
1 



2 

 داًـگبُ ػلَم پضؿىی الجشص

 اًَاع هطبلؼبت هـبّذُ ای تَكیفی

 آقابزاریهزین 

 دکتزی پضٍّؼ پزعتاری

البزسّیات ػلوی داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ػضَ   

aghabararym@gmail.com 



3 



4 



5 

 هطالؼِ  ًَع 
   (تحقیق/پضٍّؼ)

 ػٌَاى پظٍّؾ

 اّذاف پظٍّؾ

 سٍؽ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب سٍؽ خوغ آٍسی دادُ ّب

اخاللیهالحظبت   

 ّضیٌِ/اهىبًبت/هذت صهبى اًدبم پظٍّؾ

 حدن ًوًَِ سٍؽ ًوًَِ گیشی
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 اًَاع هطبلؼبت
 

 هطبلؼًِىبت هْن دس اًتخبة ًَع 
 تحمیك/پظٍّؾ
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 پظٍّؾتمؼین ثٌذی اّذاف 

تمؼین ثٌذی اًَاع هطبلؼبت 

ثب اًَاع هطبلؼبت ووّی   آؿٌبیی 

تَكیفی/هـبّذُ ای/ ووّیثب اًَاع هطبلؼبت  آؿٌبیی 

  ًِىبت هْن دس اًتخبة ًَع هطبلؼ 

 الگَسیتن  تـخیق هطبلؼًَِع هطبلؼِ ثش اػبع تـخیق 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگاُاّذاف ایي 
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 تمؼین ثٌذی اّذاف تحمیك

هـىالت حل یب ٍ ػَاالت ثِ دادى پبػخ :تحمیك اًدبم اص ّذف 

 :ثش اػبع ػطَح هختلف ػَاالت یب هـىالتاّذاف  تحمیك تمؼین ثٌذی 
 

تَكیف ٍ ؿٌبػبیی     

تَضیح ٍ اسصیبثی 

 پیـگَیی /ثیٌی پیؾ 

وٌتشل 

ِهمبیؼ   

وـف / اوتـبف 
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 (Description)ؿٌبػبیی ٍ تَكیف   

،ّب پذیذُ خلَكیبت ٍ هبّیت دسن ٍ ؿٌبػبیی ثشسػی ٍ  

 (پضؿىی) ػلَم دس هَخَد هفبّین

هَخَد ٍضؼیت تَكیف 

 

 اػتبى تْشاىپشػٌل فَسیت ّبی پضؿىی ٍضؼیت ػالهت ػوَهی ثشسػی 

 دس ثیوبساى للجیؿذت افؼشدگی ثش اػبع همیبع افؼشدگی  ثشسػی
 

 دس سػبیت ایوٌی تضسیمبتوبسوٌبى اتبق ػول  ػولىشدثشسػی 
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 (  Explanation)اسصیبثی ٍ تَضیح    

هتغیشّب ثیي احتوبلی سٍاثط وـف ٍ ّب پذیذُ تش دلیك ثشسػی 

هؼلَلی ٍ ػلت ساثطِ یبفتي /هتغیشّب ثیي استجبط ثشسػی 

 

 پشػٌل ثخؾ اٍسطاًغ هیضاى اؿتجبّبت وبسی ثبال ثَدى 

 پشػٌل ثخؾ اٍسطاًغسضبیتوٌذی ؿغلی ثشسػی 
 

 ٍخَد ساثطِ احتوبلی ثیي

 ثشٍص اؿتجبّبت وبسیٍ سضبیتوٌذی ؿغلی    

 دس پشػٌل ثخؾ اٍسطاًغٍلَع خطبّبی ثبلیٌی ٍ سضبیتوٌذی ؿغلی ثیي  استجبطثشسػی 
 هثبل دیگش

 دس پشػٌل ثخؾ اٍسطاًغٍلَع خطبّبی ثبلیٌی ٍ احؼبع خؼتگی ثیي  استجبطثشسػی 
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 (Prediction)پیؾ ثیٌی ٍ پیـگَیی 

ًتبیح ثش هَثش هتغیشّبی تؼییي 

ًتبیح وٌٌذُ ثیٌی پیؾ هتغیشّبی تؼییي 

 

 
 

 پیـشفت تحلیلیثش ػَاهل هَثش تؼییي 

 داًـدَیبى داًـگبُ ّبی ػلَم پضؿىی وـَس 
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 (Control)وٌتشل  

ای صهیٌِ هحیطی، ؿشایط وٌتشل ٍ ...   

