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 مقدمه
جدای از ارائه یافته های علمی خود به صورت سالمت امروزه پژوهشگران 

به انتشار یافته های علمی خود در قالب هایی مانند کتاب، مقاله و غیره نیز  ،شفاهی
های اخیر مورد توجه پژوهشگران  مبادرت می ورزند. یکی از انواع مقاالتی که در سال

 پروتکل ،. در واقعاست( Study Protocol) مطالعهسالمت قرار گرفته است پروتکل 
رورت ض که است پژوهشی پروژه یک خمیرمایه یا بخش اصلی شکل گیری مطالعه،

 شرح سایر پژوهشگران برای جزئی صورت به را آن انجام فرایند و انجام پژوهش
شناخت تیم پژوهش یادآور می شود که  اعضای همه به پروتکل مطالعه دهد.می

 ادارانجام دقیق آنها وفو به  پژوهش داشته باشند های روش شناسیگام بیشتری از 
کنند یک پروتکل بیان میOzer و  Akgozنقل در Wrightو  Obrien(. 1باشند )

(. 2مطالعه، منطق و ساختار پشتیبان پروژه تحقیقی را به طور روشن بیان می کند)
 یری، بحث و نتیجه گیافته هابخش اجزا مقاله مانند برخی  مطالعه،در پروتکل معموال 

. اما به نقاط قوت و محدودیت های پژوهش، تامین کننده بودجه پژوهشی وجود ندارد
قبل  مطالعهپروتکل باید توجه داشت که  و نیز به مالحظات اخالقی اشاره می شود.
شود. اما سوال اینجاست که آیا هر نوع می از انتشار یافته های اصلی پژوهش منتشر 

برخی  ؟ بررسی راهنمایخیررا دارد یا  مطالعه ی قابلیت ارائه به صورت پروتکلپژوهش
)هر کدام دارای چندین مجله  Plos ،BMJ ،JMIRمانند از مجالت علمی معتبر

 کنندمی آشکار را مساله این زوایای از برخی علمی های نوشته برخی هستند( و نیز
 .شده است پرداخته آنها به ادامه در که

 :اشاره شده است مطالعههدفی که در خصوص اهمیت پروتکل امهمترین 
در خصوص پروژه های تحقیقاتی در پایگاه های اطالعاتی رسانی عمومی اطالع

ت حفاظنیز  وطوالنی مدت و با داده های تولیدی زیاد  به ویژه پروژه های (2عمومی )
دیگر دالیل تدوین پروتکل  . ازاز نوآوری ها و دستاوردهای مهم پژوهشگران می باشد

مطالعه، متقاعد کردن سایر پژوهشگران در خصوص ارزشمند بودن پروژه تحقیقاتی 
در حال انجام است و ذکر این نکته که پژوهشگران قادر هستند پروژه را با برنامه 

 از آنجایی که سازمان(. همچنین 3کاری مشخص و کامل به نتیجه مطلوب برسانند )
 Health Research Authority و نیز NHS ده بودجه پژوهشی مانندهای تامین کنن

سرمایه و  و برگشت هگذاری آنها بی نتیجه نمانددر انگلستان تمایل دارند که سرمایه
 شارکنند که قبل از انتداشته باشد، توصیه میبرای سازمان حامی وجود اعتبار الزم 

شود  شرمنت و تدوین اجرا حال در یمطالعه پروژه تحقیقات پروتکل اصلی، های یافته
 طریق از را موضوع سوابق بتوانند پژوهشگران سایر تا (. این اقدام باعث می شود1)

 از طرف دیگر، .تکرار پژوهش پرهیز نمایند از و رصد اطالعاتی معتبر های پایگاه

 ،به دلیل سرعت انتشار قبل از یافته های اصلی ی مطالعهپروتکل ها و انتشار تدوین

مند این حوزه کمک می کند تا ضمن آگاهی از انجام و ه به سایر پژوهشگران عالق
، از قابلیت ها و توانمندی های پژوهشگران این پروژه در پروژه تحقیقاتی اصلیروند 

در  (. در ضمن به دلیل اینکه2) راستای کارهای تحقیقی مشابه کمک بگیرند
ناسی و ارائه جزئیات روش ش واالت تحقیق، سلهاها تاکید ویژه بر ضرورت مسپروتکل

ه شود کفراهم می مطالعه امکان برای پژوهشگران پروتکل اینپژوهش می باشد 
 وجزئیات انجام کار را به طور مفصل و گام به گام برای سایر پژوهشگران توضیح 

)مانند مقاله تحقیقی اصیل،  که در سایر انواع مقاالت صورتی؛ در (2و1) دهندشرح 
دستورالعمل ها و رعایت  و به دلیل محدودیت واژگان (العات ثانویه و غیرهمط

ی روش شناس بسوط و جزئیاستانداردهای تعیین شده تا حد زیادی امکان شرح م
ی پروتکل هابیان می کنند Ozer و  Akgoz»در نهایت اینکه پژوهش فراهم نیست. 

