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 آشنایی با انواع مطالعات تحلیلی در روش تحقیق و ویژگیھای آنھا
 

 آشنایی با انواع مطالعات تحلیلی در روش تحقیق و ویژگیهاي آنها

شوند. اي تقسیم میاي و مداخلهطور که در مقالات قبلی اشاره کردیم، مطالعات اولیه به دو دسته مشاهدههمان
اي شاهدهمتوانند توصیفی یا تحلیلی باشند. در این مقاله قصد داریم به توضیح مطالعات اي میمطالعات مشاهده

 .تحلیلی و دسته بندي آن ها بپردازیم

هایی که فرضیه محقق را مبنی گونه تعریف کرد: پژوهشتوان اینرا می (Analytic studies) مطالعات تحلیلی
 اي است که در آن محقق به شناسایی و تعیین نوع رابطهسنجند. در حقیقت مطالعهها با هم میبر ارتباط متغیر

(Association) پردازد. نکته کلیدي در این مطالعات، طراحی و سنجش فرضیه است بین مواجهه و پیامد می
 .شودهاي توصیفی چنین چیزي دیده نمیکه در پژوهش

  

 انواع مطالعات تحلیلی

 تحلیلی -مطالعات مقطعی

 مطالعات مورد شاهدي

 مطالعات همگروهی

  

 تحلیلی -مطالعات مقطعی -1

مطالعات مقطعی که صرفا توصیفی بودند اشاره شد. مانند: بررسی شیوع پدیکلوزیس در در مقاله قبلی، به 
 1400آموزان مدارس تهران در سال دانش

ال: طور مثهاي مدنظر محقق را بسنجند. بهتوانند جنبه تحلیلی هم داشته باشند و فرضیهاما این مطالعات می
 بین رابطه تحلیل( 1400٫آموزان مدارس تهران در سال انشبر آن در د عوامل موثر بررسی شیوع پدیکلوزیس و

 )اقتصادي وضعیت و جنس نظیر آموزان،دانش دموگرافیک خصوصیات و پدیکلوزیس شیوع

شود، لازم به ذکر است از آنجایی که در این مطالعات، توالی زمانی مشخص نیست و علی بودن رابطه مشخص نمی
 .استفاده کرد” عوامل موثر“جاي  به” مرتبطعوامل “بهتر است از عبارت : 
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 آشنایی با انواع مطالعات تحلیلی در روش تحقیق و ویژگیھای آنھا
 

 

  (Case Control)مطالعات مورد شاهدي- 2

 .کندمطالعه اي است که دو گروه از افراد را با هم مقایسه می

ها از میان (پیامد) تحت مطالعه هستند. اصولا انتخاب موردگروهی از افرادي که مبتلا به بیماري  :هاگروه مورد
 .گیردمی صورت …بیماران بیمارستان، مطب پزشکان و مراکز ثبت سرطان و

کنند. شاهدها معمولا گروهی از افرادي که به آن بیماري مبتلا نیستند و در همان جامعه زندگی می :هاگروه شاهد
ک توان براي یشوند. میار و یا سایر بخش هاي بیمارستان منبع، انتخاب میاز بین دوستان، اعضاي خانواده بیم

 .مورد تا چهار شاهد نیز انتخاب کرد و قدرت پژوهش را افزایش داد

کنند تا بدانند مواجهه با چه در گام بعدي محققان سابقه پزشکی و شیوه زندگی افراد هر گروه را بررسی می
مواجهه با عامل مورد نظر محقق، در موردها بیشتر از شاهدها باشد؛  اشته است. اگرعواملی، بیماري را به همراه د

توان آن را در ایجاد بیماري موثر دانست و به عنوان عامل خطر بیماري مطرح کرد. این مطالعات از پیامد می
گیرد؛ بنابراین میروند. روشن است که مواجهه، همیشه قبل از پیامد صورت (معلول) به سمت مواجهه (علت) می

نیز معروف هستند. از آنجایی که مطالعات مورد شاهدي در طول  (Retrospective) نگرهاي گذشتهبه پژوهش
کند و همچنین میان دو گروه مطالعه، مقایسه انجام گیرد، تقدم و تاخر متغیر ها را مشخص میزمان صورت می

