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  ًحَُ .ؿَد دادُ ؿشح ًَع ایي اًتخاب دلیل ٍ پظٍّؾ ًَع لؼوت ایي دس :مطالعه ووع

 .ؿَد دادُ واهل تَضیح تایذ پظٍّؾ اخشای

  .ؿَد روش گیشی ًوًَِ سٍؽ ٍ ؿذُ تؼشیف هطالؼِ خاهؼِ لؼوت ایي دس :ومووه و جمعیت

 ٍسٍد ّای هؼیاس .ؿَد دادُ ؿشح هٌاػة فشهَل اص اػتفادُ تا آى تشآٍسد ًحَُ ٍ ًوًَِ تؼذاد

  روش اًذ ؿذُ خاسج هطالؼِ اص ّا ًوًَِ اص تؼذادی صَستیىِ دس .ؿًَذ لیذ خشٍج ٍ ًوًَِ تِ

  .ؿَد
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 وِ هطالؼاتی دس .ؿَد تؼشیف اػت ؿذُ اًدام آى دس هطالؼِ وِ هىاًی :مطالعه محیط

 ٍ تفؼیش تشای ای صهیٌِ هیتَاًذ هطالؼِ هحیط تؼشیف ؿَد هی اًدام طثیؼی  ّای دسهىاى

 ًـاى هیتَاًذ هحیط دلیك تَصیف تدشتی ّای پظٍّؾ دس .وٌذ فشاّن ّا یافتِ دسن

 اًدام چگًَِ هطالؼِ وِ ؿَد ًَؿتِ تطَساًـایی هطالؼِ اخشای سٍؽ وٌتشل هیضاى دٌّذُ

 ایي خَاػت دیگشی هحمك اگش وِ تاؿذ ًحَی تِ تایذ خضئیات ًَؿتي ٍ دلت گشفت،

 تِ سا هطالؼِ واهل تطَس هطالة ایي اص اػتفادُ تا وِ، تاؿذ لادس وٌذ، تىشاس سا هطالؼِ

 .دّذ ًـاى سا گش هذاخلِ ّای هتغیش  .دّذ اًدام هـاتِ صَستی
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دس هَاسدی . اتضاس ّای هَسد اػتفادُ تشای خوغ آٍسی دادُ ّا ؿشح دادُ ؿًَذ: ابسار ها

ٍ ًحَُ  ( تاص ، تؼتِ) وِ وِ اص پشػـٌاهِ اػتفادُ هی ؿَد تؼذاد ػَال ّا ،ًَع ػَال 

دس صَست اػتفادُ اص اتضاس ّای اًذاصُ گیشی هتغیش  . پاػخ دّی، ٍ اخضای آى لیذ ؿَد

هـخصات واهل اتضاس اًذاصُ گیشی تایذ ؿشح  ...( هاًٌذ فـاس خَى ٍ) ّای فیضیَلَطیه 

 ..(هاسن دػتگاُ ، واسخاًِ ػاصًذُ ٍ) دادُ ؿَد

 متغیرها تعریف گردد
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 .چگًَگی تؼییي اػتثاس ٍ پایایی اتضاس ّای هَسد اػتفادُ ؿشح دادُ ؿَد: اعتبار و پایائی

تصَیة طشح دس وویتِ اخالق دس پظٍّؾ، ًوًَِ ای اص سضایت ًاآگاّاًِ : موارد اخالقی

(Consent informed)  ٍخَد هؼائل اخاللی دس تحمیك ٍ ساّْای هشتفغ ًوَدى آًْا

 . تایذ ؿشح دادُ ؿَد

سٍؽ ّای تحلیل دادُ ّا ، ًشم افضاس هَسد اػتفادُ ٍ آصهَى ّای آهاسی تشای : تحلیل داده ها

 .آصهَى فشضیِ دس ایي لؼوت تَضیح دادُ هی ؿَد
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Validity  (Accuracy  :) 
 درخِ اًطثاق ًتایح یک آسهَى تا ٍالؼیت

 
 

