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دهيچک

وجود دقت و تالش سفانه باأمت.ستاامدهايد پح رخدايصحيريگاندازهيخصوص در علوم پزشکهبياز اهداف مهم مطالعات پژوهشيکي:پيش زمينه و هدف

.ج احتمال خطـا وجـود دارد  يتا انتشار نتايه مراحل پژوهش از طراحيروند و در کلين نميطور کامل از بهها هرگز بمطالعات، آنيفراوان جهت کاهش خطاها

. باشديميدر مطالعات علوم پزشکهاانواع خطاها و نحوه کنترل آنين پژوهش بررسيهدف ا

يتورش، خطا، اعتبار، مخدوش کننده و مطالعـات پژوهشـ  يهادواژهيگستر با کلق با استفاده از شبکه جهانين مطالعه، مرور جامع و عميدرا:مواد و روش کار

.انجام گرفتOvidو IranMedex،IranDoc،ScienceDirect , PubMed،ProQuestاز جمله ين الملليو بيرانيايهاگاه دادهيدر پايپزشک

مذکور يجهت کاهش خطاها. شونديمجاد يو تورش ايريگل اشتباه، تصادف، نمونهيدلهبيعلوم پزشکيهاخطاها در پژوهشمرور متون نشان داد که :هاافتهي

پژوهش کمک يرا باال برده و به کاهش خطاهاهايريگاندازهتوان دقت و اعتبار يمالزم يراهکارهايرياست که با بکارگيمتوجه به دقت و اعتبار مطالعات الزا

. نمود

، يص تصادفيبا تخصنمونه در مرحله انتخاب ، يقوک طرح پژوهش يپژوهش با انتخاب يدر مرحله طراحشود يمه يبه پژوهشگران توص:يريگجهيبحث و نت

ز يز اطالعات با استفاده از آنـال يو در مرحله آناليپژوهشا نمودن ابزار يو معتبر و پاگر ا مصاحبهيگر مشاهدهيخبرسازيببا يريگ، در مرحله اندازهيسازهمسان

.ندينماو حذف ييتورش را شناسايمنابع احتمالندتوانيميبندره و طبقهيچند متغيآمار

اعتبار، مخدوش کننده،دقت،تورشي،پزشکمطالعه:هاد واژهيکل

۱۷۵-۱۸۲ص،۱۳۸۹پاييزسوم،، شماره هشتمدورهاروميه، فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي

، واحـد  يد بهشـت يشـه يدانشـگاه علـوم پزشـک   ييو مامـا يه، دانشکده پرسـتار يه ارشاد، کوچه هدينيحسي، روبرويعتيابان شريتهران، خ:آدرس مكاتبه

+)۹۸(۹۱۴۱۶۴۰۸۸۵: ، تلفنيمارکانمي، عبداهللا خريپرستاريان دکترايدانشجو

Email: Khorami.Abdolah@gmail.com

)نويسنده مسئول(و عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اروميهيد بهشتيشهيدانشگاه علوم پزشکييو مامايدانشکده پرستاريپرستاريدکترايدانشجو۱
يد بهشتيشهيدانشگاه علوم پزشکييو مامايدانشکده پرستاريات علميهار و عضويدانش۲
هيارومييو مامايدانشکده پرستاريات علميدانشگاه تربيت مدرس و عضو هيپرستاريدکترايدانشجو۳

مقدمه

شـرفت  ياز ارکـان پ يکيو يدانش بشريپژوهش منبع اصل

يهـا اسـت کـه روش  يمـ علييپـژوهش جسـتجو  . کشورهاست

کـار بـرده و   مسـائل بـه  ا حليجواب به سواالت يرا برايممنظ

د نظـر و توسـعه بدنـه دانـش     يـ آن گسـترش، تجد ييهدف نهـا 

يريـ گانـدازه ياز اهـداف مهـم مطالعـات پژوهشـ    يکي). ۱(است

اد در يـ زدقـت متاسفانه با وجـود  . امد استيک پيح رخداد يصح

).۲(روند يمن نيطور کامل از ب، خطاها هرگز بهيمطالعات پزشک

يسـ يبه زبان انگليمهزار عنوان مجله عل۶۰ش از يامروزه ب

بوط به علـوم  هزار مجله مر۲۵تا ۲۰شود که يما منتشر يدر دن

.شوديمون مقاله را شامل يليم۲است که ساالنه حدود يپزشک
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چـاپ  يو داوريپـس از گذرانـدن مراحـل بررسـ    هان مقالهيا