 .تواند علی بودن رابطه را مشخص کنددهد؛ میمی
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 آشنایی با انواع مطالعات تحلیلی در روش تحقیق و ویژگیھای آنھا
 

ها افرادي هستند که به بیماري مورد مطالعه مبتلا نیستند. اما از در تعریف گروه کنترل باید دقت کرد که شاهد
هستند.  (case) هامورد مانند) …نظر سایر خصوصیات (مثل: سن، جنس، وضعیت اقتصادي، وضعیت تاهل و 

نظر تعدادي صفات با هم همسان باشند؟ و آن  شاید سوالی در ذهنتان پدید آمده باشد، که چرا باید دو گروه ما از
 صفات را از کجا تشخیص دهیم؟

د در تواننشود میهایی که تصور میتوان گفت: گروه مورد و شاهد باید از نظر همه متغیردر یک توضیح کلی می
ر، درمطالعات مطالعه ما خدشه وارد کنند و در ایجاد بیماري موثر باشند؛ همسان (یکسان) شوند. به عبارت دیگ

خواهد تاثیرش را بر پیامد بسنجد همسان ها تنها از نظر متغیري که محقق می control ها و caseمورد شاهدي، 
شوند، بلکه سایر صفات باید در هر دو گروه برابر باشد تا رابطه علی بین مواجهه و پیامد، با قطعیت بیشتري نمی

 .شاهدي و همسان سازي را روشن تر خواهیم کرد ثابت شود. با یک مثال مفهوم مطالعات مورد

تصور کنید مطالعه اي تحت عنوان: بررسی رابطه بین سرطان کبد و مصرف الکل درحال انجام است. محقق قصد 
ی که آورد و از آنجایدارد رابطه علی بین مصرف الکل و سرطان کبد را پیدا کند، پس به مطالعات تحلیلی روي می

کند. گروه مورد خود را از میان پژوهش خود دارد؛ مطالعه مورد شاهدي را انتخاب می فرصت محدودي براي
ود کند و شاهدهاي خبیماران مبتلا به سرطان کبد از بیمارستان امید اصفهان (مرکز بیماران سرطانی) انتخاب می

پرسد که در ها میدوستان آن کند. حال با پرسشنامه اي از بیماران ورا از میان دوستان این بیماران انتخاب می
 کند تا با مقایسهکرده اند یا خیر؟ حتی مقدار و تعداد سال هاي مصرف را هم مشخص میگذشته، الکل مصرف می

ها به رابطه علی این دو متغیر دست یابد. اما در این مطالعه یک ها و شاهدمقدار مواجهه با الکل در دو گروه مورد
نیم که سرطان، بیماري سنین بالا است. شاید در گروه مورد، افراد مسن تري تجمع یافته دامشکلی وجود دارد، می

باشند و سن بالا در ایجاد سرطان کبد در این دسته نقش داشته باشد. یا اینکه در گروه مورد افرادي را داشته 
ها منجر به سرطان کبد ر آنمزمن بوده اند و ابتلا به هپاتیت، د B باشیم که در گذشته گرفتار بیماري هپاتیت

کنند. شده است. پس ملاحظه شد که با تعدادي متغیر مواجه هستیم که با الکل، در بوجود آوردن سرطان رقابت می
ها (سن، سابقه ابتلا به هپاتیت، جنس و هر متغیر احتمالی موثر در سرطان کبد) باید در دو این دسته از متغیر

با اطمینان گفت: در بیماران سرطانی تنها چیزي که دیده شد و گروه شاهد عاري از گروه همسان شوند تا بتوان 
آن بود مصرف الکل است. پس الکل عامل سرطان کبد است. لازم به ذکر است انتخاب شاهد از میان دوستان فرد 

ک را افزایش هایی مثل سن، جنس، درآمد و حتی ژنتیبیمار و یا عضو خانواده آن، احتمال همسان شدن متغیر
گنجد ها در این مقاله نمیروش هاي مختلفی وجود دارد که توضیح آن (Matching) سازيدهد. براي همسانمی

 :شود. مانندها میاي به آنو صرفا اشاره
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o سازي فردي (مناسب پژوهش هاي بیمارستانی)همسان 

o سازي گروهیهمسان 

o سازي پرگاريهمسان 

o سازي جفتیهمسان 

  