Reliability (Precision)  : 
 هیشاى ثثات ًتایح در تکزار آسهَى
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 ِتواهی اتؼاد هفاّینپشػـٌاهِ هدوَػِ ػؤاالتی اػت و  

سا دس تش هی  هطشح ؿذُ دس فشضیِ ّا ٍ ػؤاالت تحمیك
 .گیشد 

 ّش ػؤال دس پشػـٌاهِ تؼییي وٌٌذُ ًَع اطالػاتی اػت
وِ تِ دػت خَاّذ آهذ ٍ ًیض اػتفادُ ای وِ اص آى 

 .اطالػات خَاّذ ؿذ 
 تحلیل وویای هؼوَال تا سٍؿْای  پشػـٌاهِتشسػیْای 

 .ّوشاٌّذ 
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 :اوواع پرسش  
 پرسش باز( 1                       
 پرسش بسته( 2                       
 پرسش ویمه باز( 3                       
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  اخضاء اص یىی ٍ پظٍّؾ هْن ٍ اػاػی هشاحل اص یىی گیشی ًوًَِ

  یه گیشی ًوًَِ .اػت تحمیمی ّش دس واس سٍؽ ولیذی ٍ هحَسی

  هـخص خوؼیت یه اص سا هٌاػة ّای ًوًَِ وِ اػت تىٌیىی یا فشایٌذ

  یا تشسػی تا ٍ وٌذ هی اًتخاب ؿَد، هی ًاهیذُ پظٍّؾ خاهؼِ وِ

   .هیذّذ تؼوین خوؼیت ول تِ سا ّا یافتِ یا ًتایح ّا، ًوًَِ ایي اسصیاتی
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 ّای یافتِ تؼوین لاتلیت اػتثاس تِ وِ اػت اصلی :(Representativeness) تؼوین لاتلیت اصل •

 تِ تایذ پظٍّؾ ّش دس گیشی ًوًَِ تىٌیه یا سٍؽ دیگش ػثاست تِ .داسد اؿاسُ خاهؼِ تِ ًوًَِ اص پظٍّؾ

 تیواساى خاهؼِ هثال ػٌَاى تِ .ػاصد تشآٍسدُ سا اصل ایي تتَاًذ هوىي ؿىل تْتشیي تِ وِ تاؿذ ای گًَِ

  تاالی افشاد خاهؼِ ایي اػضای %70 حذٍد :صیش خصَصیات تا اػت ای خاهؼِ دیاتت ولیٌیه یه دس دیاتتی

 تیي اص پظٍّؾ تشای ؿذُ اًتخاب ًوًَِ اگش حال ... ٍ ّؼتٌذ صى اػضاء ایي %60 حذٍد ّؼتٌذ، ػال 40

 دٌّذُ ًـاى هَضَع ایي تاؿٌذ، خَاى هشداى آًْا غالة هثالً ًثاؿذ هٌطثك فَق خصَصیات تا خاهؼِ ایي

 اًتخاب دس تایذ فلزا .تاؿذ هی تؼوین لاتلیت اصل ؿذى هخذٍؽ دیگش ػثاست تِ یا ًوًَِ ًاهٌاػة اًتخاب

 تضویي اصل ایي سػایت وِ تاؿذ ای گًَِ تِ سٍؽ یا ؿیَُ ایي گشدد ػؼی گیشی ًوًَِ ؿیَُ یا تىٌیه

   .گشدد
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ایي ًَع ًوًَِ گیزی ٍلتی تکار هی رٍد کِ خاهؼِ دارای ساخت ّوگي 
یؼٌی در ایي رٍش درصذ آسهَدًی ّایی کِ تِ . ٍ هتداًس ًیست

صَرت تصادفی اس ّز گزٍُ اًتخاب هی ضًَذ تا درصذ ّواى گزٍُ  
تٌاتز ایي اگز یک گزٍُ تِ طَر  . در خاهؼِ هَرد ًظز تزاتز است

درصذ اس  ۸ درصذ اس خاهؼِ را تطکیل هی دٌّذ ّویي گزٍُ ۸ هثال
 .ًوًَِ را ًیش تطکیل خَاٌّذ داد