يهـا به حداقل رسـاندن خطـا  يار برايبا وجود تالش بس. شونديم

از طـرف خواننـدگان و صـاحب    هـا ن مقالهياهنوز،يروش پژوهش

.)۳(رنديگيمرنقد قرانظران مورد

ش از دو ســوم يبــ١انگلســتانيانجمــن پزشـک يطبـق بررســ 

در ،٢انگلسـتان يپزشـک يهـا مجلهيوصول شده به سريهامقاله

درصد ۹۸مانده حدود يشوند، از باقيمچاپ رد يه برايمراحل اول

علوم يتجربيهادرصد مقاله۱۵از به اصالح دارند و تنها ينهامقاله

دارنـد و  يمـ محکيمعلي، مبناهان مجلهياچاپ شده دريپزشک

و هـا اشکاليچاپ، دارامکرر قبل ازيد نظرهايرغم تجديعلهيبق

پـژوهش بـا بحـث و    يهـا افتـه يو عدم انطباق يلوژومتديخطاها

).۴(باشند يميريجه گينت

د مورد يبايمان و ارائه مطالب عليبيبرايژگيپنج ويبطور کل

باعـث اسـتحکام و   هـا يژگـ ين ويـ از ايمندرد و بهرهيگرتوجه قرا

ت يکليشود که شامل قابل اثبات بودن، دارايمها شتر آنياعتبار ب

جانـات و تعصـبات   ياز احساسـات، ه ي، دوريريم پذيت تعميو قابل

.باشديمييايو داشتن پويو گروهيشخص

ن ، آشنا شديه متون آموزشيتهيبرايپژوهشگران علوم پزشک

ن، اجـرا  ي، تدويريم گيو تصميزي، جهت برنامه ريعلميهابا تازه

يهاک مقاله، با مقالهييداوريو گاهيک طرح پژوهشيا گزارش ي

. دارندسرو کاريو پژوهشيتخصص

برآورده شدن منظـور  يط مناسب برايجهت فراهم آوردن شرا

اخت وجود دارد که شـن ميدر نگارش عليخواننده، اصول و مقررات

نقـد  يالزم بـرا ين ابزارهـا يتـر از مهـم يکـ ي. اسـت يضرورهاآن

يگـر چ پـژوهش يهـ . پـژوهش اسـت  ي، شـناخت خطاهـا  هامقاله

هر صورت از خطا بداند و دريتواند پژوهش خود را مطلقاً عارمين

از خطاست که پژوهشگر با استفاده از يادرجهيدارايهر مطالعه ا

).۵(نرا به حداقل برساند تواند آميالزم يراهکارها

1 British Medical Association
2 British Medical Journal

هاروشمواد و

ق بـا اسـتفاده از شــبکه   يـ مطالعـه، مـرور جــامع و عم  در ايـن 

تـورش،  مـورد اسـتفاده  يهـا واژهديـ کل.انجـام شـد  گسـتر  جهـان 

يپزشـک علـوم  يخطا، اعتبار، مخدوش کننده و مطالعـات پژوهشـ  

و يرانـ يايهـا گـاه داده يدر پابودند که در مجالت معتبـر موجـود   

ــ ,IranMedex،IranDoc،ScienceDirectاز جملــه ين المللــيب

PubMed،ProQuest وOvid  ج ينتـا . گرفـت مورد جسـتجو قـرار

متون در چهار بخـش انـواع خطاهـا، اعتبـار و دقّـت در      يجستجو

، نحوه کنترل انواع خطاهـا و انـواع تـورش در مطالعـات     هاپژوهش

. شودميارائه يعلوم پزشک

. با خطـا تـوام اسـت   يريصورت اجتناب ناپذاتاً بهذيريگاندازه

نگران هادادهيپژوهشگران اغلب آنقدر که در مورد نحوه جمع آور

ن يـ ندارند و ايت اطالعات بدست آمده نگرانيفيهستند در مورد ک

غلط براساس اطالعـات تـوام بـا    يريجه گيمسئله اغلب منجر به نت

). ۶(شود ميخطا 

ف يتوصـ ييايـ و پايـي تحـت عنـوان روا  اغلـب  هات دادهيفيک

له يک وسي. ستنديک ابزار کامالً مستقل نيييو رواييايپا. شودمي

ـ . باشـد ) روا(توانـد معتبـر  ميا نباشد نيکه پايريگاندازه ک ابـزار  ي

صـفت  يطـور معتبـر  تواند بهميا خطادار باشد نيح يچنانچه ناصح

ا باشد بـدون  يتواند پاميک ابزار يکند، اما يريگاندازهمورد نظر را 

). ۱(باشد ) روا(نکه معتبريا

و هـم  يـي مطلوب است که هـم روا يا آزمونييريگپس اندازه

حاصـل از  ير واقعـ يـ ج غيخطاهـا، نتـا  . مناسب داشته باشـد ييايپا

تـر شـدن بـه    کيـ نزد،مطالعه هستند و هدف از شـناختن خطاهـا  

.)۷،۸(ت است يواقع

يعلوم پزشکيهاانواع خطاها در پژوهش

هـا ج در پژوهشيرايمنظم از خطاهايو خطايتصادفيخطا
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ک يــانجـام  . هسـتند يو پرسـتار يپزشـک يهـا از جملـه پـژوهش  