تش دلیك ٍ ثیـتش ؿٌبخت هؼتلضم 

 

 ثش  ثخؾ اٍسطاًغ پشػٌل ثْجَد ؿشایط وبسی آیب 

 آًْب تبثیش داسد؟هیضاى ثشٍص اؿتجبّبت وبسی 

 

 هؼتلضم طشاحی ٍ اخشای ثشًبهِ 
 هیضاى ثشٍص اؿتجبّبت وبسیثش  ثخؾ اٍسطاًغ  پشػٌل ثْجَد ؿشایط وبسی ثشسػی تبثیش 
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 ٍ ثیـتشیب  دٍگشٍُهتغیشّبی هَسد هطبلؼِ دس  همبیؼِثشسػی 

 

 
 دختش  ٍ پؼش داًـدَیبى َّؽ ّیدبًی ثشسػی همبیؼِ ای 

 داًـگبُ ّبی ػلَم پضؿىی

 

 اػتبى دس ػِ هیضاى خَدوـی ًَخَاًبى ثشسػی همبیؼِ ای 

 الجشص، تْشاى، ٍ اكفْبى 

 (Comparison)همبیؼِ 
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 (Comparison)همبیؼِ 

ثش هؼتمل هتغیشّبی تبثیش ػلت ٍ تبثیش چگًَگی همبیؼِ ٍ ثشسػی  

 ٍاثؼتِ هتغیشّبی
 

 

  6ٍیتبهیي ة ٍ دیویتشٍى تبثیش داسٍی  همبیؼِ 

 تَْع  ٍ اػتفشاؽ  دٍساى ثبسداسی ثش
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 (Exploration) اوتـبف

ّب پذیذُ ٍ هفبّین هبّیت وـف ٍ تجییي 

تؼبهالت ،اختوبػی تحشوبت ،احؼبػبت ٍ ّیدبًبت ،صًذُ تدبسة 

 ّبی پذیذُ سفتي ثیي اص ٍ ظَْس ػلل ،خَاهغ ٍ افشاد ثیي

 فشٌّگی ٍ اختوبػی
 

 ًمؾ هبدسی  پیشاهَى ؿبغل صًبى تدشثِ 

 ایذصدس صًبى هجتال ثِ تدشثِ هبدسی 

 ًبثیٌبدسافشاد هفَْم صًذگی 

 ػلیِ صًبى دس خبًَادُپیبهذّبی خـًَت 

 ثیوبساى ثؼتشی دس ثیوبسػتبىایوٌی فشٌّگی 
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 تمؼین ثٌذی اّذاف پظٍّؾ

 :تمؼین ثٌذی اّذاف  تحمیك ثش اػبع ػطَح هختلف ػَاالت یب هـىالت
 

تَكیف ٍ ؿٌبػبیی    

تَضیح ٍ اسصیبثی 

  پیـگَیی /ثیٌی پیؾ 

وٌتشل 

ِهمبیؼ   

وـف / اوتـبف 
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اص ًظش ًتبیح ٍ هبّیت یبفتِ ّب 
پبیِ ای/ ثٌیبدی   (Basic/ Fundamental) 
 ثبلیٌی  / وبسثشدی(Applied/ Clinical) 

 

اص ًظش هحل اًدبم تحمیك 
آصهبیـگبّی (Laboratory) 
هیذاًی (Fieldwork) 

 

اص ًظش ًَع دادُ ّبیی وِ خوغ آٍسی ٍ اسایِ هی ؿَد 
ووّی (Quantitative) 
 ویفی(Qualitative) 
  تشویجی(Mixed) 

 

  (هتذٍلَطی ٍ طشح تحمیك)اص ًظش سٍؽ اًدبم ٍ اخشای پظٍّؾ 
 ووّی(Quantitative) 
 ویفی(Qualitative) 
  تشویجی(Mixed) 
 هزٍری (Review) 

 

 

اص ًظش هذت صهبى خوغ آٍسی ٍ تدضیِ ٍ تحلیل  د ادُ ّب 

   
 

 

 

 (تحمیك/پظٍّؾ)تمؼین ثٌذی اًَاع هطبلؼِ 
 

تاریخی  (Historical) 
(حال) اخیز (Present) 
ُآیٌذ  (Futuristic) 

هقطؼی (Cross Sectional) 
طَلی (Longitudinal) 
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 هطبلؼبت ثٌیبدی ٍ وبسثشدی