ایي رٍش در هطالؼِ ّایی کِ هحمك لصذ همایسِ سیز گزٍُ ّای 
هختلفی را داضتِ تاضذ هٌاسة است اگز در چٌیي ضزایطی اس ایي 

رٍش استفادُ ًطَد ّز گًَِ تدشیِ ٍ تحلیل اطالػات خوغ آٍری 
 . ضذُ اس ًوًَِ ًاهٌاسة ٍ هَخة ًتیدِ گیزی غلط خَاّذ تَد
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clustering
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در ًوًَِ گیزی خَضِ ای در هزحلِ اتتذایی تایذ اس تیي خَضِ ّای تطککیل  
. دٌّذُ خاهؼِ یا خوؼیت هَرد تزرسی تؼکذادی خَضکِ را اًتخکاب کٌکین    

پکس اس  . ًحَُ اًتخاب خَضِ ّا هی تَاًذ تصادفی سادُ یا هکٌظن تاضکذ  
اًتخاب خَضِ ّای هَرد ًظز ٍارد هزحلِ تؼذی ایي ًَع ًوًَِ گیزی هی 

 . در ایي هزحلِ دٍ اًتخاب اساسی دارین. ضَین
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در اًتخاب اٍل کلیِ اػضای خَضِ ّای هٌتخة را هَرد تزرسکی ٍ ارسیکاتی   
تِ ػثارت دیگز کلیِ اػضای خَضِ تِ ػٌَاى حدن ًوًَِ . لزار هی دّین

هطالؼِ در ًظز گزفتِ هی ضًَذ تِ ایي ضکیَُ ًوًَکِ گیکزی خَضکِ ای      
 Single stageًوًَککِ گیککزی خَضککِ ای یککک هزحلککِ ای  

cluster) sampling )اطالق هی گزدد  . 
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در اًتخاب دٍم اس تیي کلیِ اػضای خَضکِ یکا خَضکِ ّکای اًتخکاب ضکذُ       
تؼذادی اس اػضاء تِ ضیَُ تصادفی سادُ یا هٌظن اًتخاب هی گزدًکذ تکِ   
ػثارت دیگز در ایي حالت در داخل خَضِ ّا ًوًَکِ گیکزی اًدکام هکی     
دّککین کککِ تککِ ایککي ضککیَُ  ًوًَککِ گیککزی خَضککِ ای دٍ هزحلککِ ای    

(Double/ two stage cluster sampling ) هی
هوکي است تیص اس دٍ  Clusterتذیْی است سطَح اًتخاب . گَیٌذ

سطح را ضاهل ضذُ ٍ در ایي حاالت تؼذاد سطَح یا هزحلِ در ًام گذاری 
تکِ ػٌکَاى هثکال    . ضیَُ ًوًَِ گیکزی خَضکِ ای هطکخی هکی گکزدد     

Three stage cluster sampling  یککاfour 
stage cluster sampling ًیش هی تَاًین داضتِ تاضین . 
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 : ٍلتی هتغیش اصلی هَسد هطالؼِ ویفی تاؿذ

ویفی سا تشآٍسد وٌین، فشهَل  ( ّای)دس ایي ؿشایط وِ هطالؼِ ها تَصیفی تَدُ ٍ تخَاّین هتغیش 

 : هحاػثِ حدن ًوًَِ تِ لشاس صیش اػت

P  ػْن یا ًؼثت افشاد داسای پیاهذ هَسد ًظش تِ ػٌَاى هثال چٌاًچِ تخَاّین فشاٍاًی یا دسصذ

ّواى ؿیَع، دسصذ یا فشاٍاًی افشاد تا  Pافشاد داسای پشفـاسی خَى دس خاهؼِ سا تشآٍسد وٌین 

 .  پشفـاسی خَى اػت

(p(1-p ّواى ٍاسیاًغ یا پشاوٌذگی فشاٍاًی یا ًؼثت اػت  . 

