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مطالعات مقطعی
Cross-Sectional Studies

:  مرجع 

اپیدمیولوژی گوردیس
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:اهداف اختصاصي•

:انتظار می رود دانشجوی گرامی در پایان این جلسه •

.  مقطعی آشنا شودویژگی های مطالعات با -1

.مقطعی را تشریح کندمطالعات معایب و مزایای -2

.کند وآنها را محاسبه نمایدمقطعی را بیان مطالعات شاخص های قابل اندازه گیری -3

سیر طراحی کند و نتایج آن را تفمقطعی را فرضی مناسب، یک مطالعه یک مثال برای -4

.  نماید



Hierarchy of Study Types

Descriptive

•Case report

•Case series

•Ecologic

•Cross sectional

Analytic

Observational

•Cross sectional

•Case-control

•Cohort studies

Experimental

•Clinical trials

•Field trials

•Community trials

Strength of evidence for causality between a risk factor and outcome
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طرح ریزی می شود وبه اینمقطعی از زمان برای  بیان توزیع صفات مورد بررسی دریک گروه در•

وضعیت موجود چیست ؟ : سئوال  پاسخ می دهد که 

ظه از یک لحو در یک جمعیت در تعیین توزیع فراوانی متغیرهای مختلف هدف از بررسی های مقطعی؛ •

.استزمان 

برای هریک از همزمان، هر دو ، مواجهه و پیامد بیماری :می نامند زیرا مقطعی این نوع مطالعات را 

افراد تعیین می شوند 
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اده استفموارد شیوع یافته بیماریدر این مطالعات ، جهت شناسایی موارد بیماری از •

می شود 

چون می دانیم که موارد در زمان انجام مطالعه بیمار هستند ، ولی مدت بیماری آنها را •

نیز می گویند prevalence studyمطالعه شیوع نمی دانیم ، لذا به این مطالعات ، 
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جمعیتی را مشخص می کنیم و سپس وجود یا فقدان مواجهه و وجود یا فقدانابتدا •

تعیین می کنیم همزمانجمعیت بیماری را در هر یک از افراد این 

می توانید هر یک از این افراد تحت مطالعه را در یکی از چهار گروه زیر جایسپس •

دهیم 

طرح کلی مطالعه
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Cross-sectional Study

Source Population

in eligible eligible

no participationparticipation

NonExposed

&

no Disease

Non Exposed

&

Disease

Exposed

&

no Disease

Exposed

&

Disease
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Cross-sectional studies

dc

ba

Yes No

Disease Status

Yes

No

Exposure 

Status

a +b

c +d

b +da +c N

Total
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بررسی رابطه چاقی و فعالیت بدنی در کودکان

Children

in eligible eligible

no participationparticipation

Physically inactive

&

no Obese

Physically inactive

&

Obese

Physically active

&

no Obese

Physically active

&

Obese
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Cross-sectional Study

a b

c d

a+b

c+d

totalyes no

yes

no

obese

Physically

active

a + c b + d
a + b + c + d



14

Cross-sectional studies

7514

873

Yes No

Obese

Yes

No

Physically

Active

90

89

16217 179

Total
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1396تعیین میزان پوشش واکسیناسیون کودکان شهر اصفهان در سال •

1395میزان شیوع بیماری سل در سال تعیین •

بررسی نوع رفتار مردم، میزان آگاهی، عقاید و باورهای ایشان•

.........بررسی شیوع خستگی و عوامل مرتبط با آن در کارگران•

1397تعیین شیوع چاقی در کودکان دبستانی شهر کرمان، 

1398بررسي وضعیت سالمت بینایي ساكنین شهر بوشهر در سال •

-Cross)مطالعه مقطعي  : مثال  Sectional)
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:تعیین اینکه بین مواجهه و بیماری رابطه ای وجود دارد یا خیر دو راه داریم برای •

بررسی شیوع بیماری در افراد دارای مواجهه با افراد فاقد مواجهه -1•

مواجهه در افراد مبتال به بیماری و افراد غیر مبتال به بیماریبررسی شیوع -2•
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بیماری در افراد دارای مواجهه شیوع •

فاقد مواجهه افراد شیوع بیماری در •

بررسی شیوع بیماری در افراد دارای مواجهه با افراد فاقد 
مواجهه 
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بیماریشیوع مواجهه در افراد مبتال به •

غیر مبتال به بیماریدرافراد شیوع مواجهه •

بررسی شیوع مواجهه در افراد مبتال به بیماری و افراد 
بیماریغیر مبتال به 
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افته یموارد بروز نهکند، را شناسایی می یافته بیماری شیوع مواردمطالعات مقطعی •

جدید آنرا 

موارد شیوع یافته ممکن است نمایانگر تمام موارد بیماری که در آن جمعیت رخاین •

نباشدداده 

و قبل از برای شناسایی موارد شیوع یافته به تنهایی آنهایی را که پس از بروز بیماری•

می گیرد کرده اند ، نادیده انجام مطالعه فوت 

نکات 
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اگر میان مواجهه و بیماری رابطه مشاهده شود ممکن است این رابطه با لذا ،  حتی •

با خطر ابتال به آن بیماری ونه  از بروز بیماری مرتبط باشد بقای پس 

وجود یا فقدان مواجه و بیماری هر دو در تک تک افراد تحت مطالعه در این چون -2

رابطه زمانی میان مواجهه و شروع بیماری رانمی توانزمان بررسی شده است غالباً 

تعیین کرد
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(است  Prevalence studyنام دیگر این مطالعه   ) تعیین میزانهای شیوع -

.برای تعیین توزیع صفت در جامعه ( Survey)   بررسی های  اولیه -

.جمع آوری اطالعات برای تشخیص یا مرحله بندی یک بیماری -

(منفی ارزش اخباری مثبت و–ویژگی –محاسبه حساسیت ) ارزیابی روشهای تشخیصی جدید -

تعیین ارتباط وهمبستگی بین دو صفت غیر ارتباط  علت معلول -

  (Correlation Association)

کاربردها
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.مربوط به یک مقطع  زمانی می باشد اطالعات -

.نداردبه گروه شاهد نیاز -

وم چون تقدم وتاخر آنها معلعلت ومعلول را بررسی نمی کند  روابط -

نیست 

بغیر از روابط علت ) آزمونهای آماری در مورد وجود روابط -

مجاز است ( ومعلول 

:خصوصیات 
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