ثٌیبدی  (Fundamental) 
ِووه ثِ گؼتشؽ داًؾ یب ػلَم پبیِ ٍ استمبی فْن ٍ داًؾ ثـشی دس یه سؿت 

وبسثشد دس سؿتِ ّبی ػلَم پبیِ ٍ فیضیَلَطی 

ٍلت گیش ٍ ّضیٌِ ثش ّؼتٌذ ٍ هؼوَالً تَػط  هشاوض ػبلی ٍ داًـگبّی اًدبم هی ؿًَذ 

هتىی ثِ صهبى ٍ هىبى ًیؼتٌذ 

هوىي اػت توبم یب ثخـی اص آى دس آیٌذُ وبسثشد داؿتِ ثبؿذ. ًتبیح ایي ًَع اص تحمیمبت، وبسثشد فَسی ًذاسد 
 

  وبسثشدی(Applied) 
دّذ هی لشاس اخشا ٍ ثشسػی هَسد سا ثٌیبدی تحمیمبت اص ؿذُ حبكل خذیذ داًؾ 

ؿًَذ هی اًدبم ثٌیبدی ّبی پظٍّؾ اص تش ػشیغ 

ّب وبسخبًِ ٍ خلَكی دٍلتی،  ّبی ػبصهبى تَػط هؼوَالً ٍ داسًذ ثیـتشی طشفذاساى دلیل ّویي ثِ ّؼتٌذ؛ صا دسآهذ  

 ؿًَذ هی اًدبم

هتىی ثِ صهبى ٍ هىبى اػت 

   (...اسصؿیبثی ٍ / وٌتشل/پیؾ ثیٌی/تلوین گیشی/حل هـىلثب ّذف  آهَصؽٍ  هذیشیت، خذهبت ثبلیٌیدس )داسای وبسثشد فَسی ٍ دساصهذت  ّؼتٌذ 
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 استجبط ثیي هطبلؼبت ثٌیبدی ٍ وبسثشدی

هی گؼتشؽ سا هَخَد داًؾ هدَْالت، وـف ثب ثٌیبدی ّبی پظٍّؾ 

 ؿًَذ هی ًظشیِ یب تئَسی یه تَلیذ هَخت اغلت ٍ دٌّذ
ثشسػی ػبختوبى ػلَلی ػلَل ّبی ثٌیبدی 

 ثشسػی ٍ تؼییي ٍاػطِ ّبی ؿیویبیی دس اًتمبل دسد 

ثشسػی ٍ تؼییي ثیَؿیوی خَاة ٍ الگَّبی خَاة ٍ اػتشاحت 

تَلیذ ثٌیبدی پظٍّؾ ًتیدِ دس وِ سا خذیذی داًؾ وبسثشدی پظٍّؾ 

 دسكَستی .دّذ هی لشاس ثشسػی هَسد ػولی وبسثشدّبی ًظش اص ؿذُ،

 هَسد ٍضؼیت ثْجَد ثشای ؿَد، تبییذ آًْب وبسگیشی ثِ اهىبى وِ

 گیشد هی لشاس اػتفبدُ
ثیوبسی دسهبى دس ثٌیبدی ّبی ػلَل تبثیش ثشسػی  ... 

دسد وٌتشل ثش خبف داسٍیی تبثیش ثشسػی 

اػتشاحت ٍ خَاة الگَی ثش سٍاًـٌبختی هذاخالت تبثیش  ثشسػی 
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Qualitative Research Methods 

** Phenomenology  

** Grounded Theory  

** Ethnography   

** Historical Research  

** Action Research   

پذیذُ ؿٌبػی 
 
تئَسی صهیٌِ ای 

 
لَم ًگبسی 

 
پظٍّؾ تبسیخی 

 
 پظٍّیالذام 



 

ِسًاى در چاقی سیغتِ تجزب 

ِبارٍری کوک ّای رٍػ با هادری تجزب 

خَدهزاقبتی راّبزدّای تَعؼِ ٍ هبتالیاى تجزبِ :ایذس با سًذگی 
 

 

 ًظزی عالوٌذی هَفق در سًاىتبییي 

 تَعؼِ ارتباط اعتاد داًؾجَ  در آهَسػ پزعتاریفزآیٌذ تببیي 

 ٍیضُرٍیارٍیی با خطاّای پزعتاری در بخؼ ّای هزاقبت فزآیٌذ تبییي 
 

 