d دلت تشآٍسد یا دلت ؿیَع پیاهذ هَسد ًظش  . 
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 همذاس ػولی لاػذُ یه ػٌَاى تِ :هطالؼات ایي دس دلت تؼییي هَسد دس ػولی ًىتِ

 همذاس تْتشیي ٍ تَدُ P همذاس تِ ٍاتؼتِ ؿیَع یا ػْن یا ًؼثت یه تشآٍسد دس دلت

 20 فشاٍاًی تشای هثال ػٌَاى تِ .تاؿذ هی P ػذدی همذاس دسصذ 25 تا 10 تیي دلت

  .تاؿذ هی هٌاػة 05/0 تا 02/0 تیي d ػذدی همذاس (P;20/0 ) دسصذ

 حدن (تاؿذ تاالتش دلت یا) تاؿذ تش وَچه d ػذدی همذاس چِ ّش وِ اػت تذیْی

   .ؿذ خَاّذ تش تضسي ًیض ًوًَِ
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 یک زوان در خووی کم شیوع برآورد هدف با توصیفی مطالعه یک در :مثال

 کم به مبتال مشابه جوامغ در زوان درصد 30 قبلی مطالعات اساس بر جامعه،

 چه به درصد 5 برابر اول ووع خطای گرفته دروظر فرض با .هستىد خووی

 ویازمىدیم؟ مطالعه ایه برای ای ومووه حجم
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   :تاؿذ ووّی هطالؼِ هَسد اصلی هتغیش ٍلتی

 :وٌین تشآٍسد سا ووّی (ّای)هتغیش تخَاّین ٍ تَدُ تَصیفی هطالؼِ وِ ؿشایط ایي دس

   :اػت صیش لشاس تِ ًوًَِ حدن هحاػثِ فشهَل

 دس هـاتِ هطالؼات ًتایح تشاػاع وِ اػت تشآٍسد هَسد ووی هتغیش ٍاسیاًغ

   .ؿَد هی دادُ لشاس هتَى تشسػی

d 10-25 هحذٍدُ دس اػت تْتش وِ اػت اسصیاتی هَسد ووی هتغیش تشآٍسد دلت 

   . تاؿذ هؼیاس اًحشاف دسصذ

www.GhadamYar.com



ّوَگلَتیي خَى وَدواى ووتش اص ( هیاًگیي)هی خَاّین دس یه هطالؼِ تَصیفی، تَصیغ : هثال

تشاػکاع هطالؼکات هـکاتِ هیکاًگیي ٍ اًحکشاف هؼیکاس       . ػال یکه خاهؼکِ سا تکشآٍسد وٌکین     5

تکا فکش    . هیلیگشم دس دػکی لیتکش هکی تاؿکذ    5/11±1ّوَگلَتیي وَدواى ّوؼي ایي افشاد 

  تِ چِ حدن ًوًَِ تشای ایي هطالؼِ ًیاصهٌذین؟ 05/0خطای ًَع اٍل تشاتش تا 
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 جدول ومووه گیري مورگان براي تعییه حجم ومووه

دس هَاسدی وِ ٍاسیاًغ خاهؼِ یا دس صذ هَسد ًیاص دس اختیاس ًذاؿتِ تاؿیذ هی  

تَاى اص ایي خذٍل تشای تشآٍسد حدن ًوًَِ اػتفادُ وشد ایي خذٍل حذاوثش 

تؼذاد ًوًَِ سا هی دّذ ٍ آگش تا فشهَل وَوشاى ًیض هحؼثِ وٌیذ حتوا ووتش 

 .  اص تایذ تاؿذ 

s;ًًَِو        N;ِحدن خاهؼ  
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N S N S N S N S N S 

