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 مقدمه

برای هر پزشک ممکن  متون یمطالعه همه ،درسبه علت رشد سریع و تخصصی شدن علوم پزشکی به نظر می

نیست. دیوید وف و همکارانش معتقدند که هر پزشک عمومی برای روزآمد نگه داشتن اطالعاتش بایستی روزانه 

 هزار 011و ساالنه  1011روزانه اشت. مقاله بخواند که به این ترتیب فرصتی برای حضور در مطب نخواهد د 11

االت زیادی مطرح اعتبار این اطالعات منتشر شده سؤ شود و در موردمقاله به پایگاه اطالعاتی مدالین افزوده می

رسد. دستیابی به اطالعات مورد نیاز توسط پزشکان مشکل به نظر می ،وجود این گستره از اطالعات پزشکیاست. با 

کند که به جای مطالعه همه شود، توصیه میامروزه به عنوان پزشکی مبتنی بر شواهد یاد می رویکردی که از آن

های توان در زمان نیاز و بر حسب مورد به جستجوی اطالعات معتبر و مطالعه آن برای پاسخ به پرسشاین متون، می

 .بالینی پرداخت

 تعریف پزشکی مبتنی بر شواهد

 پزشکی مبتنی بر شواهد عبارتست از:ترین تعریف در مورد ساده

 های بالینی گیریاستفاده از بهترین شواهد موجود برای هدایت تصمیم

گیری درباره استفاده مطمئن، دقیق و مدبرانه از بهترین مدارک موجود جاری در تصمیم، EBMتر در تعریفی جامع

 .تک بیماران استمراقبت از تک

 شد؟ شواهد مطرحچرا پزشکی مبتنی بر 

مطرح شد و به سرعت جای خود را باز کرد به عوامل گوناگونی مرتبط است. شکافی که بین  EBMاینکه چرا 

نتایج  ولیشد های بسیاری انجام میترین دلیل بود. پژوهشهای پزشکی و عملکرد بالینی وجود داشت مهمپژوهش

د. این روینی و باالین بیماران کمتر به کار میهای مطالعات پزشکی در عملکرد بالها نشان داد که یافتهپژوهش

ها به صورت شود، از این پژوهشهایی که برای پژوهش میپرسش همواره مطرح بود که چرا با وجود صرف هزینه

ها تدادند که برخی از فعالیشود. بسیاری از این مطالعات شواهد بسیار ارزشمندی را به دست میعملی استفاده نمی

های درسی از شدند یا در کتابکردند ولی چون مطالعه نمیبرده و منسوخ می سؤالای روتین را زیر هو درمان

 . شدای نمیها استفاده؛ عمالً از آنشدنمی ایها استفادهآن
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به صورت منطقی مورد پذیرش واقع شود، ترکیب تجربه  EBMاز دالیل دیگری که باعث شد تا استفاده از 

عات ها بر مبنای اطالها و ترجیحات و شرایط بالینی بیمار بود. تا آن زمان بسیاری از کتابرزشمتخصصین با با ا

ها در بیماران مختلف بر اساس سن، جنس، ها بود و نه خود شخص بیمار، درحالیکه تظاهرات بالینی بیماریبیماری

بر  اًوع، رویکرد پزشکی سنتی را که صرفاری کامال متغیر است و این موضشدت بیماری، سابقه فامیلی و عالیم بیم

 هایی شد ولی با وارد شدنکشاند و همین موضوع باعث بروز مقاومتتجربه متخصصین تکیه داشت به چالش می

  ها کاسته شد.های درسی و آموزش پزشکی از شدت این مقاومتشواهد به کتاب

 یند طب مبتنی بر شواهدفرآ

  Askقابل پاسخ دادن  سؤالتنظیم یک  -1

 Search  جستجوی شواهد -2

 Appraise  ارزیابی نقادانه شواهد -3

   Applyکاربرد شواهد -4

 Evaluating Performance ارزشیابی عملکرد -5

 مرحله اول: تنظیم یک سؤال قابل پاسخ دادن

اران بالینی معموال از برخوردهای بالینی با بیم سؤالبالینی نقطه آغاز طب مبتنی بر شواهد است.  سؤالتنظیم یک 

بالینی باید یک قالب مشخص داشته باشد تا جستجوی آن آسان  سؤالآید. های آموزشی به وجود مییا موقعیت

شود که از ساختار مطالعات کارآزمایی بالینی به وجود آمده است. این الگو باشد. بدین منظور از الگویی استفاده می

 باشد:جزء زیر می 4شامل 

 Population/Problem/Patientبیمار  مشکل/ جمعیت/ -1

 Interventionمداخله  -2

 Comparison  مداخله مقایسه -3

 Outcome   پیامد -4

 Timeزمان  -5

بنابراین هر سؤال  آید.به وجود می PICOT یا PICOجزء، الگوی 4از کنار هم قرار دادن حروف اول التین این 