. شـود ميح يق و صحيج دقيپژوهش بدون خطا منجر به حصول نتا

از جملـه  . گـر در انجـام پـژوهش دارد   از به دقت پژوهشين امر نيا

مـنظم و  يا خطـا يـ يريسوگتوان بهميج در پژوهش يرايخطاها

). ۱۱(اشاره نمود يتصادفيخطا

. از تصـادف باشـد  ياست که فقط ناشيانحرافيتصادفيخطا

افـراد،  يسـت شـناخت  يزيگونـاگون : سه منبع دارديتصادفيخطا

ـ . يريـ گانـدازه يو خطـا يريـ نمونـه گ يخطا ين خطاهـا يهمچن

، يطـ يمحط يشـرا يثبـات ي، بـ يريـ گانـدازه ت يعلت ماهبهيتصادف

افتند مياتفاق هاهيو نقص در فرضيريگاندازهابزار يهاتيمحدود

گر را يکديدر دراز مدت ير مثبت و منفيگونه خطاها مقادنياو در

. کنندمييخنث

بدســت آمــده از يبــر اثــر برآوردهــايريــنمونــه گيخطاهــا

رد، يـ انجـام گ يتصـادف يريـ اگر نمونه گ. افتدمياتفاق يريگنمونه

گر خواهنـد  يکـد يکـردن  يش به خنثيگرايمثبت و منفيطاهاخ

منظم با يو خطايتصادفيارتباط دو نوع خطا) ۱(نمودار.داشت

. دهدمياندازه نمونه را نشان 

له يا وسـ يـ فـرد  يطـور ذاتـ  از خطاسـت کـه بـه   يتورش نـوع 

از تـورش در دراز مـدت   يناشـ يخطاها. دهدميانجام يريگاندازه

ل، ين خطاها از نقص در ابـزار و وسـا  يا. کنندمينينثگر را خيکدي

).۲،۹،۱۰(شود مييگر ناشپژوهشيريا سوگييفنيهااشکال

هااعتبار و دقت مطالعه و نحوه ارتقاء دادن آن

يبرخـ يريـ گانـدازه ند يمعموالً شامل فرايهر مطالعه کاربرد

يخطـا . سـت هااطالعـات مربـوط بـه آن   يو جمـع آور هـا پارامتر

د در يـ گـران با است کـه پـژوهش  مياز عوامل مهيکييريگاندازه

. ندينمايکردن آن دقت و کوشش کافمحدود

ن يـ ان ايـ بيبـرا يواژه اسـتاندارد مـي سـفانه در متـون عل  أمت

اعتبار و صحت معادل هم و يي،اصطالحات روا. م وجود ندارديمفاه

گرند و تنهـا  يکديمعادل ييايپا، ثبات و يريدقت، تکرارپذيهاواژه

.شودميکار برده بههان واژهياهر کدام ازگرقه پژوهشيبنا به سل

هـر مطالعـه اسـت و    ياز عوامل مهم در توان آمـار يکيدقت 

هـر قــدر  اسـت و يتصـادف يثر از خطاهــاأمتـ يريـ گانـدازه دقـت  

دا يز به همان نسبت کاهش پيشتر باشد دقت نيبيتصادفيخطاها

. کندمي

رات ييـ و تغگرمشاهده، يريگاندازهسه عامل، ابزار يلطور کبه

دقت يابيارز. دخالت دارنديرات تصادفييجاد تغيادرهانمونهيذات

يخـوان له سنجش ثبات و هـم يو به وسهاشيتنها در اثر تکرار آزما

باشـد کـه   مـي ر يامکان پذهايريگاندازهج بدست آمده از تکرار ينتا

با ثابت نگه داشتن تمـام  يک مطالعه تجربييکار توسط طراحنيا

زان يميابيصورت ارزر فوق بهيياز سه منبع تغيکير ييط و تغيشرا

ج ينتايريزان تکرارپذيميابيارز،١گرج هر مشاهدهينتايريتکرارپذ

،٣يريـ گانـدازه ابـزار  يريپـذ زان تکراريميابيارز،٢گرچند مشاهده

قابـل  ٤يريـ گانـدازه مختلـف  يابزارهـا يريزان تکرارپـذ يميابيارز

. خواهد بوديبررس

و باال بـردن  يتصادفيکاهش خطاهايمختلف برارراه کاپنج 

،٥يريـ گانـدازه يهـا شامل استاندارد کردن روشيريگدقت اندازه

، ٧خودکـار نمـودن ابزارهـا   ،٦گرمشاهدهيهاد مهارتيآموزش و تائ

). ۵(باشدمي٩شيماآزو تکرار٨قرار دادن ابزارهايمورد مهندس

1 Within Observer reproducibility
2 Between – Observer reproducibility
3 Within – Instrument reproducibility
4 Between – Instrument reproducibility
5 standardizing the measurement methods
6 Training and certifying the observers
7 Automating the Instruments
8 Refining the instruments
9 Repetition
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از يـ تکرارپذير و قابـل اعتمـاد ن  ،قيدقيهاهر پژوهش به داده

