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  دمهـمق
 فرصـتي بـراي     آن داليـل    ها و   پيدا كردن ارتباط بين يافته    . اي است   ال يا مسئله به مطلبي براي تحقيق مهارت ويژه        ئوتبديل س 

اي تحقيقاتي به اطالعاتي روشن در مورد سؤال قابل تحقيق بستگي دارد بـه عنـوان                  طراحي مطالعه . آورند  مي پيشرفت دانش فراهم  
  :مثال

در صورت تجويز آپـروتينين     ((  و به دنبال آن       ))نقشي در كاهش خونريزي ناشي از جراحي دارد؟       ) Aprotinin(آيا آپروتينين   (( 
خونريزي بعد از عمل يك مسئله اسـت و         )) شوند؟  داروهايي موجب كاهش خونريزي مي    چه  (( يا  )) پيوندد؟  اي به وقوع مي     چه حادثه 

هاي موجود به     روش. كند  فيبرينوليتيك و اثرات فيبرينولينيك اثبات شده جراحي، ارتباط بر قرار مي            سؤال تحقيقاتي بين اثرات آنتي    
تجربـه  . گذارنـد   شان بر طراحي روش تحقيق اثر مـي          و تناسب  واسطه هزينه، سهولت استفاده، قابليت اعتماد به نتايج حاصله از آنها          

كنترل شده در آزمايشگاه جراحي با استفاده از مدل حيواني، كارآزمايي كنترل شده باليني بر روي انسان، بازنگري موارد تجربي يـا                      
بـه  ( ريزي بعد از عمـل شـوند      بررسي تجربه پزشك همگي ممكن است كه منجر به افزايش قابليت تعميم دانش در مورد مسئله خون                

  ).1تصوير 

  هاي درست انتخاب روش
  تجربيات

به برخي از سؤاالت جراحـي بـه ويـژه          . دهند   علت و معلول، پاسخ مي      هاي موجود در زمينه     الئوتجربيات به بهترين شكل به س     
 در حـالي كـه بـه بـسياري از        ،شـود  سؤال مربوط به ساز و كار، به وسيله تجارب هدايت شده در آزمايشگاه جراحي پاسخ داده مـي                 

شوند ماحصل تحقيقاتي است كه يك يا چندين دهه قبل به دنبال سئوال  هاي جراحي كه روزمره اعمال مي هاي تشخيصي و روش اقدامات درماني، دخالت

هاي بعد در روند  يجة آن سالرح تحقيقاتي است كه نتطشود قدم اوليه  ابهاماتي كه امروزه در حين بررسي و درمان ايجاد مي. اي صورت گرفته است يا مسئله

  . تشخيص و درمان تغيير ايجاد خواهد كرد

 .شويم در اين فصل با شيوة تبديل يك سئوال يا مسئله به طرح تحقيقاتي آشنا مي
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اسـپيتزر و هـورويتز     . شـوند   سؤاالت عملي جراحي باليني به وسيله تحقيقات تجربي، در خارج از آزمايشگاه بهتر پاسـخ داده مـي                 
)Spitzer& Horowitz (هاي آزمايشگاهي تحت عمـل   ها يا نمونه كنند كه در آن گروهي از بيماران، موش طرحي تجربي را تعريف مي
هاي شاهد هم وجود دارند، كه تحت مداخله درماني بر روي گـروه مـورد تحقيـق و تعيـين                      گيرند، در حالي كه گروه يا گروه        رار مي ق

با بهترين روش درماني رايج و مورد قبول براي گروه شاهد، به وسـيله              ) Placebo(اي مانند استفاده از دارونما        مداخله درماني مقايسه  
  .باشد محقق مي

  
  . ژگي اصلي يك تحقيق تجربي، تعيين خط مشي درماني زير نظر محقق استـ وي1
تـا گـردآوري   . گيرد نگر صورت مي مند آينده هاي نظام ـ انتخاب بيماران گروه شاهد و تحقيق به وسيله روش  2

  .دو گروه قابل مقايسه تضمين شود
  

  تجارب باليني
هـايي از     هاي درماني متفاوت را در مورد گروه        و يا تعداد بيشتري از روش     در يك تجربه باليني يا كارآزمايي كنترل شده، محقق د         