ٍیضُ هزاقبت بخؼ در هزاقبت فزٌّگ 

اًتقادی اتٌَگزافی هطالؼِ :بیوارعتاى در بغتزی بیواراى فزٌّگی ایوٌی 
 

 

هقذط دفاع  عالِ ّؾت دٍرُ در ایزاى پزعتاری 

اػالهی اًمالة ٍلَع اص لجل ایشاى داًـگبّی پشػتبسی تبسیخی سًٍذ تجییي 
 

 

ٌِپضٍّی اقذام رٍیکزد با بیوار آهَسػ کزدى ًْادی 

خویٌی اهام بیوارعتاى اٍرصاًظ بخؼ در بالیٌی حاکویت رٍیکزد تَعؼِ ٍ اجزا 
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Phenomenology 

Grounded Theory  

Ethnography  

Historical Research  

Action Research  
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 هطبلؼبت هشٍسی
Review Studies 

 Original/اكیل/ اٍلیِهطبلؼبت 
 پظٍّؾثشسػی ٍ اػتخشاج اطالػبت ثِ كَست هؼتمین اص ًوًَِ ّب یب ٍاحذّبی هَسد 

 
 
 

 

 تحلیل ثبًَیِ/ هطبلؼبت ثبًَیِ
 تشویت ٍ تحلیل اطالػبت هطبلؼبت اٍلیِ

34 

 هتبآًبلیض یب فشاتحلیل
 Meta Analysis 

  رٍایتی 
 عیغتواتیوک 
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 ووّی اًَاع هطبلؼبت 
Quantitative Research Methods 
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Quantitative Research Methods 

  هـبّذُ ای(Observational) 
 
 
 
 
 

 

هذاخلِ ای (Interventional) 
 
 

 

 پظٍّؾ ووّی  سٍؽ 

 (Non interventional)غیشهذاخلِ ای  

ثش اػبع ایٌىِ ٍلبیغ هَسد هطبلؼِ دس اختیبس هحمك ّؼت یب خیش، 

 هی ؿًَذدٍ دػتِ  کوّیهطبلؼبت 

 هحمك ثذٍى ٍاسد وشدى  یه هذاخلِ ٍ یب دسهبًی، داد ُ ّب سا خوغ آٍسی هی وٌذ  

 هحمك یه هذاخلِ ٍ یب دسهبًی سا اػوبل ٍ ػپغ داد ُ ّب سا خوغ آٍسی هی وٌذ  
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Quantitative Research Methods 

  غیشتدشثی(Non experimental) 
 
 
 
 
 

 
 

  تدشثی(Experimental) 
 هحمك یه هذاخلِ ٍ یب دسهبًی سا اػوبل ٍ ػپغ داد ُ ّب سا خوغ آٍسی هی وٌذ   

 هحمك ثذٍى ٍاسد وشدى  یه هذاخلِ ٍ یب دسهبًی، داد ُ ّب سا خوغ آٍسی هی وٌذ  

 پظٍّؾ ووّی  سٍؽ 

 (Observational)هـبّذُ ای  
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Quantitative Research Methods 

  هـبّذُ ای(Observational) 
 
 
 
 
 
 
هذاخلِ ای (Interventional) 

 
 

 

 پظٍّؾ ووّی  سٍؽ 

 (Non interventional)غیشهذاخلِ ای 
 (Non experimental)غیشتدشثی 

 



غیشهذاخلِ ای /هطبلؼبت هـبّذُ ای(Observational Studies) 
 (Descriptive Study)هطبلؼِ تَكیفی 

گشارػ هَرد یا هطالؼِ هَرد 
 (هؼوَلی/ػادی)هطالؼِ تَصیفی 
 (هقایغِ ای)هطالؼِ تَصیفی تطبیقی 
 ِ(ارتباطی)ّوبغتگی هطالؼ 
 ِهقطؼیهطالؼ 
 ِطَلیهطالؼ 

 

 (Analytic Study)هطبلؼِ تحلیلی 
 ِ( ؽاّذی هثل هطالؼِ هَرد )ًگز گذؽتِ هطالؼ 
 ِ(  یا کََّرت هثل هطالؼِ ّوگزٍّی )ًگز آیٌذُ هطالؼ 
هطالؼِ تحلیلی هقطؼی 

 

  هطبلؼبت هذاخلِ ای(Interventional Studies) 
 ِحقیقیتجزبی هطالؼ 
 ِتجزبی یا ؽبِ تجزبیهطالؼِ ًیو 
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ؽ 
سٍ