ا اساسـاً  يت بودن يفيبا کيبراينيچ تضميههايژگين ويدارد اما ا

.ستيبا اهداف پژوهش نهامرتبط بودن داده

يهـا افتـه ياسـت کـه   ير، درجـه ا يـ ک متغيـ ا صحت ياعتبار 

مـورد  يهـا دهيـ ست درباره پدبه استنباط دريمشاهده شده منته

هر قدر يعنيکند ميمنظم عمل يعنوان خطاشود و بهميمطالعه 

. شودميتر فيز ضعيج نيشتر باشد اعتبار نتايمنظم بيخطا

تـورش  ،رگمنظم شامل تورش مشاهدهيسه عامل عمده خطا

ين روش بـرا يتـر مهـم . باشـد مـي يريـ گاندازهنمونه و تورش ابزار 

يهـا ج حاصـل بـا انـدازه   يسه نتـا ي، مقاهايريگاندازهاعتبار يابيارز

ج آنيک روش استاندارد مرجع است که صحت نتايبدست آمده از 

ج مطالعـات  يش اعتبـار نتـا  يافـزا يبـرا ).۲۸(باشـد ميد ييمورد تا

تـوان بـه  مـي هـا ن آنيتـر وجود دارد کـه از مهـم  ياديزيهاروش

يهـا د مهارتي، آموزش و تائيريگاندازهيهااستاندارد کردن روش

ــود ابزارهــاگــرمشــاهده ــدازهي، بهب ــگان ــدازه،يري ــگان ــايري يه

و ٣يريـ گانـدازه يهام دستگاهيتنظ،٢خبر ساختني، ب١نامحسوس

). ۵(ل اشاره نموديک کردن وساياتومات

از يريـ گانـدازه ن اعتبـار و دقـت   يبيهاتفاوت) ۱(جدولدر 

. سه قرار گرفته استيچهار جنبه مورد مقا

1 Making unobtrusive measures
2 Blinding
3 Calibrating the instruments

يريگاندازههاي بين اعتبار و دقت تفاوت:)۱(جدول شماره 

)Precision(دقت 
)Accuracy(اعتبار 

فيتعر

ک صفت در تکرار دفعات يند کيمن يکه معياريمع

.دارديريرپذييتا چه اندازه تغگيرياندازه

ه عمل هاي بگيرياندازهکند مين يکه معياريمع

.ک پارامتر تا چه اندازه صحت دارديآمده از 

ک روش استاندارديسه با يمقايتکراريهاسه اندازهيمقايابين روش ارزيمهم تر

جيباال بردن صحت نتاص اثرهايدر تشخيمارباال بردن توان آيارزش بررس

د کنندهيعوامل تهد

:از يناشيتصادفيخطا

گرمشاهده

افراد تحت مطالعه

گيرياندازهل يوسا

:از يمنظم ناشيخطا

گرمشاهده

افراد تحت مطالعه

گيرياندازهل يوسا

)۱۳۸۴سوري و ثناگو، (
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نحوه کنترل انواع خطاها

جه مطالعه به دو يها در نتبا توجه به اثر آنهاپژوهشيخطاها

م يا تـورش تقسـ  يـ منظم يو خطاهايتصادفيگروه عمده خطاها

بـه  يريبدون سـوگ يريگندازهاجه ينتيتصادفيدر خطا. شوندمي

ن خطا باال بـردن انـدازه   يراه کاهش ا. ديآميسمت خاص به دست 

باشدمينه و زمان ينمونه به شرط مقرون به صرفه بودن از نظر هز

شده و هاارتباطيابيباعث فقدان دقت در ارزيتصادفيخطا.)۱۲(

و يريـ گافـراد، خطـا در نمونـه   يکيولـوژ يبيهـا منشاء آن تفـاوت 

). ۲،۱(باشد مييتيو عوامل موقعيريگاندازه

طـور مـنظم و در   ج را بـه ياست که نتـا يمنظم اشتباهيخطا

ن ياز رابطه بـ ين نادرستير داده و منجر به تخمييخاص تغيجهت

اد انـدازه  يـ با تکرار مطالعه و ازديامد شده و حتيعامل مواجهه و پ

يتصادفيارتباط دو نوع خطا) ۱(نمودار. رودمين نيز از بينمونه ن

.)۱۳(دهدميمنظم با اندازه نمونه را نشان يو خطا

يکاهش خطا در مطالعه، تاًمل و دقت کافين راهکار برايبهتر

تر و ياز وقوع خطا عمليريشگيپ. پژوهش استيدر مرحله طراح

نحـوه کنتـرل   ) ۲(جـدول . اسـت يگـر يتر از هـر اقـدام د  به صرفه

.دهدميو اجرا نشان يدر مرحله طراحپژوهش رايخطاها

پژوهشحل انحوه کنترل خطاهاي پژوهش در مر:)۲(شماره جدول

طرحيمرحله اجرامطالعهيمرحله طراح

يريشگينوع خطا                           نحوه پيريشگينوع  خطا                       نحوه پ

بود طرح مطالعهبهيتصادفيخطا. ۱

ش اندازه نمونهيافزا

ش دقت مطالعهيافزا

تيفيکنترل کيتصادفيخطا.  ۱

منظم          بهبود طرح مطالعهيخطا.  ۲

ش اعتبار مطالعهيافزا
تيفيمنظم               کنترل کيخطا.  ۲

هاندازه نمون

خطا

)تورش(خطای منظم 

)شانس(تصادفی خطای

منظم با اندازه  نمونهيو خطايتصادفيارتباط دو نوع خطا:)۱(شماره نمودار 
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ک از مراحـل  يـ مـنظم در هـر   يا خطـا يـ جاد تورش يامکان ا