  .يابند ها به هدف تعيين شده، دست مي كند تا بررسي كند كه كدام يك از اين روش افراد منتخب اعمال مي

  قدرت يك تجربه تحت نظارت به شكلي وسيع به قدرت نظارت اعمال شده متكي است
هاي درماني برگزيده شده از جميعتي واحـد، بـه    كنيم كه توزيع گروه مايي كنترل شده اعتماد پيدا مي  هنگامي كه به نتايج كارآز    

هـا داشـته باشـند،        وسيله روشي تصادفي و مطمئن كه در آن همه افراد جمعيت شانس مشابهي براي قرار گرفتن در هر يك از گروه                    
  .انجام شود

  

  مسئله باليني
  

  سؤال تحقيقاتي
  
  طرح
  
  روش
  

                             تجربي  اي                      مشاهده  اي  مشاوره

  باليني          آزمايشگاهي     گزارشات موردي              سري  ها  بررسي  تحقيقات كيفي
  

  هاي تحقيق براي بررسي مسائل باليني  انواع روش-1تصوير 
  

زمـاني كـه   . ها مشابه و اندازه كافي بزرگ بـوده باشـند   نان كافي ايجاد كند كه گروهتواند اطمي تنها يك توزيع تصادفي واقع مي    
. يابـد   گيرند، اعتماد ما به برابري دو گروه كاهش مي          هاي درماني مورد استفاده قرار مي       هاي غيرتصادفي براي توزيع اعضاء گروه       روش

به عنوان شـاهدي بـراي اثربخـشي روش درمـاني و نيـز بـراي                تواند    كارآزمايي تحت كنترل تصادفي استاندارد طاليي است كه مي        
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. كارآزمايي غيرتصادفي متقاطع و كنترل شده انتخاب دوم ما خواهـد بـود  . گويي به سؤاالتي در زمينه علت و معلول انجام شود     پاسخ
روش . آيند  ب مي ا نيز به حس   جويد كه در هر يك بيماران شاهد خود         يك مورد ويژه كارآزمايي كنترل شده از طراحي متقاطع سود مي          

 قـرار   Bهـاي مـارس و آوريـل تحـت درمـان              شود و همين بيمار در ماه       هاي ژانويه و فوريه در مورد بيمار اجرا مي           طي ماه  Aدرماني  
نـه  بيوتيـك و   اين روش تنها در مواردي قابل اجرا خواهد بود كه اثرات درمـاني آنتـي     . گيرد و به همين ترتيب ادامه خواهد يافت         مي

  .اثرات آپاندكتومي كوتاه مدت باشد
كنند، بيماري را كه تحت درمان قرار گرفتـه اسـت، انتخـاب نمـوده و تـالش                    هاي هماهنگ مورد ويژه ديگري را مطرح مي         زوج

ق قابليت اعتماد اين روش به دقت مبـذول شـده در تطـاب            . كنيم كه بيمار مشابهي را كه درمان ديگري دريافت كرده است، بيابيم             مي
  .به هر حال توضيح دقيق اين روش براي خوانندگان دشوار است. ها بستگي دارد زوج

هـاي كنتـرل براسـاس        انتخاب گروه . آورند  تري پديد مي    هايي كه نظارت ضعيفي بر آنها اعمال شده، شواهد نامطمئن           كارآزمايي
 1997اند بـا كـساني كـه در سـال       درمان قرار گرفته تحت1987به عنوان مثال بيماراني كه در سال      (هاي متفاوت     شرح حال از زمان   
به عنوان مثال انتخاب بيمار از بوستون به عنوان شاهد براي بيماراني كه در كلن تحت                ( هاي متفاوت     يا از مكان  ) اند  تحت درمان بوده  
ر عادي كه وقايع اتفاق افتـاده در آنهـا          مگر در موارد غي   . آورد  به ندرت امكان مقايسه قابل قبولي را فراهم مي        ) اند  درمان قرار گرفته  