ی  
ووّ

ؾ 
ٍّ

پظ
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 تَكیفی/ هـبّذُ ای/ ووّی هطبلؼبت 

Descriptive Studies  
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ِاػت هَاسد اص ؿوبسی اًگـت تؼذاد یب ٍاحذ هَسد یه تفلیلی اسای 

ِاػت آى سخذاد چگًَگی ثشسػی ٍ ًبدس/غیشهؼوَل هَسد یه ثش توشوض ٍ تَخ 

یب غیشهؼوَل ّبی ثیوبسی ثِ پضؿىی خبهؼِ دادى تَخِ ثشای هْوی سٍؽ  

 اػت ثیوبسی یه غیشهؼوَل تظبّشات

ثِ ووه خْت آى ثْتش فْن ثشای ثیوبسی ًبدس ّبی خٌجِ اسصیبثی ثش صیبد تبویذ  

 اػت هـبثِ هَاسد دس ثبلیٌی تلویوبت اتخبر

ؿَد ًوی هٌدش سخذاد ػلیت اص لطؼی گیشی ًتیدِ ثِ هطبلؼِ، ًَع ایي 

تَكیف ثش هطبلؼِ، هَسد هؼبلِ سد یب تبییذ خبی ثِ هطبلؼبت، ایي دس ٍ  

 ؿَد هی تبویذ آى هؼتٌذػبصی

 گشارػ هَرد یا هطالؼِ هَرد. 1
 Case Report 

 Case Study 
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 :هؼشفی یه هَسد 

اًَلَػیتی یه ؿیشخَاس هجتال ثِ گشاًَلَػیتَپٌی ؿذیذ، ثب فبوتَس هحشن ولًَی گش

(GCSF)هبُ دسهبى، وَدن دچبس لَػوی حبد،   11پغ اص . ، دسهبى ؿذ

 غیشلٌفَثالػتیه ؿذ

 هؼشفی یه هَسد: ػلیبنوجذی دس ثیوبسی دسگیشی 

 :هَسدگضاسؽ 

 اػیذٍسیگضاسؽ یه هَسد اختالل ساُ سفتي ثِ ػلت هتیل هبلًَیه   

 ّوشاُ ّوَػیؼتیٌَسی  

 :بِ هثال ّای سیز تَجِ کٌیذ
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 دٍ گضاسؽ هَسد: ثیي وَدوبى دس ػشاػش خْبىّپبتیت دس یه ػبسضِ خذیذ دس ؿیَع هشهَص اخیش : ون خًَی آپالػتیه
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 (هؼوَلی/ ػادی)هطالؼِ تَصیفی . 2

 پشػتبسیدیذگبُ داًـدَیبى وبسؿٌبػی اص آهَصؽ ثبلیٌی ثشسػی ٍضؼیت 

 الجشصداًـگبُ ػلَم پضؿىی   

 اػبتیذ پشػتبسیدیذگبُ ثشسػی ٍضؼیت اسصؿیبثی ثبلیٌی اص 

 الجشصػلَم پضؿىی داًـگبُ   

 Typical Descriptive 

 :بِ هثال ّای سیز تَجِ کٌیذ
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ٍضؼیت یب پذیذُ چٌذ یب دٍ تَكیف هطبلؼبت، اص ًَع ایي ّذف 

 اػت ّب آى ّبی ٍیظگی همبیؼِ طشیك اص

 

ّؼتٌذ صیش ؿشح ثِ هشحلِ ػِ داسای هطبلؼبت ایي: 

تَكیف 

ِهمبیؼ 

ِگیشی ًتید 

 

 

 (هقایغِ ای)تَصیفی تطبیقی هطالؼِ . 3

 Comparative Descriptive Study 
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 وبًبداٍ  ایشاىثشًبهِ آهَصؿی دٍسُ دوتشای پشػتبسی تَكیفی تطجیمی ثشسػی 

 آهَصؽ دٍسُ پضؿىی ػوَهیتَكیفی تطجیمی ثشسػی 

 وشُ خٌَثیٍ  ایشاى  

 :بِ هثال ّای سیز تَجِ کٌیذ

 اػتمشاس آهَصؽ الىتشًٍیه ساّىبسّبیتَكیفی تطجیمی ثشسػی 

 دس حَصُ آهَصؽ ػلَم پضؿىی  

 تَػؼِ یبفتٍِ وـَسّبی  ایشاىػٌدؾ ػولىشد ػبصهبًی دس  تطجیمیهطبلؼِ 
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ثشسػی هَسد هتغیشّب ثیي استجبط ٍ ّوجؼتگی دسخبت هطبلؼبت، ًَع ایي دس  