انتخاب نمونه، انجـام طـرح   ي،ز جمله مرحله مطالعه نظرپژوهش ا

ر يل، تفسـ يـ امـد، تحل يعامل مواجهـه و پ يريگاندازه، يشگاهيآزما

يک نگرانين، تورش يبنابرا). ۱۴(ج وجود دارديو انتشار نتاهاداده

د کننـده  يـ توانـد تهد مـي را يـ شود زميپژوهش محسوب عمده در

ت شـواهد را در  يـ فين بـوده و ک ت اعتمـاد آ يـ اعتبار مطالعـه و قابل 

.)۱۲،۱(دهد ر قراريتحت تاثميو کيفيمطالعات ک

کـه در  يراتـ ييتواند براساس جهت تغميتورش :انواع تورش

همکـاران  سـاکت و . شـود يکند طبقـه بنـد  ميجاد يک پارامتر اي

يکيولوژيدميـ موجود در مطالعات اپيهانوع از تورش۱۹) ۱۹۷۹(

نوع از تورش ۶۵گر تا يگران داز پژوهشيرا فهرست کردند و بعض

علوم يهااما سه نوع خاص از تورش در پژوهش. ح داده انديرا توض

شامل تورش انتخاب، تورش اطالعـات و تـورش مخـدوش    يپزشک

).۱۵(باشدميهاکننده

ت يـ نـده جمع يت تحـت مطالعـه نما  يـ در تورش انتخاب، جمع

دو گروه بوده و يقبليهااز تفاوتين تورش ناشيا. باشدميهدف ن

جـاد  يم نشـوند، ا يبـه دو گـروه تقسـ   يصورت تصـادف افراد بهيوقت

سـه متعـادل نبـوده و    يمـورد مقا يهـا ن حالت گروهيدر ا. شودمي

باشد تا ميياز عوامل خارجير وابسته ناشيهرگونه اختالف در متغ

ک مشکل قابل توجه در مطالعات ين تورش يا). ۱۶(ر مستقل يمتغ

يباشـد درحـال  ميگذشته نگر يو مطالعات هم گروهيرد شاهدمو

تـورش  . افتـد مـي تر اتفاق نگر کمندهيآيکه در مطالعات هم گروه

در ). ۱،۱۲(د کننده اعتبار پـژوهش اسـت   ين تهديتريانتخاب اصل

و شـاهدها و در  هـا ص موردينحـوه تشـخ  يشاهد-مطالعات مورد 

مواجهـه از منـابع وقـوع    ا عدم وجـود  يوجود يمطالعات هم گروه

هـا انتخاب مورديط مشابه برايجاد شرايتورش انتخاب است که با ا

شـرکت کننـده در برنامـه    يز اسـتفاده از شـاهدها  يـ و شاهدها و ن

از انـواع تـورش   ). ۵(نمـود يريشـگ يتـوان از آن پ مـي يگـر غربال

بروز، تورش برکسون، تورش عدم -وع يتوان به تورش شميانتخاب 

ص اشـاره نمـود  ياسخ، تورش کارکنان سالم، تـورش تشـخ  ل پيتما

)۲۰،۱۸(.