به عنوان مثال در حـالي كـه تقريبـاً همـه            . ه باشد تكامالً شناسايي شده باشند و هيچ ترديدي در مورد صحت تشخيص وجود نداش            
كـه بـه وسـيله       نفره از بيمـاران      6اي يك گروه      ميرند، اگر در مطالعه     دهند، مي   بيماران مبتال به هاري كه عالئم نورولوژيك نشان مي        

را نشان دهند، اين مطالعه ارزش كافي خواهد داشت، حتي اگر هـيچ گـروه               % 50اند، ميزان بقاء      روشي جديد تحت درمان قرار گرفته     
  .هاي ثبت شده از بيماران قبلي، موجود نباشد شاهدي به جزء شرح حال

ر شده طي يك سال واحد را بـه صـورت   ـني منتشاز تورنتو، كليه تحقيقات بالي) Solomon & Mc Load(لود  ون و مكـساالم
آوري نمودنـد،     اي از سؤاالت مناسب براي ارزيابي يك روش درماني را جمع            ونهـآنها با دقت نم   . ورد بررسي قرار دادند   ـوتري م ـكامپي

كالتي را كه مـانع   آنها مش . دـش  اي بين روش جراحي با يك روش ديگر، درمان دارويي با يك روش غيرجراحي مي                ل مقايسه ـكه شام 
ـ      ؤاالتي را كه در پرسشنامه    ـص كرده و س   ـشد، مشخ   رل شده تصادفي مي   ـات كنت ـانجام تحقيق  انده بودنـد، بـراي     ـهاي خـود گنج

اي را    وفق علل عمـده   ـرار دادند و در موارد نادر نام      ـتواد به اجرا در آيد يا خير، مورد ارزيابي ق           ايي كنترل شده مي   ـتعيين كه كارآزم  
شد، ثبت نمودند كه شامل مواردي نظير شـرايط غيـر             راحي مي ـ مسائل ج   جب بروز مشكل در انجام مطالعات گروهي در زمينه        كه مو 

مشكالت ارزيـابي  % 40آنان به اين نتيجه رسيدند كه حدود . ار و عدم وجود تجهيزات الزم در بخش جراحي بودـمعمول، تمايالت بيم  
از % 70شـود و تنهـا    رل شده تصادفي در يك مجموعه مطلوب تحقيقاتي باليني، پاسخ داده مـي    هاي كنت   درماني به وسيله كارآزمايي   

هـاي    لود دريافتند كـه كارآزمـايي       در حالي كه ساالمون و مك     . هاي كنترل شده تصادفي پرداختند      مقاالت منتشر شده به كارآزمايي    
ـ  توانند  هاي درماني مي    ؤالـاز س % 40كنترل شده، تنها براي بررسي       از سـؤاالت مربـوط بـه جراحـي نيازمنـد        % 60ام شـوند و     ـ انج

ـ         ـرل شده تصادفي هستن   ـهاي ديگري غير از مطالعات كنت       روش هـاي غيرتجربـي،      ح، انجـام روش   ـد، و به طور ساده و قابـل توضي
  ها اطـالق   به اين روش را"در حد مناسب"ي واژه ـما گاه. دهند د، به دست ميـده اطالعاتي در مورد آن چه كه پس از درمان رخ مي      

ـ          ـ اما طراحي ضعيف آنها، قدرت كافي براي ب        مكني  مي . شـود، نـدارد   رل شـده حاصـل مـي    ـرابري با آن چه را كه در كارآزمـايي كنت
آوري بهتـرين شـواهد در زمينـه علـت و      عـرين راه موجود، براي جم ـ هم چنان بهت   ،اي كه به دقت اجرا شود       كارآزمايي كنترل شده  

ـ   ـواردي كه از نظ   ـباشد كه در م      زمينه اثرات مانورهاي تشخيصي و درماني مي       معلول و در   ـ  ـر علمـي و اخ را باشـند،  ـالقي قابـل اج
چنانچـه  . باشـد   ي مـي  ـدان عمل ـده چن ـرل ش ـهاي كنت   اما در بسياري از سؤاالت مطرح شده استفاده از كازآمايي         . شود  استفاده مي 