 گیشًذ هی لشاس

،یب افضایؾ ػجت هتغیش یه وبّؾ یب افضایؾ وِ داسد ٍخَد صهبًی ّوجؼتگی  

 ؿَد دیگش هتغیشّبی/هتغیش وبّؾ

وذام ثب هتغیش وذام ؿَد هـخق وِ اػت ایي ّوجؼتگی هطبلؼبت دس ّذف  

 داسد استجبط هٌفی یب هثجت خْت دس ًؼجی ثطَس دیگش هتغیش
 

دٌّذ هی پبػخ صیش ػَاالت ثِ هطبلؼبت ًَع ایي: 

خیش؟ یب داسد ٍخَد هطبلؼِ هَسد هتغیشّبی ثیي ای ساثطِ آیب 

هٌفی؟ یب اػت هثجت ّوجؼتگی ساثطِ، ٍخَد كَست دس 

 اػت؟ چمذس ّوجؼتگی ایي همذاس 

 

 

 (ارتباطی)هطالؼِ ّوبغتگی  . 4

 Correlational Study 
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 :بِ هثال ّای سیز تَجِ کٌیذ

 دس هؼلوبىتشن خذهت ٍ  افؼشدگیثیي  استجبطثشسػی 

 ػبلوٌذاى همین آػبیـگبُ وْشیضن ویفیت صًذگیٍ ػالهت هؼٌَی ثیي  استجبطثشسػی 

دس داًـدَیبى   پیـشفت تحلیلیٍ َّؽ ّیدبًی ، ػالهت ػوَهیثیي  استجبطثشسػی 

 وبسؿٌبػی اسؿذ آهَصؽ ثْذاؿت

دس  ػجه ّبی همبثلِ ای ٍ اػتشع ادسان ؿذُ ، هٌبثغ اػتشعثیي  ّوجؼتگیثشسػی 

 داًؾ آهَصاى دثیشػتبًی
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 ...  هطبلؼبت ّوجؼتگی یب استجبطی تَخِ ثِ ایي ًىتِ ضشٍسی اػت دس 

ػلی ساثطِ ٍخَد ًـبًِ هتغیشّب، ثیي استجبط ٍخَد ٍ 

 ًیؼت هطبلؼِ هَسد هتغیشّبی ثیي هؼلَلی
 

 ... یؼٌی
 

وٌذ ًوی ثبثت سا ػلیت هتغیشّب، ثیي ّوجؼتگی ٍخَد  
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اػت ای هـبّذُ هطبلؼبت اًَاع اص 

خوغ ٍ آى طشاحی دس ػبدگی ػجت ثِ هطبلؼبت اًَاع تشیي سایح اص یىی 

 اػت آى دس ّب دادُ آٍسی

ِاػت هؼشٍف ًیض (ثیوبسی) فشاٍاًی ثشسػی هطبلؼِ یب ؿیَع هطبلؼِ ث 

هی اًدبم هـخق صهبًی دٍسُ یه دس ٍ ثبس یه فمط ّب گیشی اًذاصُ توبم  

 ؿَد

یب ٍ ثیوبسی یه سخذاد اص فَسی ػىغ یه گشفتي ثِ تـجیِ لبثل هطبلؼِ ایي  

 اػت خوؼیت یه دس هَاخِْ ٍضؼیت

 هقطؼیهطالؼِ . 5

 Cross -Sectional Study 
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 :بِ هثال ّای سیز تَجِ کٌیذ

 ثب آى دس ؿْش لضٍیيػَاهل هشتجط ٍ ػىتِ للجی  ؿیَعثشسػی   

 اص خذهبت اٍسطاًغ پیؾ ثیوبسػتبًی دس اػتبى لنهیضاى سضبیتوٌذی ثشسػی   

 دس وَدوبى دثؼتبًی ؿْش تْشاىؿیَع چبلی ثشسػی   
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 اػتفبدُ تَكیف یه سٍیذاد دس طَل صهبى ایي هطبلؼِ ثشای

 هی ؿَد

اًَاع هطبلؼبت طَلی: 

   سًٍذی(Trend) 

  پبًل(Panel) 

 پیگیشی(Follow up   ) 

 

 طَلیهطالؼِ . 6

 Longitudinal Study 
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 :بِ هثال ّای سیز تَجِ کٌیذ

