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ات طال ا انواع مطالعاتان

نحوه اجراي يك تحقيق از زواياي مختلف قابل
ش ژ ال ا ا ا است و براي پاسخ به سوال پژوهشق تقسيم بندي

با در نظر گرفتن معذوريت هاي   يو همچنين وري ن ر ر ر ب ين چ و
اجرايي، بار مالي و مباحث اخالقي بايد بهترين

د ش ن ت ه طال ه ش
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شود تعيين .شيوه مطالعه



بنيادي  و كاربردي يمطالعات ربر و ي ي ب

كككاااررربببررردددييي و:مممطططااالللعععاااتتت زمان در آنها نتايج براي كه مطالعات كاربردي كاربرديمطالعات و  :مطالعات زمان در آنها نتايج براي كه مطالعاتي
مكان تحقيق كاربردي متصور است مانند بررسي عوامل  

قلب بيماريهاي كشور-خطر در عروق قلبي بيماريهاي كشورخطر در عروقي
مطالعاتي كه براي توسعه دانش بشري  : مممطططااالللعععاااتتت   بببنننيييااادددييي

شده شناخته كاربرد آنها نتايج براي ول شوند م شده  انجام شناخته كاربرد آنها نتايج براي ولي شوند مي انجام
مثًال بررسي   اي در زمان و مكان مورد مطالعه وجود ندارد 

سلوليها تك مثل توليد بر فضا در وزن ب سلوليهااثرات تك مثل توليد بر فضا در وزني بي اثرات
مطالعاتي كه هر دو خصوصيت  : كككاااررربببررردددييي///مممطططااالللعععاااتتت   بببنننيييااادددييي

باشند داشته هم با را فوق
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باشند داشته هم با را فوق



يمطالعات كمي  و كيفي ي و ي

متغيرها سنجيده و براي تحليل اطالعات  :مممطططااالللعععاااتتت   كككمممييي
و بسط نتايج به جامعه از روشهاي آماري استفاده مي  

شود
مفاهيم به جاي متغيرها سنجيده مي  : مممطططااالللعععاااتتت   كككيييفففييي

نه ت ا ها نه ن د ابط يق ع ك د هدف ند نه  ش است ها نمونه در عميق روابط درك هدف شوند و
تعميم آنها به جامعه؛ لذا روشهاي تحليل محتوا جاي  
نتاي ي تف ليل ت زيه ت د ا ي ا آ شهاي
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نتايج   تفسير تحليل و تجزيه و آماري را  در روشهاي
مي گيرند



مطالعات فردي و اكولوژيك

اطالعات افراد تك به تك جمع آوري مي  :مممطططااالللعععاااتتت   فففررردددييي
شود مانند بررسي رابطه بين مصرف سيگار و فشارخون

اطالعات جوامع مختلف با هم  :مممطططااالللعععاااتتت   اااكككووولللوووژژژيييككك
مقايسه مي شوند مانند بررسي درصد شيوع پرفشاري  

خون در شهرهاي مختلف كشور و بررسي ارتباط آن با  
ارتفاع از سطح دريا، در اين مطالعه جمعيت هر شهر و  
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حتي يك استان به عنوان يك گروه در نظر گرفته مي شود



و ثانويه ويمطالعات اوليه و ي و

مطالعاتي هستند كه بر روي نمونه هاي  :مممطططااالللعععاااتتت   اااوووللليييههه
اصلي مانند انسانها، حيوانات، سلولها و يا مواد شيميايي  

مستقيماً انجام مي شوند

مطالعاتي هستند كه بر روي نتايج  :مممطططااالللعععاااتتت   ثثثااانننووويييههه
مطالعات اوليه انجام مي شوند مانند مطالعات كتابخانه اي،  

مطالعات مرورساختاريافته و متاآناليز
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و مداخله اي يمطالعات مشاهده اي و ي

يعني بررسي و سنجش متغيرها بدون  : مممطططااالللعععاااتتت   مممشششاااهههدددههه   اااييي
يتاثيرگذاري بر آنها مانند مقايسه فشارخون بيماران ديابتي با  