ي ـديد بـه وسـيله كارآزمـايي تـصادف    ـهاي درماني ج    محدود باشند، تعداد بيشتري از روش     منابع مالي و منابع محققين و بيماران نا       
ـ ـرين نحـوده و به بهتـ اما در جهان واقعيت ما بايد تالش خود را متمركز نم،ابل ارزيابي خواهند بود ـق ابع موجـود اسـتفاده   ـو از من

در بحـث   . باشـد   زين براي آنها مـي    ـهاي جايگ   شده و نيز بهترين روش    نياز امروز بيماران ما تصميمات درماني از پيش تعيين          . نمائيم
ـ                 اهت روش ـكلي، هر چه شب    ايج آن بيـشتر قابـل      ـهاي جايگزين با نتايج حاصله از كارآزمايي كنترل شده تجربي بيـشتر باشـد، نت

  .واهد بودـاد خـاعتم
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  اي گروهي مطالعات مقايسه
مطالعات . اي گروهي بهترين روش خواهد بود       مطالعة مقايسه .  وجود نداشته باشد   اگر در موردي امكان انجام يك آزمايش تجربي       

برنـد، انتخـاب      سيستيت رنج مي    داري هستند كه در آنها گروهي از بيماران به عنوان مثال بيماراني كه از كله                گروهي، مطالعات دنباله  
سيستكتومي باز قـرار       با كساني كه مورد كوله     ،اند  قرار گرفته سيستكتومي    كنيم و بيماراني را كه تحت درمان الپاراسكوپيك كوله          مي

دهد، حـال آنهـا       اي رخ مي    كنيم كه ببينيم، چه حادثه      كنيم و هر دو گروه را در طول زمان پيگيري و بررسي مي               مي   مقايسه ،اند  گرفته
  هاي درماني چيست؟ روش هر يك از رها و فوايدچطور خواهد بود؟ آيا هيچگونه عارضه منفي ايجاد نشده است؟ ضر

 اما در عوض انتخـاب بيمـاراني       ،كند، كمتر است    اي گروهي كه محقق روش درماني آن را انتخاب نمي           اعتماد ما به مطالعه مقايسه    
هـاي    شود تـا روش     شوند و مسائل مربط به آنها ثبت مي         تر است، به راحتي پيگيري مي       اند ساده   كه در طي دوره درمان شناسايي شده      

اند، تناسب آنهـا از       ها توسط محققين طراحي نشده      تنها مشكل موجود اين است كه چون درمان       . ي آنها مورد مقايسه قرار گيرد     درمان
توان مطمئن بود كه بيماراني كه روش الپاراسكوپي به آنها پيشنهاد شده است               لحاظ قابليت قياس، مشكوك است، به همين علت نمي        

اند؛ ممكن است كـه يـك     تفاوت اساسي نداشته،دنا سيستكتومي باز قرار گرفته ني كه تحت عمل كولهدر زمينه مسائل اصلي با بيمارا     
  .برده باشند گروه از افراد بيمارتر يا جوانتر بوده باشند يا از تغذيه بهتري بهره

  مطالعات موردي ـ شاهدي يا موردي ـ رجوعي
هاي درماني، مطالعـات مـوردي شـاهدي يـا            ده در مورد مقايسه روش    گويي به سؤاالت پيش آم      احتماالً بهترين روش براي پاسخ    

اختياري   در اينجا با گروهي از بيماران روبرو هستيم كه از مشكل خاصي شكايت دارند، به عنوان مثال، بي                 . باشند  وردي رجوعي مي  ـم
مـا ايـن بيمـاران      . وم ايجاد شده اسـت     مياني ركت  3/1ادرار كه به دنبال جراحي و برداشت قسمت تحتاني ركتوم به علت كارسينوم              

دهيم تا اطالعـات الزم را بـه       هاي جراحان را مورد بررسي قرار مي        ارستان يادداشت ـوجود در بيم  ـهاي م   دهـايي نموده و پرون   ـشناس
گونـه بـوده    تر آنها پيش از عمـل چ      كعملكرد اسفن : آوري نمائيم   ر در مورد روش درماني ارائه شده به بيماران جمع         ـنگ  صورت گذشته 