ــاو  ــا عن ــه ب ــات ک ــورش اطالع ــورش  يت ــورش مشــاهده، ت ن ت

کـه  يزمـان شـود مـي ان يـ ز بيـ نيريـ گانـدازه ا تورش ييبنددسته

ــدازهيصــورت نادرســتمــورد مطالعــه بــهيرهــايمتغ ا يــيريــگان

ده دربـاره  دايآورجمـع ).۲۰(شـود ميجاد يشوند امييبندطبقه

ن تورش يجاد اياز منابع ايکيزان مواجهه در افراد تحت مطالعه يم

رد دو منبـع  يـ گمـي افـراد انجـام   يروميک اقـدا يگاه هر. باشدمي

ج را يتواند نتامييريگاندازهيو خطاهايکيولوژيرات بييانحراف تغ

ق کنترل ين تورش از طريبه حداقل رساندن ا. ر قرار دهديتحت تاث

ياو با آموزش افراد مشاهده کننده بـه گونـه  هافنل و يوسايفيک

ز بـا  يها به حداکثر برسد و نو اعتبار آنهات تکرار سنجشيکه قابل

انـواع تـورش اطالعـات    . باشدمير يپذامکانخبريدو سو بيهافن

گـر،  ، تورش اطالعات خانواده، تورش مصاحبهيادآوريشامل تورش 

).۱۲(باشد مييطبقه بندو تورش يتورش تک ابزار

دهد که اثرات دو عامـل  مييرويتورش مخدوش کننده زمان

امـد  يکـه در طـرح مطالعـه پ   يک مسـئله بهداشـت  يخطر در وقوع 

گر تداخل نموده و مخدوش کننـده ارتبـاط   يکديشود با ميده ينام

ير خـارج يـ ک متغيـ را به واسـطه  يماريامد بين عامل خطر و پيب

د ير مخدوش کننده باشد بايک متغيکه نيايراب.ديسوم مختل نما

ز بـا  يـ ت مبنـا ن يـ د در جمعيـ باشد، بايماريبيک عامل خطر براي

ر رابطـه مواجهـه بـا    يد تحـت تـاث  يـ عامل مواجهه وابسته باشد و نبا

.رديقرار گيماريب

ـ . ستينيآسانکارهامخدوش کنندهييشناسا يک راه عملـ ي

ا بـدون مخـدوش   يبا هال دادهيه و تحلي، تجزهاآنييجهت شناسا

ن ين ارتبـاط بـ  يکـه تخمـ  يدر صورت. باشدميياحتماليهاکننده

ياصـورت قابـل مالحظـه   ر بـه يـ ک متغيـ با کنترل کردن هاريمتغ

د توســط يــر مخــدوش کننــده بــوده و بايــمتفــاوت باشــد آن متغ

يا طبقـه بنـد  يـ يريچند متغيز آماريمانند آناليآماريهاروش
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ر انـدازه  يتحت تـاث هامخدوش کننده.رديترل قرار گشده تحت کن