افراد سالم
ااا ددداااخخخلللههه اااتتت هاطططاااللل تغ گذا تاث ن اي ايمطالعات مداخله تاثيرگذاري بر روي متغيرهاي  :مطالعات مداخله يعني

مستقل و بررسي تاثيرات اين تغييرات بر روي متغيرهاي  
ا ه قا د ك ن ك غذاها تاث ه قا انند ته در مقايسه با  ا نمك كم غذاهاي تاثير وابسته مانند مقايسه

غذاهاي معمولي بر فشار خون بيماران مبتال به پرفشاري خون
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و تحليلي يمطالعات توصيفي ي و ي ي و

مطالعاتي هستند كه براي تعيين ميانگين:مممطططااالللعععاااتتت   تتتوووصصصيييفففييي
پديده بكار مي روند   ييك متغير در جامعه و يا تعيين فراواني يك پ ي
مانند تعيين ميانگين فشارخون سيستوليك در بيماران ديابتي و  

.يا تعيين درصد سالمنداني كه كاهش شنوايي دارند ي ي

مطالعاتي هستند كه براي تعيين ارتباط بين:مطالعات تحليليمطالعات تحليلي ييي
متغيرها بكار مي روند مانند بررسي رابطه بين وزن زمان تولد  

نوزادان با وضعيت تغذيه مادران در دوران بارداري
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و طولي يمطالعات مقطعي و و ي

مطالعاتي هستند كه در يك نقطه از زمان تمام متغيرها  :مممطططااالللعععاااتتت   مممقققطططعععييي
سنجيده مي شود مانند بررسي رابطه بين متوسط مدت فعاليت بدني در  

گ ا ك ك ا گرفته شده و هم  ط كه در يك زمان نمونه خون روز و سطح چربيهاي سرم
زمان پرسشنامه در مورد فعاليتهاي بدني پر مي شود

طططوووللل تقدم:مممطططااالللعععاااتتت با ته واب و تقل م هاي متغي كه تند ه مطالعات طولي طوليمطالعات تقدم   :مطالعات با وابسته و مستقل متغيرهاي كه هستند مطالعاتي
و تاخر زماني جمع آوري مي شوند

كه متغير مستقل ثبت و در آينده وقوع متغير وابسته سنجيدهمطالعات آينده نگرمطالعات آينده نگر ررر عييي
مي شود

كه متغير وابسته در زمان حال ثبت و بر اساس پرسشگريمممطططااالللعععاااتتت   گگگذذذشششتتتههه   نننگگگررر
گردد م تعيين گذشته در مستقل متغير مستندات بررس يا و
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گردد مي تعيين گذشته در مستقل متغير مستندات بررسي يا و



انواع مطالعات
توصيفي تحليلي

مشاهده ايايمداخله
گزارش مورد

گزارش مواردكوهورتكارآزمايي باليني

اكولوژيكمورد شاهديكارآزمايي ميداني

Community Medicine
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مقطعيكارآزمايي اجتماعي



توصيفیمطالعاتط
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یمطالعات توصيفی ي و

تا• ھاست داده منظم ارائه و آوری جمع شامل ؛ توصيفی ه ھ  مطالعه ا م  ع آوری و ارا  ل ج ی    ي و  
.تصوير روشنی از يک موقعيت خاص بدست آيد

ظ ً معموال چند جنبه اساسی از بيماری و يا پيامد مورد نظر بررسی می •
:شود

–What:،چه چيز، چه واقعه... Whatو چ چيز چ
–Who : ،سن، جنس، نژاد، تاھل، تحصيالت...
–Where :روستا، محله، /وضعيت جغرافيايی، شھر....

When:،ساعت ماه، سال، فصل، –When:،فصل، سال، ماه، ساعت ...