ري بيشتر يا كمتر بوده است؟ آيا اقدامات خاصي براي حفظ شـبكه عـصبي صـورت                 ـروه از ديگ  ـاست؟ آيا وسعت جراحي در يك گ      
  گرفته است؟
يكي از نقاط ضعف اين روش اين است كه         . باشند  هاي نادرمي   هاي موردي شاهدي اغلب تنها راه موجود براي مطالعه بيماري           روش

به عنوان  ( ها كه ممكن است فاقد صحت و دقت الزم بوده يا ناقص باشند، بسنده كند                   به اطالعات موجود در پرونده     محقق بايد ناچاراً  
  .)تر قبل از عمل انجام نشده يا به ثبت نرسيده يا مفقود شده باشدكمثال ممكن است كه آزمون عملكرد اسفن

اند، به همـين   در زمان درمان يا قبل از آن به خوبي شناسايي شده    در يك مطالعه گروهي، هر دو گروه مورد بررسي و گروه شاهد             
ـ . پذير خواهد بـود     هاي كامل امكان    علت اغلب برقراري معيارهاي ثبت كامل جزئيات به منظور بررسي          الي كـه در يـك مطالعـه        درح

شود و محقق بايد براي رسـيده         آوري مي   موردي شاهدي اطالعات در پايان تحقيق پس از اين كه نقه پايان مطالعه مشخص شد، جمع               
ه در مورد وقايعي كه براي بيمار رخ داده اسـت،    نبه اطالعات مورد نياز به گذشته باز گردد و در ميان اطالعات ثبت شده معمول و روزا                

شوند، زيرا به عنوان جزيـي از عملكـرد اداري يـا              شناخته مي )) ثبت مديريت ((اطالعات ثبت شده تحت عنوان      . ه جستجو بپردازد  ب
شوند و نه به منظور انجام تحقيقات؛ اما با اين وجود معموالً ثبت مديريت در راسـتايي اهـداف                     تجاري معمول مؤسسه مزبور ثبت مي     

آوري اهداف تحقيقاتي توسـط شـخص         ژه كه معموالً ارزان هستند؛ زيرا هزينه انجام دستورات و جمع          كنند، به وي    تحقيقاتي كمك مي  
اما در عين حال اين شما هستيد كه بايد اطالعات مورد نياز خود را از آنها استخراج كنيد، در حـالي كـه                       . ديگري پرداخت شده است   

وجود كنتـرل قبلـي   . مورد حياتي مربوط به سؤال تحقيق شما نباشندممكن است مدارك موجود حاوي هيچگونه اطالعاتي در زمينه   
  .توان به عنوان مثال بيان كرد تر مقعد را ميكاسفن

  اي فاقد گروه شاهد مجموعه
تري وجود دارد كه عبارت است از يك مجموعه مطالعاتي بدون وجود گروه شاهد يا گروه مقايسه، كـه بـه سـادگي                         روش ضعيف 

اما چگونه يك بيمـار وارد ايـن مجموعـه مطالعـاتي            . باشد   آمده از درمان گروهي از بيماران به روشي ويژه مي          گزارش نتايج به دست   
شود يا تنها بيماران دكتري مشهور را در      اند مي   شود؟ آيا مجموعه مزبور شامل كليه بيماراني كه تحت اين روش درماني قرار گرفته               مي
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اند؟ ممكن است كه روش درماني جديد تنها به           ماراني پيشنهاد شده كه مشكل ديگري نداشته      گيرد؟ آيا روش درماني تنها به بي        برمي
گزارشات منتـشر شـده معمـوالً در ايـن زمينـه            . بيمارترين افراد پيشنهاد شده باشد، يا برعكس مجموعه كنار گذاشته شده باشند           

  .كنند مبهمند يا سكوت مي
 باشد و شامل همه بيماراني كه دچـار ايـن مـشكل هـستند و در يـك دوره زمـاني         اگر مطالعه گروهي كنترل نشده و بالانقطاع      

تـر،    تر يا سالم    اي از بيماران جوان     بيش از گروه انتخاب شده    . اند شود   مشخص در يك كلينيك يا مركز درماني تحت درمان قرار گرفته          
  .قابل اعتماد خواهد بود