از جملـه  يکيولوژيدميـ رند و در تمام مطالعات اپيگمينمونه قرار ن

مهـار  يبـرا . وجود دارنديو مشاهده ايشاهد-، مورد يهم گروه

ــدگ  ــر مخــدوش کنن ــات پزشــکياث ــو اپيدر مطالع يکيولوژيدمي

ا بـا  يـ ييا را به تنهـا هتوان آنميوجود دارد که يمتنوعيهاروش

به دو يکنترل مخدوش کنندگيهاروشيطور کلبه. هم بکار برد

مهار هنگام يهامطالعه و روشيمهار هنگام طراحيهاگروه روش

و محـدود  ١کردنيتصادف. شوندميم يتقسهال دادهيه و تحليتجز

کنتــرل و حـذف مخــدوش شـده در هنگــام   يهـا از روش٢کـردن 

مطالعه و هم يهم در مرحله طراح٣يهمسان سازمطالعه، يطراح

،، اسـتاندارد کـردن  يو طبقه بندهال دادهيه و تحليدر مرحله تجز

ــ  ــدل رگرس ــزل، م ــل هن ــون و تحليروش مانت ــدمتغي ازيريل چن

هـا ل دادهيه و تحليهنگام تجزيکنترل مخدوش کنندگيهاروش

.باشندمي

يريگجهينتبحث و 

هش و نقـش آن در اصـالح و ارتقـاء    ت پـژو يـ با توجـه بـه اهم  

مانند خود پژوهشگر، يعوامل متعدديدرمانيبهداشتيهاستميس

1 Randomization
2 Restriction
3 Matching

، موضوع مورد مطالعه، افـراد تحـت مطالعـه،    هادادهيآورابزار جمع

توانند ميانجام شده يل آماريه و تحليبدست آمده و تجزيهاداده

). ۸(جاد کنند يپژوهش تورش ادر

ر گذاشـته  يتواند تاثميدر هر مرحله از مطالعه ن، تورش يبنابرا

مهـم در  يهاياز نگرانيکين، يبنابرا. ديبدست آير واقعيج غيو نتا

ا يـ تـورش، حـذف   يمنـابع احتمـال  ييک مطالعه، شناساييطراح

.ستاهااز آنيريجلوگ

ارانه مطالعـه  يت هوشـ يق و هـدا يـ ک طـرح دق يـ با استفاده از 

يمثالً در مرحله طراحـ ). ۱۲(حداقل رساند را بهتوان اثرات آنمي

ينيبـال ييمانند کارآزمـا يک طرح پژوهش قويپژوهش با انتخاب 

افــراد، يص تصــادفيدر مرحلــه انتخــاب بــا تخصــ٤شــدهيتصـادف 

ــورش عــدم تمايــو تقليســازهمســان ــه يــل ت ل پاســخ، در مرحل

ا يپاگر و معتبر وا مصاحبهيگرمشاهدهخبر کردن يبا بيريگاندازه

يز آمـار يبـا اسـتفاده از آنـال   هاز دادهينمودن ابزار و در مرحله آنال

تــورش را يتــوان منــابع احتمــالمــييبنــدو طبقــهيريچنــدمتغ

يريشـگ يرغم تمام اقـدامات پ ين، عليبنابرا. و حذف کردييشناسا

ه يـ د تـورش را در زمـان ارا  يـ بايگران علوم پزشـک کننده، پژوهش

.رنديک عامل مهم در نظر بگيعنوان بهيپژوهشيهاافتهي

4 Randomized Clinical Trial

References:
1. Aria  Sepehr  S,  Ahmadzade  Asl  M.  Basic

principles of research methods in medical

sciences. Tehran: Noore Danesh Publisher; 2002

(Persian).

2. Bland J, Altman D. Measurement error and

correlation coefficient. Brit Med J 1996; 313(2):

211-20.

3. Burns N, Grrove S. The practice of nursing