تحلیل دس همطغ تحلیالت   اسصؽداًـدَیبى وبسؿٌبػی اسؿذ دس هَسد  ًگشؽثشسػی 

 تحلیلػبل  2طی دس تىویلی 

 صٍج ّبی خَاىػالهت ػوَهی دس ًمؾ اصدٍاج ثشسػی 

 ػبل اٍل ثؼذ اص ػمذ 4دس طی   

 تىبهل حشوتی ٍ دسوی دس ًَصاداى ًبسع پیگیشیثشسػی ٍ 
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 دٍػتیهطبلؼِ طَلی تَػؼِ 
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سٍاثط ٍ تَصیغ ،ؿیَع ثِ ساخغ اطالػبتی هطبلؼبت، اص ًَع ایي 

 دٌّذ هی خوؼیت یه داخل هتغیشّبی

 

ػمبیذ ،اّذاف ،داًؾ ،اػوبل دسثبسُ اطالػبتی ّب، پیوبیؾ، 

 وٌٌذ هی آٍسی خوغ افشاد ّبی ًگشؽ ٍ ًظشیبت

 

(... ٍ ػلوی اختوبػی، هزّجی، ػیبػی،) ػمبیذ ّبی گیشی سای 

 ّؼتٌذ پیوبیؾ اص ّبیی هثبل

 

 

 هطالؼِ پیوایؼ  ؟؟؟ . 7

 Survey Study 
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 دس دٍساى پبًذهی وشًٍب  تحَالت آهَصؽ هدبصی پیشاهَى  پیوبیـی  

 اطالػبتدٍسُ ّبی آهَصؿی في آٍسی  تبثیشپیشاهَى  پیوبیـی  

 وبسوٌبىثْجَد ػولىشد  ثش  

 :بِ هثال ّای سیز تَجِ کٌیذ
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 (ًظشػٌدی)پیوبیؾ یه هطبلؼِ : ًگشاًی ّبی حفظ حشین خلَكی ٍ اهٌیتی ثِ ػٌَاى هَاًغ اكلی ثشای تدبست الىتشًٍیه



غیشهذاخلِ ای /هطبلؼبت هـبّذُ ای(Observational Studies) 
 (Descriptive Study)هطبلؼِ تَكیفی 

گشارػ هَرد یا هطالؼِ هَرد 
 (هؼوَلی/ػادی)هطالؼِ تَصیفی 
 (هقایغِ ای)هطالؼِ تَصیفی تطبیقی 
 ِ(ارتباطی)ّوبغتگی هطالؼ 
 ِهقطؼیهطالؼ 
 ِطَلیهطالؼ 

 

 (Analytic Study)هطبلؼِ تحلیلی 
 ِ( ؽاّذی هثل هطالؼِ هَرد )ًگز گذؽتِ هطالؼ 
 ِ(  یا کََّرت هثل هطالؼِ ّوگزٍّی )ًگز آیٌذُ هطالؼ 
هطالؼِ تحلیلی هقطؼی 

 

  هطبلؼبت هذاخلِ ای(Interventional Studies) 
 ِحقیقیتجزبی هطالؼ 
 ِتجزبی یا ؽبِ تجزبیهطالؼِ ًیو 
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غیشهذاخلِ ای /هطبلؼبت هـبّذُ ای(Observational Studies) 
 (Descriptive Study)هطبلؼِ تَكیفی 

گشارػ هَرد یا هطالؼِ هَرد 
 (هؼوَلی/ػادی)هطالؼِ تَصیفی 
 (هقایغِ ای)هطالؼِ تَصیفی تطبیقی 
 ِ(ارتباطی)ّوبغتگی هطالؼ 
 ِهقطؼیهطالؼ 
 ِطَلیهطالؼ 

 

 (Analytic Study)هطبلؼِ تحلیلی 
 ِ( ؽاّذی هثل هطالؼِ هَرد )ًگز گذؽتِ هطالؼ 
 ِ(  یا کََّرت هثل هطالؼِ ّوگزٍّی )ًگز آیٌذُ هطالؼ 
هطالؼِ تحلیلی هقطؼی 

 

  هطبلؼبت هذاخلِ ای(Interventional Studies) 
 ِحقیقیتجزبی هطالؼ 
 ِتجزبی یا ؽبِ تجزبیهطالؼِ ًیو 
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 هؼیبس اًتخبة ًَع هطبلؼِ
 :ثشای تلوین گیشی دس هَسد  اًتخبة ًَع هطبلؼِ، الصم اػت  ػَاالت صیش سا اص خَد ثپشػین