  گزارش مورد منفرد
اي   دهند كه عارضـه     هاي مورد منفرد معموالً اولين اخطار را مي         گزارش. آوريم   موردي به دست مي    هاي  ي از گزارش  ناطالعات فراوا 

انـد، مـا را هوشـيار         اي كه واقعاً اتفاق افتاده      ممكن است به دنبال يك روش درماني ويژه بروز كند و خصوص در زمينه عوارض باالقوه               
زيرا ما از تعـداد  . گذارد خورد مجدد ما در آينده با چنين مواردي در اختيار ما نمياما هيچگونه اطالعاتي در زمينه امكان بر    . سازند  مي

  . بدون اين كه به عوارض آن دچار شوند، اطالعي نداريم،اند بيماراني كه از اين درمان سود برده
توصـيف شـده بـه صـورت     هاي تحقيـق   اي كلي از ميزان قابليت اعتماد اطالعات حاصله از هر يك از انواع روش         ايده -1جدول  

  .دهد بندي شده، ارائه مي طبقه

  ها، آمارها و ثبت مديريت پرسشنامه
گذرد، وجود دارد كه عبـارت        اي، روش ديگري براي اطالع از آن چه در جهان پيرامون ما مي              هاي تجربي و مشاهده     در كنار روش  

 بـه عنـوان مثـال    ،كنـيم  هاي نمونه استخراج مـي  پرسشنامههاي موجود در  ما اطالعات را از پاسخ    . است از پرسش اطالعات از مردم     
 50در طـي  .  نفر جراحي انگليـسي اختـصاص دارد  35 نفر از هر  1هاي آلمان يا      از بيمارستان % 10اي كه به بررسي عملكرد        پرسشنامه

هـا عملكـرد    نامـه   اين كه پرسـش ايم، براي ها براي رسيده به نتايج قابل اعتماد پي برده          سال گذشته، ما به چگونگي تهيه پرسشنامه      
  :اند مناسبي داشته باشند به سه عمل وابسته

  رسيم؟ ـ در چه تناوب زماني به نتايج قابل توجه مي1
اي كه براي استخراج اطالعات در مورد اعمال جراحي تهيه شـده و صـرفاً              شود؟ نمونه   ـ مسير سؤاالت به چه سمتي هدايت مي       2

  .باشد، ممكن است در طبابت خصوصي در شهري كوچك به نتايج نرسدتوسط اساتيد جراحي طراحي شده 
  ـ ميزان پاسخگويي چقدر بوده است؟3

 درصد ممكن است براي يك مطالعه كافي باشد، در حالي كه براي مطالعات ديگر بـسيار پـايين محـسوب                     75ميزان پاسخگويي   
نادر باشد، يك پرسشنامه نمونه ممكن است بـه سـادگي آن را از              اي    آوري اطالعات در زمينه پديده      الي مربوط به جمع   ئواگر س . شود

  .انجام يك آمارگيري دقيق براي طرح و پرسش از همه ممكن است مورد نياز باشد. قلم بيندازد

هـا بـه وسـيله          در موقع طراحي يك پرسشنامه نمونه يكي از سؤاالتي كه بايد از خود بپرسيد اين است كه آيا پاسخ اين پرسش                    
اي قادر به پاسخگويي نخواهـد بـود حتـي اگـر              ارگيري داده خواهد شد يا خير؟ اگر پاسخ منفي باشد، هيچ پرسشنامه نمونه            يك آم 

اي مطالعاتي در نظر گرفتـه شـود كـه            يك بررسي آماري ممكن است به صورت نمونه       . (تمامي منابع و امكانات نيز در دسترس باشند       
اي كه ممكن است توسط مراكز دولتـي           گردآوري شده    ويژه به اطالعات از پيش      پرسشنامهاغلب به جاي يك     )  برسد 0/1نسبت آن به    

مشكل . كنيم  به عنوان آماري رسمي منتشر شده كه از سوي قسمت حسابداري بيمارستان يا داروخانه انتشار يافته باشد، مراجعه مي                  
ست اطالعات موجود براي پاسخگويي به همه سؤاالت مورد         آوري شده در ثبت مديريت آن است كه ممكن ا           استفاده از اطالعات جمع   