رتبط باشد. ها مبالینی اعم از این که سؤال به علل، تشخیص، درمان، پیشگیری بیماری و یا ارتقای کیفیت مراقبت

 م پزشکی قابل جستجو باشد.وای علهای دادهباید در قالب الگوی پیکو ارائه شود تا در پایگاه
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اش متولد شود. او درباره فواید و مضرات احتمالی تزریق بچهمثال: خانم شمسی منتظر است تا دو ماه دیگر اولین  

در نوزادان، موجب  Kاند که تزریق ویتامین ها هشدار دادهبه نوزادان مطالبی را خوانده است. گزارش Kویتامین

پرسد آیا این مطلب درست است؟ و اگر درست است خطر ابتال به شود. او از شما میلوسمی دوران کودکی می

 سمی چقدر است؟لو

 شود؟به نوزادان باعث ایجاد لوسمی می Kسؤال: آیا تزریق ویتامین 

P   نوزادان  

I   ویتامین  تزریقK 

C   عدم تزریق ویتامین k 

O   لوسمی 

 مرحله دوم: جستجوی شواهد

 دهبراز این رااستفاده با  کنیم وجستجو تهیه می ددر این مرحله بر اساس اجزای سؤال بالینی )پیکو( یک راهبر

هر  به نبایدبرای جستجوی شواهد بالینی کنیم. شواهد موردنیاز برای پاسخ دادن به سؤال بالینی را جستجو می

ای در علوم پزشکی که پاسخگوی سواالت بالینی ما هستند های دادهترین پایگاه. مهمردپایگاهی مراجعه ک

 است از:عبارت

Ovid, Clinical Query, Ask Medline, Clinical Key, Cochrane  

 اند.ها، بر اساس نوع مطالعه هم سازماندهی شدهمطالعات علمی در این پایگاه*

های ذکر )سپس در یکی از پایگاه کنیم:زیر را برای جستجو تهیه می دپیکو راهبربا توجه به مثال بر اساس اجزای 

 نیم(کشده جستجو می

(neonate or newborn) and “vitamin k” and (leukemia or blood cancer) 

 برای مثال برای یافتن شواهد کند که چه نوع مطالعه یا مطالعاتی جستجو شود.نکته: سؤال بالینی دیکته می

مطالعه  ن نوعدر جدول زیر نوع سواالت و بهتری مرتبط با یک مداخله، بهترین نوع مطالعه کارآزمایی بالینی است.

 برای یافتن شواهد مربوطه ارائه شده است.
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 مرحله سوم ارزیابی نقادانه شواهد

 برای ارزیابی نقادانه یک مطالعه باید به سه سؤال زیر پاسخ دهیم:

 پیکوی مطالعه چیست و آیا به حد کافی به پیکوی شما نزدیک است؟ -1

 مطالعه چقدر خوب انجام گرفته است؟ -2

 دهند و آیا ممکن است تصادفی به وجود آمده باشند؟مینتایج چه معنی  -3
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 پیکوی مطالعه چیست و آیا به حد کافی به پیکوی شما نزدیک است؟

زمانی باید یک مقاله را نقادانه ارزیابی کنیم که مطمئن شویم که این مقاله در پاسخ به سؤال بالینی به ما کمک 

 .ا خیر؟ی سوال مطالعه به قدر کافی به سوال بالینی ما نزدیک است خواهد کرد. بنابراین باید بررسی شود که آیا

 رفته است؟مطالعه چقدر خوب انجام گ

یری و اند از تأثیر سوگهای مطالعه چقدر توانستهبستگی به این دارد که روش (،روایی داخلی)کیفیت یک مطالعه 

راف نتایج از مقادیر واقعی را سوگیری ) میزان انح عوامل مغشوش کننده بر نتایج مطالعه پیشگیری کنند.

 رسد. گویند(. سوگیری حاکی از بردن نتایج به سمت و سویی است که درست به نظر میمی

ای است که در آن کمترین احتمال سوگیری وجود داشته باشد. به عبارتی شواهد و  بهترین مطالعه، مطالعه

ه برخی ارزش و ارجحیت بیشتری دارند. در جدول زیر ارزش یکسانی ندارند. بدین معنی ک ،مطالعات مختلف

کنیم هرچه از باال به سمت پایین حرکت می کنیدسطوح مختلف شواهد ارئه شده است. چنان که مشاهده می

نوان یابد. بنابراین به عها کاهش مییابد و در نتیجه قابلیت اعتماد به یافتهاحتمال سوگیری مطالعه افزایش می

همیشه باید به دنبال شواهدی باشیم که از کمترین سوگیری و بیشترین قابلیت اعتماد برخوردار ی یک قاعده کل

 هستند.