 نکته مهم در رابطه با مطالعات مورد شاهديچند 

o گیري شاخص ابتلا؛ چه شیوع و چه بروز را ندارندنگر، توانایی اندازهمطالعات گذشته. 

o این مطالعات براي بیماري هاي نادر مناسب هستند؛ اما براي مواجهه نادر مناسب نیستند. 

o توان یک یا چندین مواجهه (عامل خطر) ا میتوان یک پیامد را در نظر گرفت؛ امدر این مطالعات تنها می
 .را بررسی کرد

o توان تورش انتخاب و تورش گیرد، میهاي منظمی که در این مطالعات صورت میاز مهم ترین خطا
 .یادآوري را نام برد
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 (Cohort) گروهیمطالعات هم -3

 .گیرددسته از افراد صورت می است که شروع مطالعه با انتخاب دو (Longitudinal) یک نوع مطالعه طولی

توان سراغ همگروه اند. براي این دسته، میگروهی از افراد که با عامل مورد نظر محقق مواجهه داشته :دسته اول
ها وجود دارد. در حقیقت، واژه کوهورت دانیم مواجهه با عامل مورد نظر در آنهایی (کوهورت) رفت که می
باشند و به دلیل همان ویژگی، مورد رود که داراي ویژگی مشترکی مید به کار می(همگروه)، براي گروهی از افرا

 .)…شوند. مانند: (همگروه هاي شغلی، تولد وگیرند و براي مدت زمانی پیگیري میمطالعه قرار می

 .گروهی از افراد که در مواجهه با آن عامل نیستند :دسته دوم

ها حرکت از مواجهه (علت) به سوي پیامد (معلول) است و افراد وهشبرخلاف مطالعات مورد شاهدي، در این پژ
گیرند؛ که معمولا این بازه زمانی برحسب دوره قرار می (Follow up) تحت مطالعه براي چند سال مورد پیگیري

عات لدهد؛ مطالعات کوهورت به مطانهفتگی بیماري مدنظر است. از آنجایی که پیامد همیشه بعد از مواجهه رخ می
نیز شهرت دارند و این اسم، ارتباطی با تقویم زمانی ندارد. به عبارتی ممکن است  (Prospective) نگرآینده

باشد؛ تعیین مواجهه با توجه به اطلاعات ثبت شده  (Historical Prospective) نگر تاریخیاي آیندهمطالعه
یی توان به صرفه جواز فواید این شیوه تحقیقاتی می شود.صورت گیرد و بررسی وقوع پیامد، در حال حاضر انجام 

 .در زمان اشاره کرد

شود و در آخر پژوهش نیز گزارش نهایی منتشر طی پیگیري افراد، هر سال از روند مطالعه مقاله هایی استخراج می
 توانمی جهه باشد،تعداد بیماران در میان گروه مواجهه دار بیشتر از گروه بدون موا شود. اگر با گذشت زمان،می

 .نتیجه گرفت که مواجهه، عامل ایجاد بیماري بوده است

 هاي رادیوتراپیمثال: بررسی رابطه میان مواجهه با پرتو ایکس و بروز سرطان سینه در تکنسین

در گام اول، محقق براي بررسی فرضیه ارتباط اشعه ایکس با سرطان سینه، به سراغ گروهی از تکنسین هاي 
رود. چراکه مواجهه با پرتو ایکس نادر است ولی در این گروه شغلی، اطمینان داریم که مواجهه درمانی میپرتو

سابقه مواجهه با پرتو ایکس را ندارند. بعد از  کند کهوجود دارد. براي دسته دوم، تعدادي از افراد را انتخاب می
دهد. هر سال معایناتی روي سال مورد بررسی قرار می 10تصادفی، دو گروه مورد مطالعه را به مدت انتخاب غیر

ساله، تعداد افراد مبتلا به سرطان  10شود. محقق در انتهاي بازه هاي آن منتشر میگیرد و گزارشافراد صورت می
ته اول که بیماران دسکند. در صورتیاند مقایسه میاند و نداشتهسینه را در افرادي که با پرتو ایکس مواجهه داشته