  .نظر كفايت نكند

  



  ۱۳۸۹، سال ۱، شماره ۱۸نشريه جراحي ايران، دوره 
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  سازي نمونه
هاي تجربي    آيد كه به داليل عملي و اخالقي، به وسيله روش           هاي درماني پيش مي     برخي اوقات سؤاالتي در زمينه اثربخشي روش      

تواند از روشي     ار آتش را مورد بررسي قرار دهد، نمي       هاي مه   د روش ـخواه  نشان كه مي    روه آتش ـيك سر گ  . قابل پاسخگويي نيستند  
روه تقسيم كرده و هـر دو گـروه را بـه آتـش              ـاور را به صورت تصادفي به دو گ       ـهاي مج   اده كند كه در آن ساختمان     ـربي استف ـتج

نشان    گروه آتش  سر.  از روش ديگري استفاده كند     Bروه  ـ از يك روش و در گ      Aروه  ـردن آتش در گ   ـس براي خاموش ك   ـبكشد و سپ  
ـ  هايي در اندازه واقعي گران تمام مي  استفاده از مدل  . نمايد  هاي مدل مي    ايش خود، اقدام به برپايي ساختمان     ـمجرب، براي آزم   . ودـش

اوير ـهـاي تـص     ها استفاده نموده و مراحل پيشرفت آتش را به وسيله دوربين            هاي بسيار كوچك ساختمان     توانيد از مدل    پس شما مي  
مهندسين ممكن است كه مسئله را به صورت انتزاعي در آورند؛ به اين ترتيب كه               . و تجهيزات آزمايشگاهي دقيقاً ثبت كنيد     متحرك  

هاي حيواني و فيزيكي اسـتفاده        در تحقيقات جراحي به كرات از مدل      . اد مدل رياضي از آن به جاي مدل فيزيكي بهره بگيرند          ـبا ايج 
هاي تجربي، به صـورت روشـي جمعـي و رو بـه      هاي رياضي را براي هدايت آزمايش  سازي  ، نمونه هاي كامپيوتري   ود و پيشرفت  ـش  مي

  .شود هاي رياضي و فيزيكي مي هاي جايگزين واقعيت، موجب كاهش تفاوت ما بين نمونه استفاده از روش. افزايش در آورده است
  

هـاي   هـا و درمـان   تحقيق در زمينه سنجش ميزان سلسله مراتـب بخـشي از تـشخيص         هاي    بندي شده از ميزان قابليت اعتماد هر يك از روش           ـ طبقه ١جدول  

  رايج 

  

  

  ).دهد محقق هم انتخاب اعضاء گروه و تعيين نوع درمان را تحت نظارت قرار مي(تجارب واقعي 
  هاي تصادفي هم زمان و كنترل شده شامل طراحي متقاطع با انتخاب تصادفي روش درماني كارآزمايي

  .ها فقط در موارد ويژه كه تشخيص قطعي يا وقايع كامالً شناخته شده مطرح باشد  حال كنترل شرح
) فرد، نماي جـايگزين و غيـره      / زوج  (مند    زمان تصادفي با انتخاب تصادفي ضعيف يا انتخاب نظام          هاي كنترل شده هم     كارآزمايي

  .مند شامل طراحي متقاطع با روش درماني نظام
  مان غيرتصادفيكارآزمايي كنترل شده همز

  هاي متوالي كوتاه مدت در يك مؤسسه با بخش واحد كارآزمايي
  هاي متوالي بلند مدت در يك مؤسسه با بخش واحد كارآزمايي

  هاي مجزا با توجه به مستدل به همگرايي نظارت از سوي مؤسسات و بخش
  يهاي مجزا بدون توجه يا با توجه اندك به همگراي نظارت از سوي مؤسسات و بخش

  هاي غيرتجربي روش
  اي گروهي مطالعات مقايسه

  )نه در موارد ويژه(ها  نظارت بر مبناي شرح حال
  مطالعات رجوعي موردي يا شاهد موردي غير تجربي