مطالعات توصيفی را می توان روی گروه ھای کوچک يا بزرگی از •
Community Medicine
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ز ی بزر ي وچ رو رو ن و ی ر ی ي و
.افراد انجام داد



(Case report )   گزارش هاي موردي( p ) ي ور ي زرش

يا تعداد  پديده/گزارش ھاي موردي ارائه تفصيلي يك مورد
ا ا ا ا ش گش شا ا ش ا گ ا اين گزارش ھا روش مھمي .انگشت شماري از موارد است
پزشكي به بيماري ھاي غير معمول يا  براي توجه دادن جامعه

ت ا ا ك ل غ ات .تظاھرات غير معمول يك بيماري استتظا

)Case series( موارد همجموع

بررسی چندين مورد از يک پديده نادر و جستجو جھت يافتن   
باشد می آنھا فرد به منحصر و مشترک مطالعاتنکات اين در
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در اين مطالعات .نکات مشترک و منحصر به فرد آنھا می باشد
.تاکيد بر مشاھدات منفرد و دقيق تک تک موارد است



‐Cross(مطالعه مقطعي  Sectional(

ختلف ھا تغ ان ا ف ز ت ن ت ؛ قط ھا از ھدف

)(ي

ھدف از بررسی ھای مقطعی؛ تعيين توزيع فراوانی متغيرھای مختلف •
.در يک جمعيت و در يک لحظه از زمان است

گ .اين مطالعات روی تعداد کم يا بسيار زياد از جمعيت انجام می گيرند•

ري      را اندازه يا حاالت مرتبط با سالمتی مطالعات مقطعي شيوع بيماري• ع یي زر ر
.مي گيرند و اغلب مطالعات شيوع ناميده مي شوند

گيرد• مي صورت ھمزمان اثر و مواجھه سنجش مقطعي، مطالعه .  در مطالعه مقطعي، سنجش مواجھه و اثر ھمزمان صورت مي گيرددر

انجام مطالعات مقطعي نسيتاً ساده و اقتصادي است و براي تحقيق در •
يژگيھاي كه اجتماع اقتصادي حاالت نژاد، نظير ھاي اجھه م رد م
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مورد مواجھه ھايي نظير نژاد، حاالت اقتصادي ـ اجتماعي كه ويژگيھاي 
.ثابت افراد ھستند، مفيد است 



‐Cross(مطالعه مقطعي  : مثال  Sectional(

کرمان• شھر در ديابت شيوع تعيين ن  ر ھر  ر  ب  ي يوع  يين 

سن، : اقتصادی افراد مثل  – بررسی مشخصات اجتماعی   •
آ ا ا ا ا ل ا ال ميزان تحصيالت، وضعيت تاھل، تعداد فرزندان يا ميزان درآمدا

سل• بيماری شيوع ميزان تعيين ل  ری  يوع بي ن  يز يين 

در دانش آموزان ابتدايی شھر کرمانADHDتعيين فراوانی  •

بررسی نوع رفتار مردم، ميزان آگاھی، عقايد و باورھای       •
پزشکی(ايشان دانشجويان توسط استاندارد ھای احتياط :رعايت
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ن ی(ي ن پز جوي و  ر  ی  ي  ي  : ر
...)استفاده دستکش، پوشيدن گان،شستن دست ھا،



مطالعات تحليلیط
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‐Cross(مطالعه مقطعی  Sectional(  

در بيشتر مطالعات مقطعی، محقق عالوه بر توصيف مسئله
ختلف ھا تغ نظ از ز ن ا ه ا ختلف ا ھ گروھھای مختلف جامعه را نيز از نظر متغيرھای مختلف گ

.مورد مقايسه قرار می دھد

:مثال 
کرماندر دانش آموزان دبستانی شھر چاقی و عوامل موثر بر آن بررسی فراوانی 

سال 1392در
Community Medicine
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1392در سال



‐Cross(مطالعه مقطعی  Sectional(  

در مطالعه مقطعي، سنجش مواجھه و اثر ھمزمان صورت •
. مي گيردگ

در اين مطالعات فقط ارتباط بين عوامل مورد بررسی و •
بيماری مشخص می شود و ھيچ گونه رابطه علت و معلولی 

.قابل اثبات نمی باشد
Community Medicine
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.تاً ساده و اقتصادي استبانجام مطالعات مقطعي نس•