10 10 100 80 280 162 800 260 2800 338 

15 14 110 86 290 165 850 265 3000 341 

20 19 120 92 300 169 900 269 3500 246 

25 24 130 97 320 175 950 274 4000 351 

30 28 140 103 340 181 1000 278 4500 351 

35 32 150 108 360 186 1100 285 5000 357 

40 36 160 113 380 181 1200 291 6000 361 

45 40 180 118 400 196 1300 297 7000 364 

50 44 190 123 420 201 1400 302 8000 367 

55 48 200 127 440 205 1500 306 9000 368 

60 52 210 132 460 210 1600 310 10000 373 

65 56 220 136 480 214 1700 313 15000 375 

70 59 230 140 500 217 1800 317 20000 377 

75 63 240 144 550 225 1900 320 30000 379 

80 66 250 148 600 234 2000 322 40000 380 

85 70 260 152 650 242 2200 327 50000 381 

90 73 270 155 700 248 2400 331 75000 382 

95 76 270 159 750 256 2600 335 100000 384 
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 کارتزد آهارتَصیفی در پژٍّطْای ػلَم پشضکی

 در یک پژٍّص پس اس خوغ آٍری دادُ ّا  ًَتت تِ خالصِ ساسی دادُ ّا
 .هی رسذ

  ِخالصِ ساسی دادُ ّا هَخة هی ضَد پژٍّطگز لادر تاضذ ًسثت ت
خصَصیات ًوًَِ هَرد تزرسی  اضزاف پیذا ًوَدُ ٍ ضٌاخت ٍی در ایي 

 .سهیٌِ کاهل گزدد

 خالصِ ساسی دادُ ّا تِ تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا ًیش کوک لاتل تَخْی
 .هی ًوایذ

  ِاس آهار تَصیفی خْت خالصِ ساسی ٍ ًوایص دادُ ّایی کِ در هطالؼ
 .تذست آهذُ اًذ استفادُ هی ضَد
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 کارتزد آهارتَصیفی در پژٍّطْای ػلَم پشضکی

  ٍ تطَر هؼوَل اس اتشارّای سیز تزای خالصِ ساسی
 :تَصیف دادُ ّا استفادُ هی گزدد

 خذٍل فزاٍاًی( الف

 ًوَدارّا( ب

 ضاخی ّای هزکشی ٍ پزاکٌذگی(  ج
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 تؼذاد فـاس خَى

80-89 20 

90-99 100 

100-109 153 

110-119 367 

120-129 356 

 تا دػتِ تٌذی  •

 تعداد فشار خون

80 4 

81 7 

82 10 

83 12 

84 56 

www.GhadamYar.com



 ّای هَرد هطالؼِ ّای دهَگزافیک گزٍُ ٍیژگی :1جدول شماره 
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Confidence Interval 



95% CI = 12.3 – 12.7
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P-value 



P-value = 0.01

P-value
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تعیین ارتباط بین دو متغیر 

  دو متغیر کیفی 

 تعیین ارتباط بین استعمال سیگار و زخم سوراخ شده معده

 
 آزمون کای دو
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تعیین ارتباط بین دو متغیر 

  دو متغیر کیفی 

 دو متغیر کمی 

 تعیین ارتباط بین سطح سرب خون مادر و جنین 

 آزمون همبستگی پیرسون
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اختالف 
  میانگین 

دو گروه 

   مستقل 

وابسته 

چند گروه 

مستقل 

وابسته 

t - Test 

Paired t - Test 

ANOVA 

Repeated measure 

 رعایت پیش فرض ها
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اختالف 
  میانگین 

دو گروه 

   مستقل 

وابسته 

چند گروه 

مستقل 

وابسته 

 من ویتنی یو

Sign Test 

 کروسکال والیس

 فریدمن

 عدم رعایت پیش فرض ها
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اختالف 

  نسبت 

دو گروه 

   مستقل 

وابسته 
 کای دو

 مک نمار
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 رگرسیون پیشگویی 
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 میانگین

 نسبت

 دو گروه

 بیش از دو گروه

 دو گروه

 بیش از دو گروه

 مستقل

 زوجی

 مستقل

 زوجی

 مستقل

 زوجی

 مستقل

 زوجی

t - Test 

Cochran/Friedman 

Mac - Nemar 

Chi - Square 

Repeated Measure 

ANOVA 

Paired t - Test 

Chi - Square 

 مقایسه

 پیش گویی

 همبستگی
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