  ) درمانيةشامل تمامل مراجعين به يك مركز طي يك دور(هاي مطالعاتي موردي  مجموعه
  )با پيگيري و توالي(هاي مطالعاتي بزرگ  مجموعه

  )با پيگيري و توالي(هاي مطالعاي كوچك  وعهمجم
  هاي مطالعاتي بزرگ موردي مجموعه
  هاي مطالعاتي كوچك موردي مجموعه

  گزارشات در زمينه موارد مجزا يا مداركي در زمينه نظارت فعال
  )داوطلبانه(گزارشات موارد مجزا 

  گزارشات موردي
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  در جستجوي مشاوره
عات در زمينه مسائلي هستيم كه درك يا توضيح آنها براي ما به قدري مشكل است كه بـه                   آوري اطال   گاهي اوقات به دنبال جمع    

در چنين شرايطي بايد به سراغ دوسـتاني        . سازي مناسب، نخواهيم بود     تنهايي قادر به طرح سؤاالت درست جهت انجام هرگونه نمونه         
  .وده استهاي آنها در گذشته براي ما قابل اعتماد با ارزش ب برويم كه توصيه

مراجع دولتي، وزارت  . رويم  هاي مربوط به اطالعات ويژه يا تجاربي دارند، مي          پس به جستجوي اساتيدمان و ديگراني كه در زمينه        
هـاي عمـومي      هاي تخصصي جستجوي مشاوره را از طريق بكارگيري جلسات مشاوره يا كنفـرانس              بهداشت و مجامع علمي اغلب راه     

 سؤاالت يا نظرات ارائه شده توسط يك مشاور ممكن است منجر بـه ابـراز نظـرات     ا زير ،ها به ويژه مفيدند    اين روش . بينند  تدارك مي 
  .اي از سوي مشاور ديگري شود تازه

هاي ماهرانه و يا سـر و         جلسات رو در رو برخي اوقات دستخوش نفوذ غيرمجاز از جانب افراد سرشناس، صاحبان قدرت و لفاظي                
توانـد   در موارد خاص جستجوي مشاوره مي   . ايجاد شدند ) Delphi(هايي نظير روش دلفي       ه همين دليل روش   ب. شوند  صداي مداوم مي  

نگري به عنوان روش اخذ تصميم در پزشكي طـي چنـد سـال گذشـته از      درون. نگري طراحي شود به صورت مشاوره با خود يا درون     
  .سوي صاحبان انديشه، به شدت مورد استقبال قرار گرفته است

  ر آينده چه وقايعي اتفاق خواهد افتاد؟د
 سـال ديگـر     20هاي با كفايت ارائه كنيم، تا         امروزه چه آموزشي براي تربيت جراحان، متخصصان بيهوشي، پرستاران و تكنسين          

 هايي كـه در جـستجوي اطالعـات مربـوط بـه             ها را عملي سازند؟ نيازهاي كشورهاي توسعه يافته چه خواهد بود؟ سؤال             اين آموزش 
شوند، به صورت تالشي بـراي ارائـه          رخدادهاي آينده هستند، معموالً شامل نگرشي به گذشته، به خصوص گذشته نزديك و حال مي              

. شـود   هاي ويژه تحليلي مـي      بيني كننده با استفاده از روش       هاي پيش   نگرش به آينده شامل روش    . باشند  هايي مناسب آينده مي     طرح
تكامـل كامپيوترهـا مـا را    . شوند ها به كار گرفته مي ريزي نگر به طور شايعي در برنامه      هاي گذشته   شاي نظير رو    هاي آماري ويژه    روش

رسد كه بـه      به همين علت به نظر مي     . سازد  بيني آينده، قادر مي     جهت دستيابي به حجم عظيمي از اطالعات در زمان تالش براي پيش           
المثل قديمي چيني  اي از يك ضرب در ترجمه) Yogi Berra(برا  نگونه كه يوگياما هما. كنيم هايمان پيشرفت مي بيني تدريج در پيش

  : آورده است
  )).بيني كار دشواري است به ويژه اگر در مورد آينده باشد پيش((
  
  