توان از مقاالت مروری منظم پیدا کرد، در دهد برای هر نوع سؤالی بهترین شواهد علمی را میجدول زیر نشان می

 باشد.سایر سطوح بهترین شواهد با توجه به نوع سؤال متفاوت می
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بهترین راه برای از بین بردن سوگیری استفاده از نوعی مطالعه است که در آن افراد تحت مطالعه هر چه بیشتر 

اطالع ها بینجش پیامدهای مطالعه وسصاص افراد به گروهنسبت به نوع مداخله، فرآیند انتخاب افراد مطالعه، اخت

 باشند.

 تصادفی به وجود آمده باشند؟دهند و آیا ممکن است نتایج چه معنی می

اگر مقاله جای تأمل بیشتری داشت )یا تنها مقاله موجود بود( باید به قسمت نتایج مطالعه مراجعه کنید و 

 ما پیامدهای «ها ناشی از دخالت شانس باشد؟دهد و آیا ممکن است تفاوتنتایج چه چیزی را نشان می»بپرسید

کننده زنیم، لذا باید مطمئن شویم که تخمین ما منعکسعیت هدف تخمین میهایی از جممطالعه را بر اساس نمونه

کنیم. دو روش های آماری استفاده میباشد. بدین منظور از روشوضعیت واقعی پیامدها در جمعیت مطالعه می

 های مطالعه وجود دارد:آماری برای ارزیابی دخالت شانس در یافته

  مقدارP 

 فاصله اطمینان 

P  دهد. هرچه مقدار مقدار احتمال تصادفی بودن نتایج را نشان میP  کوچکتر باشد، احتمال تصادفی بودن نتایج

شود که احتمال تصادفی بودن تفاوت باشد گفته می %5یا  15/1کمتر از  Pکمتر است. معموالً زمانی که مقدار 

ها ست. ) البته باید توجه کرد که ممکن است تفاوتها واقعی اها کم است. به عبارت دیگر تفاوت بین گروهبین گروه

 ناشی از سوگیری باشند(

دهد. فاصله اطمینان طیفی از مقادیر را ارائه اطالعات بیشتری ارائه می Pفاصله اطمینان در مقایسه با مقدار 

د و بدین معنی است شوارائه می % 55ن شود. معموالً فاصله اطمینادهد که احتماالً مقدار واقعی را شامل میمی

 .اقعی را شامل شودواحتمال دارد که طیف مقادیر، مقدار  %55که 

 لم آمارمهارت در عیادگیری روش تحقیق به ویژه در علوم پزشکی ضروری است. البته  ،برای ازیابی بهتر یک مقاله

رای .بواع مطالعه آمده استجامع انبندی تقسیم جزوهتواند بسیار ارزشمند باشد. در انتهای هم در این خصوص می

نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی تألیف دکتر تدوین پایان» گردد حتما کتاب اطالعات بیشتر پیشنهاد می

 مطالعه شود. الدین طبیبی، دکتر محمدرضا ملکی، دکتر بهرام دلگشاییسید جمال

عی کتاب کار دکتر ابولفتح الم ،آقای فرهاد شکرانه نامه کارشناسی ارشداطالعات این جزوه برگرفته شده از پایان 

 است. الدین طبیبی و کتاب روش تحقیق دکتر سیدجمال
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 انواع پژوهش

 از نظر زمان انجام پژوهش

 از نظر منطق اجرای پژوهش

 از نظر هدف پژوهش

اجرای پژوهشیند از نظر فرآ  

 از نظر نتایج پژوهش

 مقطعی -

 طولی -

 نگر* آینده

 نگر* گذشته

 * سری زمانی

 کاربردی -

 بنیادی -

 ایتوسعه -

 استقرایی -

 قیاسی -

 کمی -

 کیفی -

 نگاریقوم 

 شناسیپدیده 

 توصیفی: - شناسی قومیروش 

 مطالعات پیمایشی 

 مطالعات موردی 

 مطالعات تطبیقی 

 تحلیلی: -

 تجربی 

 ایمداخله 

 همبستگی 

 های بالینیکارآزمایی 

 تجربیای یا شبهمشاهده 

 گروهیهم 

 شاهدی-مورد 

 تاریخی 

 اکتشافی -

 گویانهپیش -

 مطالعه میدانی -

های پژوهشبندی جامع روشطبقه  
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طالعات ه شامل انواع مارائه شده، مربوط به انواع مطالعات اولیه است. تقسیم بندی مطالعات ثانویه ک بندیتقسیم

تن هستند که دانس و ثانویه مروری سیستماتیک و متاآنالیز از انواع مطالعات مروری .مروری  است ذکر نشده است

 شیوه نوشتن و نیز ارزیابی این مقاالت الزامی است. 