 .است سینه سرطان بروز براي خطري عامل ایکس اشعه با مواجهه و استکرده اثبات  بیشتر باشند، فرضیه خود را
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 در رابطه با مطالعات کوهورت چند نکته مهم 

o گیرنداین مطالعات زمان و هزینه زیادي از محقق می. 

o  ریزش) …کنندگان در حین مطالعه به دلایل مختلف (مرگ، انصراف و ممکن است تعدادي از شرکت 
درصد شرکت کنندگان مطالعه را ترك کنند، ارزش پژوهش  10؛ که اگر بیش از (Attrition Bias) کنند

 .شودکم می

o ود، شدر مطالعه کوهورت از آنجایی که افراد، تحت پیگیري هستند و زمان شروع پیامد در نظر گرفته می
را محاسبه کرد؛ بنابراین مطالعات همگروهی براي اثبات علیت؛  (Incidence) توان شاخص بروزمی

 .اي هستندمیان مطالعات مشاهده بهترین گزینه در

o هاي نادر و پیامدهاي رایج مناسب استاین دسته از مطالعات براي مواجهه. 

o کندامکان بررسی چندین پیامد (بیماري) را فراهم می. 

o  مشهورترین مثال براي پژوهش کوهورت جاري، مطالعه فرامینگهام است؛ که توانست چندین عامل خطر
 .عنوان کند. (براي اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقاله را سرچ و بررسی کنید)را براي بیماري قلبی 

  

 سخن پایانی 

در دنیاي پژوهش در پس هر مطالعه تحلیلی، سوالی وجود دارد که ذهن محقق را درگیر کرده و براي سنجیدن 
اش اشتباه است شود فرضیهرا طراحی کرده است. در آخر مطالعه، ممکن است محقق متوجه  همان فرضیه، مطالعه

و آن را رد کند یا که درست باشد و آن را بپذیرد. نکته مهم این است که محقق و ژورنال، در حین اجراي طرح و 
 حتی اگر گونه که هست گزارش دهند،و نتایج را همان گاه تسلیم تعصبات خود نشوندگزارش نهایی آن، هیچ

از  اي تحلیلی، مطالعات کوهورتیک نتیجه کلی: در بین مطالعات مشاهده ها باشد. به عنوانبینی آنبرخلاف پیش
تحلیلی،  -ارزش بالاتري برخوردار هستند و در جایگاه دوم مطالعات مورد شاهدي و در نهایت پژوهش هاي مقطعی

از  یازهاي آنقرار دارند. اگر میخواهید یکبار براي همیشه روش تحقیق و پروپوزال نویسی را همراه با تمام پیش ن
 رکتش شما به ما پیشنهاد بگیرید یاد …جمله انواع مطالعات، جستجو در پایگاههاي اطلاعاتی، رفرنس نویسی و

 .است دوره جامع آموزش پروپوزال نویسی ژیوار آموزان در
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 آشنایی با انواع مطالعات تحلیلی در روش تحقیق و ویژگیھای آنھا
 

 :مرتبطآخرین مقالات 

 با انواع مطالعات توصیفی و ویژگیهاي آنآشنایی 

 بندیهاي انواع مطالعات در روش تحقیقآشنایی با دسته

 انتخاب موضوع پزوهش و معیارهاي یک موضوع خوب
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https://zhivaramoozan.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa/
https://zhivaramoozan.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%af/
https://zhivaramoozan.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%af/
https://zhivaramoozan.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%af/
https://zhivaramoozan.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9/


گـارانـتـی ٣٠ روزه بـازگشت وجه
بدون قید و شرط برای تمامی دوره ها 

پشتیبـانی پاسخ به تمامی سـواالت
شما در سایت و شبکه های اجتماعی

آموزش صفر تا صد موضوعات
از مـبـتدی تا پـیشـرفـته

ترفندهای ویژه رفرنس نویسی آموزش رایگان مقاله نویسیآموزش رایگان پروپوزال نویسی

www.zhivaramoozan.ir zhivaramoozan

ژیوار آموزان

ج�ر اگر ��ن تو و علم ک�یده د�وار
روی آن �نجره ای هست به نام ژ�وار
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