



1-روش مستقیمی برای برآورد بروز یا شیوع بیماری، یا خطر منتسب یا خطر افزوده وجود ندارد.

2- فتن دو وجود یا عدم وجود بیماری که ضابطه گر)این مشکل وجود دارد که فقط یک پیامد رامی توان مطالعه کرد
توان هر تعداد از متغیر های وابسته را می( و تجربی)، در حالی که در مطالعه  های همگروهـــی و مقطعی (نمونه بود

. بررسی نمود

3-ی عمدتا این سوگرای. بزرگ ترین نقطه ضعف مطالعه  های مورد ـ شاهدی استعداد فزاینده آن  ها به سوگرایی است
.  نمونه گیری مجزای موارد و شاهد ها، و اندازه گیری گذشته نگر متغیر های مستقل: از دو منبع می اید

نقاط ضعف مطالعه  های مورد ـ شاهدی
اطالعاتی که در اختیار مطالعه  های مورد ـ شاهدی می باشند محدود است 



در یک مطالعة مورد ـ شاهدی نمونه گیری با موارد آغاز می شود: سوگرایی نمونه گیری و نحوه کنترل آن .

انتخاب موارد
1-ولی . بطور مطلوب، نمونه موارد یک نمونه تصادفی از هرکسی است که بیماری تحت مطالعه را دارد: موارد

ای بالفاصله یک مسئله ظاهر می شود، چطور می دانیم که چه کسی بیماری را دارد و چه کسی ندارد؟ در مطالعه  ه
همگروهی و مقطعی بطور منظم بیماری در تمام افراد تحت مطالعه جستجو می شود، ولی در مطالعه  های مورد ـ

باشند شاهدی باید موارد از بین بیمارانی که قبال بیماری در آن  ها تشخیص داده شده و برای مطالعه در اختیار می
شخیص داده این نمونه معرّف تمام بیماران مبتال به آن بیماری نیست، زیرا کمتر احتمال دارد کسانی که ت.انتخاب شوند

.گرفته شونددر برنشده اند، غلط تشخیص داده شده، یا فوت کرده اند





در عمل اغلب انتخاب موارد امری است آسان، زیرا منابع در دسترس برای انتخاب شرکت کنندگان محدود است .
تصمیم گیری مشکل تری که معموال. نمونه موارد ممکن است کامال معرّف نباشد، ولی آنچه بوده همین است

اب پژوهشگری که یک مطالعة مورد ـ شاهدی را طراحی می کند با آن روبرو است، داشتن دست بازتر در امر انتخ
د هدف کلی، نمونه گیری شاهد ها از یک جمعیت در خطر بیماری است که از سایر جهات مشابه موار. شاهد ها است

:باشد و برای رسیدن به این هدف چهار راهکار عمده وجود دارد

(پاشنه آشیل)انتخاب شاهدها









ترین از بین تمام این طرح ها، هیچکدام بهترین یا بد
رایط نیستند، هر کدام بسته به موضوع پژوهش و ش

.جایگاه و هدف خودش را دارد

گزینش از بین طرح  های مشاهده ای 



:منابعی بری مطالعه شما
91



!خیلی مهم...مهم
 همیشه ایده هاتون رو یک جا

!!!کنیدیادداشت 



93بسیار سپاسگزارماز حسن توجه شما 



A cohort study allows to calculate indicators 
which have a clear, precise  meaning.

The results are immediately understandable. 



Population            Cases

(f/u 2 years) 

HIV + 215 8

HIV - 289                    1

Presentation of cohort data: 
Population at risk

Does HIV infection increase risk of developing TB 
among a population of drug users?

Source: Selwyn et al., New York, 1989



Person-years Cases

Smoke   102,600 133

Do not smoke      42,800                                   3 

Presentation of cohort data: 
Person-years at risk

Tobacco smoking and lung cancer, England & Wales, 1951

Source: Doll & Hill



Presentation of data: 
Various exposure levels

Daily number of 
cigarettes smoked 

Person-years 
at risk 

Lung cancer 
cases 

> 25 25,100 57 

15 - 24 38,900 54 

1 - 14 38,600 22 

none 42,800   3 
 



• Absolute measures

– Risk difference (RD)               Ie - Iue

• Relative measures

– Relative risk (RR)  
• Rate ratio
• Risk ratio

Effect measures in cohort studies

Ie

Iue

Ie =  incidence in exposed
Iue= incidence in unexposed



Exposure 
Population 

(f/u 2 years) 
Cases 

Incidence 

(%) 

Relative 

Risk 

 

HIV + 

 

215 

 

8 

 

3.7 

 

11 

HIV - 298 1 0.3  

 

Does HIV infection increase risk of developing TB 
among drug users?



Vaccine efficacy (VE)

Status Pop. Cases 
Cases per 

1,000 
RR 

Vaccinated 301,545 150 0.49 0.28 

Unvaccinated 298,655 515 1.72 Ref. 

Total 600,200 665 1.11  

     

 
 

VE = 1 - RR = 1 - 0.28

= 72%



Cigarettes 
smoked/d 

Person-years 
at risk 

Cases Rate per 
1000 p-y 

Rate 
ratio 

     
> 25 25,100 57 2.27 32.4 

15 - 24 38,900 54 1.39 19.8 

1 - 14 38,600 22 0.57   8.1 

none 42,800   3 0.07   Ref. 

 

 

Cohort study: Tobacco smoking and lung cancer, England & 
Wales, 1951

Source: Doll & Hill



:و اما ویژگیهای انجام یک تحقیق علمی

 نیاز به دقت

داشتن صبر و حوصله و انگیزه باال

 لزوم توصیف دقیق مفاهیم

اثر بخشی –افزایش هزینه در نظر گرفتنCost- effective 

 بهبود وضع بهداشت جامعه برنهایتاً موثر

رعایت بی طرفی

ای دارای ماهیت دوره

افزایشی بودن

107