چیؼت؟ پظٍّؾ ػَال یب اكلی هَضَع 
هَضَع ٍالغ دس .ثبؿذ هطبلؼِ سٍؽ تؼییي ثخؾ تشیي اكلی ؿبیذ ، ػَال ایي ثِ پبػخ 

 اػت هطبلؼِ سٍؽ وٌٌذُ تؼییي ًظش، هَسد

ِداسین؟ ًیبص اطالػبتی چِ ث 

اػت؟ چمذس هَضَع آى هَسد دس هَخَد اطالػبت 

ِوٌین؟ اػتفبدُ اطالػبت ایي اص خَاّین هی طَس چ 

؟آٍسین دػت ثِ سا اطالػبت ایي خَاّین هی وؼبًی چِ اص 

اػت؟ وذام ًیبصهبى هَسد اطالػبت گشدآٍسی ثشای اثضاس تشیي هٌبػت 

ِاػت؟ چمذس تحمیك اًدبم ثشای هب صهبى ٍ اهىبًبت ،ثَدخ 
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ساثطِ تؼییي یب / ّوجؼتگی ٍ استجبط ثشسػی/هتغیشّب تَكیف چیؼت؟ هطبلؼِ اكلی ّذف 
 هتغیشّب ثیي هؼلَلی ٍ ػلی

 

ثبؿذ؟ داؿتِ ای هذاخلِ اػت لشاس هطبلؼِ طی دس هحمك آیب 
 

دّذ؟  هی اًدبم آصهَى پیؾ هذاخلِ، اػوبل اص لجل هحمك آیب 
 

؟ ؿًَذ هی اًتخبة تلبدفی ثطَس پظٍّؾ هَسد ٍاحذّبی آیب 
 

داسد؟ ٍخَد (همبیؼِ) وٌتشل گشٍُ آیب 
 

ؿَد؟ هی اًدبم تلبدفی تخلیق آیب 
 

اًذاصُ ثشای اثضاسّبیی چِ اص اػت؟ چگًَِ هطبلؼِ هَسد هتغیشّبی گیشی اًذاصُ سٍؽ 
 ؿَد؟ هی اػتفبدُ هطبلؼِ هَسد هتغیشّبی گیشی

 

ُؿًَذ هی آٍسی خوغ همطؼی ثطَس ّب دادُ آیب اػت؟ چگًَِ هطبلؼِ اًدبم صهبًی ثبص ٍ 
 ؟صهبى طَل دس یب

 

؟ثبس یه اص ثیؾ یب ثبس یه ؿًَذ؟ هی گیشی اًذاصُ ثبس چٌذ هتغیشّب 

... اداهِ   
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35 كفحِ ػَم، فلل 

 

 الگَریتن تؾخیص ًَع هطالؼِ 
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(تَكیفی هطبلؼِ) 4 فلل 

(تحلیلی هطبلؼِ) 5 فلل 

(ای هذاخلِ هطبلؼبت) 6 فلل 

(هشٍسی هطبلؼبت) 18 فلل 

 

37-465  كفحبت 
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وتبة ػَم ثخؾ 

ووّی تحمیك طشح :8 فلل  

ویفی تحمیك طشح  :9 فلل 

 

 

133-185  كفحبت 



78 1393 1383 
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 پظٍّؾتمؼین ثٌذی اّذاف 

تمؼین ثٌذی اًَاع هطبلؼبت 

ثب اًَاع هطبلؼبت ووّی   آؿٌبیی 

تَكیفی/هـبّذُ ای/ ووّیثب اًَاع هطبلؼبت  آؿٌبیی 

  ًِىبت هْن دس اًتخبة ًَع هطبلؼ 

 الگَسیتن  تـخیق هطبلؼًَِع هطبلؼِ ثش اػبع تـخیق 

 

 

 

 

 

 

 

 جوغ بٌذی هباحث
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 هطالؼِ  ًَع 
   (تحقیق/پضٍّؼ)

 ػٌَاى پظٍّؾ

 اّذاف پظٍّؾ

 سٍؽ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب سٍؽ خوغ آٍسی دادُ ّب

اخاللیهالحظبت   

 ّضیٌِ/اهىبًبت/هذت صهبى اًدبم پظٍّؾ

 حدن ًوًَِ سٍؽ ًوًَِ گیشی
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