ر ردهای دقیق انجام یک کاکنند تا اصول و استاندابه پژوهشگران کمک می مطالعه
ور به ط نگری در پژوهش و تحریف داده هاءتحقیقی را بدانند و از افتادن در دام سو

 و و سایر پژوهشگران اثر نیز از تضمین صحت داده ها (2« )در امان بمانند ناخواسته
 . اطمینان حاصل نمایند روند انجام پژوهش اصلی

حوزه های سالمت، حوزه پژوهش های بررسی مقدماتی نشان می دهد از بین 
 4و 2بالین مانند کارآزمایی های بالینی بیشتر به تدوین پروتکل مطالعه می پردازند )

(. با این وجود در سایر حوزه های سالمت نیز به ویژه در سال های اخیر به نگارش 6و 
  شود:این نوع آثار توجه ویژه شده است. در ادامه به برخی این شرایط اشاره می 

مشارکت کنندگان آنها انسان بوده و الزم  ای یکه جامعه آمار یی. پژوهش ها1
گردد؛ مانند پژوهش  تیدر رابطه با آنها با دقت و ظرافت رعا یاست مسائل اخالق

خاص )معلوالن،  یها یژگیبا و یجامعه آمار یپژوهش بر رو ای یمداخله ا یها
دارند که  ژهیو دیپروتکل ها تاک نیتدو یبرا یمجالت علم نی(. بنابراغیره و انیزندان

حقوق انسان ها در مقاله به  تیرعا اتیکد اخالق بوده و جزئ یحتماً پژوهش دارا
 (؛5و 2و مستند گزارش شود ) قیصورت دق
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ل قابلیت تبدیل به پروتک سالمت، موضوع های نو و مورد نیاز شدید جامعه .2
 ؛را دارندمطالعه 

های متعدد بوده و انجام آنها پیچیده پژوهش هایی که دارای فازها و گام .3
 (؛7و 2) و نیازمند تخصص های مختلف است

االت رایج نمی گنجند؛ مانند تدوین پژوهش هایی که در قالب انواع مق. 4
 ، انواع مطالعات ثانویه؛یادداشت های علمی، نقدهای علمی

های علمی مهم می باشند؛ مانند فرایند مباحثی که تقریباً برای همه رشته. 6
 ؛رسیدن به نظریه، فرانظریه، مدل، ابزارهای سنجش، تدوین دستورالعمل ها و غیره

)مثال تحلیل داده ها که مورد توجه پژوهشگرانروش های جدید تجزیه و . 5
 .قرار می گیرندبه دلیل دقت( 

 

 گيرینتيجه
 زیپژوهش، پره یو دستاوردها یمطالعه با هدف حفاظت از نوآور یپروتکل ها نیتدو

ناخواسته داده ها، ارائه درست روش انجام  فیو تحر یپژوهشگران از سوءنگر
 ریپژوهشگران پروتکل به سا یعمومپژوهش به صورت گام به گام و اعالن 

ود؛ ش ینوشته م مدتیبزرگ و طوالن یقاتیشروع پروژه تحق یپژوهشگران برا

و (Pilot Study)  یکرده اند که مطالعات مقدمات هیمجالت توص یهرچند برخ
بهتر است در قالب پروتکل منتشر   (Feasibility Study)یمطالعات امکان سنج

 یمنتشر م زینوع مطالعات را ن نیا زین f1000researchکه مجله  ینشوند؛در صورت
اه مطالعه در دانشگ یپروتکل ها نیتدو تیبه اهم تیبا عنا رسدی(. به نظر م8کند )

ست به الزم ا یتخصص یدکتر انیتوسط دانشجو ژهیکشور به و یعلوم پزشک یها
 نینوع مطالعه پرداخته شود. بنابرا نیانجام ا طیراجع به ضرورت و شرا یآگاه ساز

 لکشده به انتشار پروت دیتاک یدر حوزه ها حایتوانند ترج یپژوهشگران سالمت م
ا و ه نهینوع آثار در زم نیانتشار ا یبرا یخاص تیمطالعه بپردازند؛ هر چند محدود

ضوع مو نیا شتریچندان وجود ندارد. البته شناخت ب زیمختلف سالمت ن یحوزه ها
  تر دارد. قیجامع تر و دق یو جستجوها شتریب یها یبه بررس زاین

 تضاد منافع
 .اندنداشته یتضاد منافع گونهچیه سندگانیدر انجام پژوهش حاضر، نو
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Writing a Study Protocol in Health: Nature and Necessity (a Commentary) 

 Hasan Ashrafi-Rizi1  

 

Abstract 
Nowadays, health researchers are interested in publishing study protocol. The study protocol is the leaven of a research project that 

explains the necessity of the research and the process of conducting the research in detail for other researchers. Also, the study 

protocol lacks findings, discussion, and conclusion sections. But the main question is whether any type of research can be presented 

as a study protocol or not? The most important goals of writing a study protocol are protection of innovations and important 

achievements of researchers, informing others about long-term research projects with large data, capital return of providers of 

research funds and prevention of republication. In addition, new topics, fast needs of society and researches with multiple phases 

are the priority for the publication of study protocol. However, other researches also should be published on this type of article. 

Therefore, it is recommended that large research projects, especially dissertations, be published first in study protocol. Of course, 

knowing more about this issue requires more investigations and searches. 

Keywords: Study Protocol, Health Research, Health System 
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