Cross‐sectional Study

Children

in eligible eligible

no participationparticipation no participationparticipation

Physically inactive
&

no Obese

Physically inactive
&

Obese

Physically active
&

no Obese

Physically active
&

Obese

20

no ObeseObeseno ObeseObese



)Case‐Control(شاھدی   - مطالعه مورد )(ر

ل ظ ل ط در اين مطالعه، محقق به منظور تعيين عواملی که در ايجاد •
.مشکل دخالت داشته اند دو گروه را با ھم مقايسه می کند

يکی گروه مورد، که در آنھا مسئله مورد بررسی وجود دارد •
و ديگری گروه شاھد )مثالً کودکان مبتال به سوء تغذيه( ر)( ر
.که در آنھا مسئله مورد بررسی وجود ندارد)کنترل(

:مثال 
رد ه طال ، الکل رف با ری رطان به ابتال بين ارتباط شاھدیبرر

Community Medicine
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شاھدی -بررسی ارتباط بين ابتال به سرطان مری با مصرف الکل ، مطالعه مورد 



:مطالعه مورد شاهدي•

)exposure(مواجهه )outcome(پيامد

:مطالعه كوهورت•

)exposure(مواجهه )outcome(پيامد
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Case‐Control Study

Example :
Smoker

CHD

Example :

Men
Non smoker

CHD
(Cases)

No CHD

>50 y
Smoker

(Controls) Non smoker
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)Cohort(مطالعه ھمگروھی     
در اين مطالعه، گروھی از افراد مواجھه يافته با يک عامل •

مطالعه(خطرزا عامل)گروه با که افراد از گروھی با ، ، با گروھی از افراد که با عامل )گروه مطالعه(خطرزا
خطرزای مورد نظر مواجھه نيافته اند ، مورد مقايسه قرار 

.می گيرند ير ی
بدين ترتيب که محقق پس از مشخص نمودن گروھھا ، آنھا •

مرا برای مدتی تحت پيگيری قرار می دھد تا ظھور يا عدم  ي ھور ی ر ر يری پي ی ی بر ر
ظھور بيماری يا حالت مرتبط با عامل خطر را مشخص 

.نمايد
:مثال

بررسی رابطه بين مصرف سيگار و سرطان حنجره ، مطالعه ھمگروھی

24



مطالعه ھمگروھی
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Cohort Study

E l

Smoker
CHD

Example :

Smoker
(exp.)

Population
No CHD

No smoker

Population
CHD

(nonexp.) No CHD
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مداخله ایمطالعاتط



مطالعات تجربی

در مطالعه تجربی، افراد بطور تصادفی حداقل به دو گروه •
ند ش ي .تقسيم می شوندتق

گ ف گ ا ق ا ل ا اث گ ک يک گروه تحت تاثير مداخله يا تجربه قرار گرفته و گروه •
نتايج مداخله از . ديگر بعنوان شاھد در نظر گرفته می شود
گردد شخ ه گر د ه قاي . طريق مقايسه دو گروه مشخص می گرددطريق
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Randomized Controlled Trials

مداخله •

گروه کنترل •

انتخاب تصادفی •
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يطرح كلي كارآزمايي باليني ي ب يي ز ر ي رح

EC
Study 
Group

Outcome
TR

Intervention

SP

Group
No
OutcomeNo

Intervention

SP   = Study Population
EC = Eligibility CriteriaEC       Eligibility Criteria
R     = Randomize intervention
T      =   Elapsed time
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مطالعات شبه تجربی

تجربی• مطالعه شرايط از يکی از شرايط مطالعه تجربیيکی
.وجود ندارد) وجود کنترل، انتخاب تصادفی( 
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مطالعه نوع انتخاب نوع مطالعهانتخاب

شكل و مانتخاب نوع مطالعه به ميزان اطالعات موجود درباره 
.انواع سئواالت پژوھش بستگي دارد

مطالعه نوع انتخاب در موثر :عوامل وع  ب  ر  ر  و ل  :و
نوع مسئله•

ئله ا د د آگاھ زان ميزان آگاھی موجود درباره مسئله•
منابع موجود برای انجام طرح•
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نباشيد يخسته ب