research conduct, critique and utilization. 2nd Ed

. New York: W.B Saunders Co; 1993.

4. Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T.

Epidemiology and biostatistics. 4th Ed. New

York: Oxford University Press; 2000.

5. Choi B, Gail M, Benichou J. Encyclopedia of

Epidemiologic methods. 2nd Ed. Chichester:

Wiley Publishing; 2000.

6. Ellenberg JH. Selection bias in observational and

experimental studies. Stat Med1994; 13:557-67.

7. Feinstein A, Qalter S, Horwitz R. An analysis of

Berkson’s bias in case- control studies. J Chronic

Dis 1986; 39(3) 495-504.

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


حسين حبيب زاده، ييغمايده يدکتر فر، يمارکانيمعبداهللا خر

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامایی1389پاییز، سومم، شماره هشتدوره 182

8 Greenhalgh T. How to read a paper. 3rd Ed.

London: BMJ Publishing; 1997.

9 Hall Gm. How to write a paper. 2nd Ed. London:

BMJ Publishing;    1998.

10 Ibrahim M. Selection bias. Tehran: Epidemiology

Research, and Information Center; 1999.(Persian)

11 Lobiondo Wood G, Haber J. Nursing research

methods critical appraisal and utilization. 5th Ed.

London: Mosby Publishing; 1998.

12 Polit D, Bexk C. Essentials of nursing research.

6th Ed. London: Lippincott Williams and Wilkins

Publishing; 2006.

13 Rodrigues M, Liorca J. Bias. J Epidemiol

Community Health 2004; 58(6): 635-41.

14 Rothmon K, Greenland S. Modern epidemiology.

2nd Ed. Boston: Lippineott-Raven Publishing;

1998.

15 Ravari  A.  Bias  in  health  studies.  Research

methods project. Tehran: Tarbiat Modarres

University; 2006 (Persian).

16 Sackett DL, Biasin analytic research. J Chronic

Dis 1979; 35(11):57-63.

17 Soori H, Sanagoo M. Common errors in medical

sciences studies and their control. 1st Ed. Tehran:

National Center for Medical Sciences Researches;

2005 (Persian).

18 Smith PG, Morrow R. Field trials of health

interventions in developing Countries. 1st Ed.

London: Macmillan; 1996.

19 Woodword M. Epidemiology:  study design and

data analysis. London: Chapman and Hall; 1999.

20 Wynder EL. Investigator bias and interviewer

bias: the problem of systematic error in

epidemiology. J Clin Epidemiol 1994; 47:825-7.

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy

