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  شواهد ارزيابي سيستميك: تفسير مقاالت تحقيقينقش پزشكي مبتني بر شواهد در 
  ∗حميد فرهادي

 
  مقدمه

عبارت ) Evidence-based medicine(پزشكي مبتني بر شواهد 
است از پيدا كردن، ارزيابي و استفاده از نتايج پژوهشهاي جديد           

 تعريـف   .)1(به صورت سيستماتيك و براساس تجارب كلينيكي      
هاي آن از قبيل ارتودنسي  فوق شامل دندانپزشكي و كليه شاخه    

  .شود نيز مي
هنگامي كه اصطالح پزشكي مبتني بر شواهد براي اولين بار پا           

هـا از تبـديل آن بـه يـك موضـوع              به عرصه گذاشت كلينسين   
ولي حاميان پزشـكي مبتنـي بـر        . دستوري اجباري نگران بودند   

كه يك كلينسين موفق تنها    كردندتأكيد  به اين موضوع    شواهد  
از تجارب كلينيكـي شخـصي و يـا از نتـايج مقـاالت مفيـد در                 

كنــد بلكــه نتــايج هــر دو را بــه كــار   دســترس اســتفاده نمــي
 استفاده از تجارب روزمـره كلينيكـي          اگر ريسك  .)3،2(بندند  مي

كه در برخي موارد ارزش تعميم به عمـوم را نيـز دارنـد توسـط            
ردد ممكـن اسـت در برخـي بيمـاران          شواهد مستدل كنترل نگ   

تجارب كلينيكي كـه براسـاس شـواهد        . كاربردي نداشته باشند  
شـباهت  سنت اند بيشتر به يك حكايت يا      مستدل بدست نيامده  

هاي مرتبط بـا آنـان مطمئنـاً بـه نفـع بيمـاران                دارند و ريسك  
بنابراين شـواهد مـستدل بـدون اينكـه جـايگزين           . نخواهد بود 

ها گردند جايگاه آنها را به دليل نقش          ينتجارب شخصي كلينس  
كارگيري درباره بيماران به عنوان قـسمتي از           در به   تعيين كننده 
بـا در نظـر گـرفتن       . دهند  گيري كلينيكي نشان مي     يك تصميم 

توان نتيجه گرفت پزشكي مبتني بـر شـواهد بـه             اين موارد مي  
معناي هماهنـگ سـاختن تجـارب كلينيكـي افـراد بـا شـواهد               

  .)3-5(باشد ل بدست آمده از تحقيقات سيستماتيك ميمستد
 British J Orthod  درHarrisonتوســط اي كــه  در دو مقالــه

ده است به   يتحت عنوان ارتودنسي مبتني بر شواهد به چاپ رس        

دو موضــوع نحــوة ارزيــابي سيــستماتيك شــواهد و محلهــاي  
   . جستجوي آنها پرداخته شده است

سـوال  دسترسـي بـه    توانند در    كه مي بعد از پيدا كردن مقاالتي      
بايـد  در مرحلـه بعـدي      مؤثر واقع شـوند،     كلينيكي مد نظر شما     

آيا مقاله مورد نظـر ارزش مطالعـه دارد يـا      -1: مواردي از قبيل  
 -3آوري كرده است؟ و       آيا مقاله اطالعات معتبري جمع     -2نه؟  
 ؟مؤثر واقـع شـود  كلينيكي شما تجربة تواند در   ميمقاله  اين  آيا  

كه مبحث به مرور نكاتي پرداخته شده       در اين   . پاسخ داده شوند  
هـاي اوليـه و      بررسـي  تواند در ارزيابي سيستماتيك روشـها،      مي

  .كمك كندبه شما تفاسير مقاالت تحقيقي 
  

  اعتبار شواهد
در آن  سوال مدنظر در يك مطالعه با روش تحقيق بكـار رفتـه             

هاي مطالعـاتي در    برخـي از روشـ    ارد بطوريكه   ارتباط مستقيم د  
هـاي معتبـري در مـورد         هـاي ديگـر پاسـخ       مقايسه با طراحـي   

  ).1جدول  ()6،7(كنند ارائه ميكلينيكي سواالت 
  

  بندي شواهد درجه
 تصادفي كنترل شده با طراحي خوب كـه بتوانـد     هاي  كارآزمايي

بـه عنـوان قـويترين       از مدتها قبـل      را ثابت كند  تحقيق  فرضيه  
هاي  اثر مداخلهمورد واهد معتبر در   آوري ش  جمعتكنيك  روش و   

ــده  ــناخته ش ــاني ش ــدا درم ــعه    .)8،9(ن ــا توس ــروزه ب ــي ام  ول
بينـيم   هاي فرا تحليلي مـي    هاي سيستماتيك و تكنيك    بازنگري

كه بازنگري سيستماتيك به عنوان سـنگ بنـا و پايـه اساسـي              
 شـده اسـت   بندي هرمي شكل شـواهد مختلـف شـناخته           درجه

  .)2جدول ) (13-10(
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  مختلف كلينيكي ه در مورد سواالت انتخاب مقالبراي  روشهاي تحقيقاتي مناسب -1ول جد
  سواالت اساسي  تحقيق مناسبروش   سوال

  كارآزمايي مناسب  درمان
  اند؟ آيا بيماران به صورت تصادفي براي دريافت درمان انتخاب شده

  كور هستند؟ها نسبت به انتخاب روش درماني  ها و ارزياب آيا بيماران، كلينسين
سـهم  بدسـت آمـده     و در نتيجه گيري     مطالعه  اند   وارد شده تحقيق  آيا همه بيماراني كه در      

  اند؟ داشته

تشخيص يا 
Screening  

هاي اوليه  بررسي
  مقطعي

  صورت گرفته است؟طاليي استاندارد  آيا يك مقايسه مستقل و كور با استفاده از
 در مورد   Screeningكه تست تشخيصي و يا      مختلفي  افراد  آيا بيماران انتخاب شده شامل      

  باشد يا نه؟ ميرفته آنها به كار 

  پيش آگهي
گروهي  مطالعات هم

كوهورت و يا  
  هاي طولي بررسي

  هاي انتخاب شده بيماران در يك مرحله مشخص از بيماري خود هستند؟ آيا نمونه
  گيري به صورت كامل و به حد كافي طوالني بوده است؟ آيا پي

 -مطالعات  مورد   ناسيعلت ش
  شاهدي و يا كوهورت

سازي صـورت    همسانهاي مورد نظر     شاخصآيا گروهها دقيقاً مشخص شده و با توجه به          
  ؟گرفته است

هـاي مـورد     قرار گرفتن در معرض علت مـشكوك در گـروه         عامل  آيا نتايج حاصل شده و      
  گيري شده است؟ مقايسه با يك روش اندازه

  آيا بازنگري مورد نظر روي سوال كلينيكي تمركز دارد؟  ماتيكمرور سيست  خالصه شواهد
  باشد يا نه؟ آيا شاخص مورد استفاده براي انتخاب مقاالت مناسب مي

  
   درجه بندي شواهد -2جدول 
  )توصيفي(هاي موردي  گزارش

  هاي اوليه مقطعي بررسي
   موردي بدون شاهد-مطالعات مجموعه 

   مورد-اي شاهد  مطالعات مشاهده
  بدون كنترل) گروهي هم(مطالعات كوهورت 

  هاي اطالعاتي هاي بدست آمده از طريق بانك تحليل
  مطالعات كوهورت با گروه كنترل تاريخي
  مطالعات كوهورت با گروه كنترل همزمان

  )ثابت نشده(هاي باليني شاهددار و تصادفي  كارآزمايي
  )ثايت شده(هاي باليني شاهددار و تصادفي  كارآزمايي

  تصادفيو هاي باليني شاهددار  ور سيستماتيك كارآزماييمر
  

هاي باليني تـصادفي و      اينكه توجه زيادي به كارآزمايي    با وجود   
انـد    نتوانستهاين روشها   با اين حال     ،مرور سيستماتيك آنها شده   

شـكي نيـست   . همه سواالت كلينيكي جـواب دقيـق بدهنـد   به  

بايـد  ارزشـمند   و مـدارك دقيـق و       اطالعـات   براي رسيدن بـه     
 مطالعـاتي كـه   . را در نظر گرفت    يمختلفهاي    مطالعات و روش  

هاي ارائه شده براي     به هر حال در تهيه اطالعات درباره درمان       
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 1385بهار ، 1، شماره 24شگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دوره مجله دانشكده دندانپزشكي دان

جـدول  (توان نقش آنها را انكار كرد        و نمي شته  بيماران نقش دا  
از نظـر سـاختاري در آگـاه         نيـز    هاي مـورد   گزارشي  كاربر). 1

ـ     ساختن كلينـسين    .باشد  هـا مـي   رات جـانبي مداخلـه  هـا از اث
  ).facebow)(14صدمات ايجاد شده توسط (

تحقيق خود اسـتفاده    در  در بعضي مواقع وقتي كه از پرسشنامه        
هـاي اوليـه     بررسـي . ايـم   دادهتحليلـي انجـام     مطالعـه   كنيم   مي
توانند در ارزيابي كار كلينيكي روزانه ما مـورد اسـتفاده قـرار        مي
كنـد تـا از صـحت و       مـي ه كلينسين كمك    بآنها  نتايج  فته و   گر

درمان بيماران ارتودنسي بـا     (. سقم كار خود اطالع حاصل كنند     
ن در ارزيـابي شـيوع      امحققـ  .)15)(ريسك اندوكارديت عفـوني   

هـاي   ها و يا شاخصهاي تشخيصي جديد بيشتر بررسـي         بيماري
ارزيـابي نيـاز بـراي درمـان        (دهنـد    كلينيكي را ترجيح مي    اوليه

تـوان گفـت     مـي بنابراين  . )16()در جمعيت مورد نظر   ارتودنسي  
تواننـد بـا اسـتفاده از        مـي جامعه  هاي بهداشتي    طراحان سيستم 
ها نيازهاي انساني و يـا   اين بررسيدر آوري شده  اطالعات جمع 
  .ها را بر اساس منابع موجود ارزيابي كنند درستي درمان

مطالعــات مــوردي روش ديگــري هــستند كــه بــراي توصــيف 
آگهـي   پـيش بهبـود   كنتـرل و    توانـايي   هاي جديدي كـه      اندرم

اين گروه  . رود به كار مي  را دارند   گروههاي مشخصي از بيماران     
هيچ درماني براي آنها وجـود       از بيماران آنهايي هستند كه قبالً     

 ) در كودكان با شكاف كامalveolar bone graft (.نداشته است
)17(.  

مطالعـات   تحقيقـي شـامل      هاي در مورد رشته ارتودنسي، روش    
اي و يـا   هـاي تـاريخي و پيـشينه     گروهي كوهورت با كنترل    هم

در اطالعـات ارزشـمندي را      كـه   هاي كامپيوتري هستند     تحليل
نگر  هاي باليني گذشته   كارآزمايياساس  و  نموده  ارائه  اين رشته   

ها بـه عنـوان    نبايد از اين روشكه  هر چند دهند، را تشكيل مي 
تر و سـريع     هاي ارزان  جوابدستيابي به   در  ن  هاي جايگزي  روش

 كارآزمـايي   امكان طراحي يك  ولي در مواقعي كه     . استفاده كرد 
به عنوان انتخاب دوم از به هر دليلي وجود ندارد باليني تصادفي 

هـاي تحقيـق      سـاختار اساسـي روش     .)18(شود  ميآنها استفاده   
ه قـرار   مربوط به ارتودنسي مـورد اسـتفاد      مطالعات  اصلي كه در    

  . آمده است3در جدول  مربوطه هاي مثالهمراه گيرند به  مي
  

  ارزيابي انتقادي
مطالعه مقاالت نياز به وقت زيادي دارد و در زنـدگي پرمـشغله             

مقـاالتي را كـه ارزش مطالعـه دارنـد          رد  امروزي بايد سـعي كـ     
شناسايي و آنهايي را كه اطالعـات كمتـري ارائـه نمـوده و يـا                

كنـار  داشته باشـند   ما يكلينيكتجربه مخربي در تاثير توانند   مي
ارزيابي انتقادي فرآيند ارزيابي و تفـسير شـواهد بـا در            . شتگذا

تجربـه  نتايج و ارتباط آنهـا بـا         نظر گرفتن سيستماتيك اعتبار،   
بـراي  هـاي ارزيـابي انتقـادي        مهـارت يادگيري  . كلينيكي است 

كننـد    آنهايي كه در قسمتهاي مرتبط با روش تحقيق كـار مـي           
مطالعـات  تـوان     و در صورت استفاده از آنهـا مـي        بوده  ضروري  

بهبـود  مجـالت   شخصي و يا گروهي خود را مـثالً در قـسمت            
را در مطالعه كلينيكي    افراد  توانند   ها مي  اين مهارت . )19(بخشيد

خود راهنمايي كرده و از يك سري تفكرات نادرست كه دربـاره            
  . مقاالت وجود دارد دور نگهدارند

نوشـته  ) 4جـدول    (IMRaD سياري از مقاالت علمي با فرمت     ب
  مطالعـه  ارزش  ايـي    گيري در مورد اينكـه مقالـه       تصميم. اند شده

را دارد يــا نــه بــه قــسمت روش تحقيــق بــستگي دارد نــه بــه 
ده شـ  و نظرياتي كـه در قـسمت بحـث ارائـه      P valueفرضيه،
ري  روشهاي ارزيابي متدولوژي مقاالت در بـسيا       .)22-20(است

از كتابهاي نوشـته شـده دربـاره پزشـكي مبتنـي بـر شـواهد و            
همين طور اين روشـها در       .)24-22(ارزيابي انتقادي آمده است   

ــوان    ــا عن ــراي اســتفاده ''User’s guide''يــك مجموعــه ب  ب
هـر   .)28-25(پزشكي توضيح داده شده است    منابع  كنندگان از   

 در  چند مطالب فـوق دربـاره علـم پزشـكي نوشـته شـده ولـي               
تـوان از آنهـا      دندانپزشكي و همين طور در ارتودنسي هـم مـي         

  واالتي درباره مطالب آن ـهنگام ارزيابي مقاالت س. استفاده كرد
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  هاي مربوطه هاي تحقيق با مثال  اجزاء اساسي روش - 3جدول 
  مثال  اجزاء اساسي  روش تحقيق

جامعه مورد بررسي ممكن است همه . دشو در اين روش وضعيت فعلي گزارش داده مي  هاي اوليه بررسي
معموالً گروه كنترل جداگانه ندارد ولي . بر بگيرد جامعه و يا يك نمونه تصادفي از آن را در

  .توان گروهها را از نظر مشخصات درون گروهي مقايسه كرد مي

  

 خاص هاي مورد بررسي در يك مقطع زماني آوري شده از نمونه شامل اطالعات جمع  مطالعات مقطعي
  .باشد مي

  شيوع نيازهاي درماني ارتودنسي

هاي مورد بررسي در دو مقطع زماني و يا بيشتر  آوري شده از نمونه شامل اطالعات جمع  مطالعات طولي
  .باشد مي

تغييرات در نيازهاي درماني 
   ساله4ارتودنسي در مقطع زماني 

گروهي  مطالعات هم
  كوهورت

اينكه اگر مداخله مهمي در درمان دريافت شده بوسيله در اين مطالعات توضيحاتي درباره 
نگر يا  توانند آينده اين مطالعات مي. بيماران صورت نگيرد چه اتفاقي براي آنها روي خواهد

  .نگر باشند و ممكن است گروه كنترل جداگانه و يا بدون گروه كنترل باشد گذشته

  

 -مطالعات مجموعه 
  مورد بدون كنترل

از نوع كوهورت كه در آن عواقب درمان در گروهي از بيماران شرح داده اي است  مطالعه
  .شود مي

Alveolar bone grafting  در 
  كودكان داراي شكاف كام

هاي موردي  گزارش
  بدون كنترل

كه در آن ) 10 تا 5( مورد با حجم نمونه كم -اي است از نوع مطالعات مجموعه  مطالعه
  .شود يا مشكالت احتمالي درمان گزارش ميعواقب درمان توضيح داده شده و 

عواقب درمان با دستگاههاي 
هاي بوجود  خاص و يا جراحت

  face - bowsآمده از 
هايي روي بيماران مورد مطالعه در يك مقاله و يا يك مطالعه  در اين نوع مطالعات مقايسه  دار هاي كنترل پيشينه

  .يايي و زماني باشدهاي جغراف گيرد و ممكن است مستعد تورش صورت مي
مقايساتي كه با توجه به چندين 

به منظور مطالعه منتشر شده 
  .گيرد ارزيابي آنها صورت مي

دار  مطالعات كنترل
  تاريخي

هايي در مورد بيماراني كه قبالً در همان يونيت و يا يك محل درمان  در اين روش مقايسه
  .ماني باشدهاي ز گيرد و ممكن است مستعد تورش اند صورت مي شده

مقايسه دستگاههاي جديد با يك 
دستگاه كه قبالً در همان بخش 

  گرفت مورد استفاده قرار مي
دار  مطالعات كنترل
  همسان شده

باشد   ميمقايسه بيماراني كه از نظر يك يا دو شاخص خاص مشابه هستنداين مطالعات 
  .هستندهاي انتخاب بيمار  مطالعات مستعد تورشكه 

پسران كه از نظر هايي از  جفت
بلوغ و اختالف استخواني 

  .اند سازي شده شبيه
دار با  مطالعات كنترل

  شاهدهاي همزمان
اين . گيرد در اين مطالعات گروه كنترل همزمان با گروه تجربي مورد درمان قرار مي

  .باشد مطالعات مستعد تورش انتخاب بيمار مي
درمان همزمان بيماران در 

  هاي مختلف مكان
ممكن است درمان با  كه شود در اين روش يك مداخله با ديگري يا دارونما مقايسه مي  هاي باليني زماييكارآ

 بيمار نمودننگر و شاهددار هستند و وارد  اين مطالعات آينده. عدم درمان هم مقايسه شود
  .شود گيري مي در گروه تجربي و يا شاهد از قبل تصميم

، دارونما  Competingهاي مداخله
   يا عدم درمانو

هاي باليني  كارآزمايي
  تصادفي

هاي  در اين روش انتخاب بيماران، دندانها از روي جدول اعداد تصادفي و يا معادل
  .كند اين روش ريسك انواع تورش را كم مي. شود الكترونيكي انجام مي

استفاده از ليست اعداد تصادفي 
براي وارد كردن بيماران در گروه 

Extractionگروه شاهد و يا   
هاي باليني  كارآزمايي

  نيمه تصادفي
انتخاب بيماران ديگر به جاي بيماران اصلي و يا انتخاب خود بيماران با توجه به تاريخ تولد، 

  .باشد شماره بيمار، روز هفتگي، طرف دهان كه مستعد تورش انتخاب مي
هاي مختلف براي  انتخاب مداخله

  خاصكوادرانت يك 
اليني هاي ب كارآزمايي
  تصادفي

شوند كه مستعد  به دو گروه تقسيم ميتصادفي در اين روش يك گروه از بيماران به طور 
  .باشد تورش انتخاب مي

هاي مورد مطالعه به  تقسيم نمونه
  دو گروه
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  هاي مربوطه هاي تحقيق با مثال اجزاء اساسي روش -3جدول 
  مثال  اجزاء اساسي  روش تحقيق

اين روش داليلي كه موجب تفاوت گروهي از افراد با توجه به درمان در    مورد-مطالعات شاهد 
اين . گيرد شود مورد بررسي قرار مي دريافتي و يا فاكتورهاي محيطي مي

  .نگر هستند مطالعات گذشته

  عوامل ديگر تاثيرگذار در 
root resorption  بعد از درمان fixed 

appliance  
 مورد -مطالعات شاهد 
  گانهبا روشهاي چند

عوامل مرتبط با طول درمان و استاندارد   .تشخيص عواملي كه نقش اساسي در بوجود آمدن نتايج دلخواه دارند
  آن

تلخيص اطالعات بدست آمده از چندين مقاله منتشر شده قبلي درباره يك   تمرور مقاال
  .موضوع خاص

  

  Impacted maxillary Canine  مقاالت مرتبط با موضوعتصادفي بر اساس انتخاب   مرور توصيفي
با گرفته و نتايج مقاالت مشخص شده و بعد مورد ارزيابي انتقادي قرار   مرور سيستماتيك

  .شود توجه به پروتكل مشخص در هم ادغام مي
  Posterior Crossbiteدرمان ارتودنسي 

شده و در اين روش نتايج اخذ شده از چندين كارآزمايي باليني در هم ادغام   مرور فراتحليلي
  .آيد يك تخمين كلي از تاثير يك مداخله بدست مي

  Posterior Crossbiteدرمان ارتودنسي 

  

شود كه خواننده را در انجـام يـك ارزيـابي آگاهانـه از             ميطرح  
. كند ميمتدولوژي، نتايج و ارتباط اطالعات ارائه شده راهنمايي         

دارد تعدادي از اين سواالت تحت عنوان سواالت اوليـه و اسـتان           
و تعداد ديگري از آنها مربوط      هستند  درباره همه مقاالت مطرح     

مجموعـه ايـن     .)20،23(باشـند  به روشهاي تحقيقي خاص مـي     
تواند به صورت تك به تـك و يـا در يـك ليـست                سواالت مي 

بـا  . در ارزيابي مقـاالت راهنمـايي كننـد       و شما را    منظم مطرح   
و مطمـئن    قلم نيفتاده    سوالي از از اينكه   توان   استفاده از آنها مي   

توان به صورت فردي و گروهـي از آنهـا اسـتفاده             در نتيجه مي  
  .ردك
  

  سواالت اوليه
 چرا مطالعه صـورت گرفتـه و هـدف پژوهـشگران از             -1سوال  

انجام تحقيق چيست؟ قسمت مقدمه بايد به اين سواالت پاسخ          
دهد و همين طور به صورت خالصه بگويد كـه زمينـه مطالعـه        

هـدف  . بوده و چرا اين مطالعه صـورت گرفتـه اسـت          مزبور چه   
  .آيد انجام مطالعه در آخر مقدمه و يا در اول مواد و روشها مي

  وال ـواب اين سـ؟ جچيستمطالعه صورت گرفته نوع  -2 سوال

جـواب ايـن سـوال      . بايد در قسمت مواد و روشها گنجانده شود       
ائه شده در    ار هاي با توجه به طرح   تواند تحقيق انجام شده را        مي

  .ندبندي ك تقسيم 3جدول 
 آيا روش تحقيق مورد استفاده براي سوال مطرح شده -3سوال 

 توضيح داده شد    1مناسب است يا نه؟ همان طوريكه در جدول         
اطالعات بدسـت آمـده     مالحظه  توان جواب اين سوال را با        مي

  .درباره سوال و روش تحقيق مورد استفاده بدست آورد
  

  ر مقاالتساختا -4جدول 
  

  چرا تحقيق انجام شده است؟ :مقدمه
  مطالعه چگونه انجام يافته است؟: موارد و روشها

      چه كسي و چه چيز مورد مطالعه قرار گرفته است؟
      محل انجام مطالعه كجا بوده است؟

      نتايج چگونه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است؟
  ند؟هاي مطالعه كدام هست يافته: ها يافته
  ها چيست؟ مفهوم يافته :بحث

  هاي مطالعات قبلي چيست؟ هاي مطالعه با يافته     ارتباط يافته
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  تفسير مقاالت تحقيقينقش پزشكي مبتني بر شواهد در / 140
 

  1385بهار ، 1، شماره 24مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دوره 

شـوند دقيـق و      اگر پاسخهايي كه براي اين سـواالت داده مـي         
وقتــي روش . مثبــت باشــد مقالــه ارزش مطالعــه بيــشتر را دارد

توان از ليستهاي مشتمل     تحقيق مورد استفاده تعيين گرديد مي     
االت ارزيابي به منظور ارزيابي كيفيت متدولوژي، نتايج و         بر سو 

  .ارتباط اطالعات گزارش شده استفاده كرد
  

  سواالت استاندارد ارزيابي
  چكيده

ايـن  در  باشـد؟    با ساختار مـشخص مـي     چكيده  آيا مقاله داراي    
 تا اينكـه خواننـده بتوانـد در    شود مقاله ارائه    چكيدهقسمت بايد   

بهتـرين  . گيري كند  با عالئق وي تصميم   مورد سازگار بودن آن     
در ايـن   . است مقاله   چكيدهراه براي رسيدن به اين مطلب ارائه        

قسمت نويسندگان مطالبي درباره اهداف، روش تحقيق، محـل         
هـاي اصـلي نتـايج،       هـا، كميـت    ها، مداخله  انجام مطالعه، نمونه  

ها و نتايج مطالعه بـا اسـتفاده از يـك روش سيـستماتيك               يافته
 موجـب   مـشخص هاي با ساختار     چكيده .)12،29(دهند ائه مي ار

 مربوط در جستجوهاي كـامپيوتري      تمقاالدستيابي به   تسهيل  
هـاي بـا سـاختار       چكيـده اطالعات بيشتري نـسبت بـه       شده و   

بـه همـين خـاطر در       . دهنـد   خوانندگان ارائه مـي    هنامشخص ب 
  .)30(گردد ها استفاده مينوع چكيدهاز اين بيشتر مجالت معتبر 

  
  مقدمه

اند؟ داليل انجام مطالعه و سـوال        بيان شده به وضوح   آيا اهداف   
ايـن مطلـب   . مورد نظر بايد به وضوح بيان شده و دقيـق باشـد          

سازد تا در مورد اينكه مقاله دربـاره موضـوع           خواننده را قادر مي   
اهـداف دقيـق    . گيـري كننـد    مهمي بحث كرده يا نـه تـصميم       

ه منظور پاسخگويي به سـواالت      مستلزم اين است كه مطالعه ب     
خاص كه لزوماً بايد قبل از انجام مطالعه مطرح گردند طراحـي            

اهداف مبهم ارزش مطالعه را تا حد خيلـي زيـادي پـائين             . شود
چنـين  بعـد از انجـام مطالعـه        در صورت طرح سواالت     آورده و   

ديگـر  تحقيقات  نتايجي را كه با     فقط  شود كه مطالعه      تصور مي 
  .ه بيان كرده استهمخواني داشت

  
  مواد و روشها

روش انجام مطالعه بايد در قسمت مواد و روشها دقيقاً توضـيح            
هـا   داده شود از جمله چه كسي مورد مطالعه قرار گرفته، نمونـه           

اند و چگونه اطالعات بدست آمده تجزيه و         چگونه انتخاب شده  
  .تحليل گرديده اند

 محل انجام مطالعه گيري و هاي مورد مطالعه، روش نمونه     نمونه
خواننده بايـد بدانـد كـه چـه      . در اين قسمت مورد تاكيد هستند     
گيـري چگونـه     اند، روش نمونه   كساني در مطالعه شركت داشته    

بوده و محل انجام مطالعه كجا بوده اسـت تـا اينكـه بتوانـد در                
. گيري كنـد   هاي تحقيق به كل جامعه تصميم      مورد تعميم يافته  

برداري  بررسي و شرح كامل روش نمونه     خصوصيات افراد مورد    
كـه  ايي   جامعهشرايط  واجد  اطالعاتي را در مورد اينكه آيا افراد        

خصوصيات متفـاوتي دارنـد بـراي       يا  بوده  اند   انتخاب شده از آن   
ذكر محل انجام مطالعه به خواننده امكان       . دهد  خواننده ارائه مي  

ه در مـورد    هـاي مطالعـ    يافتـه تعميم  دهد كه بتواند در مورد       مي
  .گيري كند محل خاص كلينيكي فرد تصميم

گيـري   ها چقدر بوده و چگونه در مـورد آن تـصميم           حجم نمونه 
اند؟ هر تحقيقي بايد حجم نمونـه كـافي داشـته باشـد تـا                كرده

ها آن را كشف كـرده و        بتواند در صورت وجود تفاوت بين گروه      
ينـان  ها بـا اطم    همچنين در صورت عدم وجود تفاوت بين گروه       

از ايـن مطلـب تحـت عنـوان قـدرت           . اين يافته را اعالم كنـد     
مطالعات با حجم نمونه كم     . شود تشخيصي مطالعه نام برده مي    

و در صـورت وجـود      داشـته   توانند قدرت تشخيصي بااليي      نمي
 ي مختلف ها گروهروي  ) هاي مختلف  مثالً درمان (اثر  در  تفاوت  

 عنوان نتيجـه منفـي      از اين ناتواني تحت   . ندنآن را شناسايي ك   
ايـي كـه بـراي     حجم نمونه. شود  ياد مي IIكاذب يا اشتباه نوع 

نويسي  اثر الزم است بايد در مرحله پروپوزالدر تفاوت شناسايي 
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هـاي   تواند بـا اسـتفاده از فرمـول        مي كه   محاسبه گردد تحقيق  
ايــن كــار را انجــام افزارهــاي مختلــف  نــرم آمــاري، جــداول و

  .)31،32(داد
هـاي   طالعه به حد كافي كنترل شده اسـت؟ در كارآزمـايي          آيا م 

گردنـد   دو يا چند مداخله با هـم مقايـسه مـي          در آنها   باليني كه   
اين مطلـب   . گروه كنترل بايد به صورت تصادفي انتخاب گردد       

انتخـاب بيمـاران بـه صـورت        بـه جـز     اهميت اساسي داشته و     
ادفي توانـد ادعـاي انتخـاب تـص        مـي   ايي مطالعه. استتصادفي  

بيماران را داشته باشـد كـه بـا اسـتفاده از يـك روش از پـيش                  
كه مسئول  فردي  انجام دهد و    اين كار را    طراحي شده و مخفي     

بـه  انتخاب بيماران است از اينكه بيمار بعـدي در صـورت ورود         
كند هـيچ اطالعـي نداشـته و         مطالعه چه درماني را دريافت مي     

در صورت  . داشته باشد آن  ر  بيني و يا تاثيري د     پيشرا  نتواند آن   
هـاي   توان از همسان بـودن گـروه       انتخاب تصادفي بيماران مي   

عوامـل  هـاي شـانس و همـه         شاهد و درمان از نظر محدوديت     
بـه  هاي انتخاب گروه شاهد       ساير روش  .)33(مطمئن شد اصلي  

، انتخاب بيماران ديگر به عنـوان گـروه         تصادفياز انتخاب   غير  
 از روي تـاريخ تولـد و شـماره بيمـاران            شاهد و يا انتخاب آنهـا     

هاي گروه كنتـرل     زمينه را براي ورود تورش در انتخاب مداخله       
ممكن اسـت پـا را   حتي ها  اين تورش . سازد و تجربي فراهم مي   

هاي تحقيـق    اعتبار ساختن يافته   از تفاوت در اثرات درمان و بي      
ـ       يحا در مورد ساير طر    .)34(ردگذابفراتر   ه هـاي تحقيـق از جمل

 مــوردي و مطالعــات -هــاي اوليــه، مطالعــات شــاهد  بررســي
گروه كنتـرل ممكـن اسـت اصـالً الزم          ) گروهي هم(كوهورت  

معمـوالً  ) مطالعـات مقطعـي و طـولي      (هاي اوليه    بررسي. نباشد
بدون كنترل بـوده ولـي بـراي جلـوگيري از ورود تـورش نـوع               

ي مطالعـه رو  اينكـه    انتخاب تصادفي آنها مهم است و        ،بيماران
 فرد و يا روي گروهي از افراد مثل مدرسه، كلينيك انجام گيـرد      

 -گـروه كنترلـي كـه بـراي مطالعـات شـاهد             . كند  تفاوتي نمي 
گردد الزم است تا حد امكـان از نظـر قـرار             موردي انتخاب مي  

هـاي   مثالً نمونه (ها   گرفتن در معرض شرايط محيطي و مداخله      
Extraction هايي   شرايط و مداخله  ،)وسايل و روشها  ،  ها ، سيستم

كه ظاهراً موجب بيماري شده و يا اثرات جانبي را بوجـود آورده             
بـه  گروهي كوهـورت    در مطالعات هم  .  همسان شده باشند   است

اي بهتر اسـت     هاي كنترل تاريخي و پيشينه     تشكيل گروه جاي  
هـاي   هاي كنترل هماهنگ و برابر داشته باشيم تا تفـاوت          گروه

منجـر بـه بـروز     و جمعيت مورد مطالعـه     موجود در زمان، محل   
 مطالعات مجموعـه . نشودهاي تجربي  در مقايسه با گروه تورش  

هاي موردي با توجه به طبيعت خـود فاقـد           مورد و يا گزارش    -
  .گروه كنترل هستند

هـاي   كنند نسبت به مداخله   آيا اشخاصي كه نتايج را ارزيابي مي      
. و مستند است  معتبر  ه  هاي انجام شد   گيري دريافتي كور و اندازه   

هاي دريافتي و يا مراحل ارزيـابي        هر نوع اطالع قبلي از مداخله     
آگاهانـه در نحـوه ارزيـابي        تواند به صورت آگاهانـه و نيمـه        مي

شود كه تخمين بـاالتر      اين كار سبب مي   . اشخاص تاثير بگذارد  
در تحقيقـاتي كـه روي      . تر از حد واقعي صورت گيرد      و يا پائين  
گيرد امكان كـور كـردن بيمـار، كلينـسين و            رت مي داروها صو 

اشخاص شاغل در قسمت ارزيابي نتـايج نـسبت بـه داروهـاي             
) كارآزمايي دو سوكور و سه سوكور     (دريافتي و يا مرحله ارزيابي      

كه مورد توجه ويـژه ايـن مبحـث         وجود دارد ولي در ارتودنسي      
ايـن مـورد يعنـي كـور كـردن افـراد در هنگـام ارزيـابي                 است  

. خيلي مـشكل اسـت    )  ها و وسايل   Extraction مثل(ها   اخلهمد
كـه كـور كـردن      را نيز در نظر داشت      له  أاين مس در ضمن بايد    

كامل در ارتودنسي امكان نـدارد ولـي بايـد در هنگـام ارزيـابي             
هاي مطالعه بايد نهايـت سـعي خـود را           ها و يا مدل    راديوگرافي

در . دهـيم براي كور نمـودن اشـخاص ارزيـابي كننـده انجـام             
و يـا اينكـه   ) مثل زيبايي، درد(ها ذهني بوده     مواقعي كه ارزيابي  

 گيـري  انـدازه   مـثالً (گيرنـد    تحت تاثير عوامل ديگـر قـرار مـي        
Overjet و وضعيت Mandibular  (گيـري    اندازهروايي)  حـدي

گيري  كه به موجب آن اندازه واقعي آنچه كه در نظر است اندازه        
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در ايـن   . ساز شود  له مشكل أتواند تبديل به يك مس     مي) شود مي
 آنهـا در    روايـي قـبالً   ي كـه    معيارهـاي موارد بايد سـعي كـرد از        

پايـايي  . گيري چنين نتايجي به اثبات رسيده استفاده كـرد         اندازه
هـا در فواصـل      ها مخـصوصاً هنگـامي كـه ارزيـابي         گيري اندازه

يـت  گيـرد اهم  مختلف و يا توسـط افـراد مختلـف صـورت مـي         
هـاي   گيـري  روشهاي ارزيابي پايايي اندازه   . كند بيشتري پيدا مي  

گرفته و ميزان پايايي داخلي و خارجي آزمايشگر بايد در          صورت  
  .)35(مطالعات ذكر شوند

آيا اين   اند و  هاي آماري مورد استفاده توضيح داده شده       آيا روش 
هـا،    يـا نـه؟ مقايـسه داده       هستندها مناسب مطالعه حاضر      روش
ها و روشهاي آماري مناسب براي تحليـل آنهـا           ليل زيرگروه تح

نويسي مطالعـه تعيـين و انتخـاب شـده           بايد در مرحله پروپوزال   
هاي آماري نامناسـب ممكـن اسـت بـه           استفاده از روش  . باشند

هـاي متعـدد احتمـال       ايي بيانجامـد و تـست      نتايج گمراه كننده  
بـا  . دهـد  مـي ساختگي را افزايش     دار بدست آوردن تفاوت معني   

توجه به اين موارد بايد به روشهاي خيلي پيـشرفته و نادرسـت             
نوع  .مورد استفاده در بعضي از مطالعات با ديده ترديد نگريست         

. هـا تعيـين گـردد      هاي آماري بايد با توجـه بـه نـوع داده           روش
سواالتي كه بايد به منظور تعيين روش آماري مناسـب مطـرح             

  .گردند شامل موارد زير هستند
  ؟اند توزيع نرمال داشتهها  آيا داده. 1
  اي هستند؟ مقايسهها به صورت پيوسته و يا  آيا داده. 2
 اند؟ آوري شده هاي مستقل جمع ها از نمونه آيا داده. 3

هـا و    تـرين روش    هاي آمـاري، مناسـب      روابط متقابل انواع داده   
اهداف مورد نظر همراه با مثالهاي كاربردي هر يـك در مقالـه             

Greenhalgh) 1997 (ارائه شده است)22.(  
  

  ها يافته
بايد مطالبي درباره آنچه كـه مطالعـه بـه آن           ها    يافتهدر قسمت   

ترتيب مطالب در اين قسمت بايد منطقي . ارائه شود دست يافته   

هاي ساده بايـد در قـسمتهاي        بوده و اطالعات اساسي و تحليل     
ن هـم   آيچيده و   اوليه ارائه گردند و بعد مقايسات و تحليلهاي پ        

  .در صورت مناسب بودن آورده شوند
هـاي   ها شرح داده شده و مقايـسه       آيا خصوصيات اساسي نمونه   

  اينكـه چنـد    ه  هـا باضـاف     تعداد نمونـه   ؟الزم صورت گرفته است   
 تا آخر در مطالعه باقي مانده و علت خروج بعضي از            آنهامورد از   
.  اعـالم گـردد    هـا   يافتـه ها از مطالعه چه بوده بايد در اول          نمونه

بدست آمـده سـهيم     هاي مورد مطالعه بايد در نتيجه        همه نمونه 
ها يا بايد ثابت بوده و يـا هـر گونـه             بنابراين تعداد نمونه  . اشندب

  بايـد  هـا    نمونـه اساسـي   خـصوصيات   . تغييري توضيح داده شود   
  بـا هـم مقايـسه و در صـورت وجـود هـر گونـه                تك بـه تـك      

در ايـن صـورت     . هـا اقـدام نمـود     نسبت به جايگزيني آن   تفاوت  
   مـورد مطالعـه نـسبت     هاي موجود را به مداخلـه  توان تفاوت  مي

ــه  ــا اينك ــشاپيش داد ت ــه پي ــاوت نمون ــصوصيات متف ــاي  خ   ه
شركت كننده در تحقيق را دليـل نتـايج بدسـت آمـده در نظـر                

  .بگيريم
دار بودن آماري نتايج مـشخص گرديـده اسـت؟           آيا سطح معني  

دار هـستند يـا نـه        ه شده از نظر آمـاري معنـي       اينكه نتايج گرفت  
كند كه نتيجه از روي شـانس بوجـود آمـده            احتمالي را بيان مي   

دار   معمـوالً معنـي    >05/0Pدر اكثر مقاالت علمي سـطح       . باشد
 20 به   1 و يا    100 به   5اين مقدار برابر با شانس      . شود  تلقي مي 

. شـد احتمالي است كه نتيجه فقط از روي شانس حادث شده با          
دار باشـد    با اين حال اگر نتيجه و يا تفاوتي از نظر آماري معنـي            

بـه طـور مثـال، اگـر        . برد اثر شانس را به طور كلي از بين نمي        
 آزمـون   20دار باشـد از ميـان         معنـي  05/0ايي در سـطح      نتيجه

ايـن  . دار شده است   انجام گرفته يك مورد از روي شانس معني       
دنـــسي هنگـــامي كـــه مـــسئله در بعـــضي از مطالعـــات ارتو

هــاي ســفالومتري متعــددي مــورد قــضاوت قــرار  گيــري انــدازه
يكي از اشتباهات يـا     . گيرند از اهميت خاصي برخوردار است      مي
همـه  ورود  آمـار در تحليـل نتـايج        گمراه شدن بوسيله    هاي   راه
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دار بـدون در نظـر       نتـايج معنـي   به رايانه و گزارش همه      ها   داده
براي جلـوگيري از ايـن اشـتباه        . است <05/0P با   گرفتن موارد 

تعــداد تحقيــق نويــسي  بهتــر اســت كــه در مرحلــه پروپــوزال 
متغيرهاي مورد ارزيابي را محدود و به جاي اينكه اعالم كنـيم            

P value  گيري شده  است مقدار اندازه 05/0 كمتر و يا بيشتر از
  .آن را گزارش كنيم

ودن نتايج دار ب روش معمولي هست كه معني) p value(احتمال 
گردد ولي در مطالعات اخير از       از نظر آماري توسط آن اعالم مي      

روش CI)  (.شـود   اسـتفاده بيـشتري مـي   )CI(فواصل اطمينان 
هـايي كـه بـه     توانـد محـدوديت   مـي بوده و   P valueجايگزين

يـا  بـوده و    بدست آمـده نادرسـت      ممكن است نتايج    موجب آن   
را بـراي خواننـده     نتـايج   به تاثير اقدامات و دقـت       اعتماد  ميزان  

 را بـه   CI درصـد 95اين اسـت كـه   معمول روش . روشن سازد
اگر در فاصـله اطمينـان      گرفته و   عنوان فاصله اطمينان در نظر      

 تـا  15مـثالً  ( درصد امكان اشتباه يك مورد و يا منفي باشد           95
 درصـد   5دار بـودن تفـاوت       سـطح معنـي    ) -10تا    -25 و   45

اگر فاصله اطمينان هر دو طرف نقطـه        به هر حال،    . خواهد بود 
مفهوم آن ايـن اسـت كـه     ) 16 تا -4مثالً (صفر را شامل شود    

شواهد كمتري براي اين تفاوت در گروهها وجود داشته و مقدار           
نقطه برآورد كه معموالً نقطه وسط       .باشد مي 05/0آن بيشتر از    

. دهـد  اطمينان است ميزان تفاوت بـين گروههـا را نـشان مـي            
 نشان دهنده دقت نتايج و با خطاي معيـار و انحـراف    CIهدامن

ميـزان دقـت فاصـله      . معيار و همچنين اندازه نمونه ارتباط دارد      
هـاي   هاي محدود بيشتر و بر عكس، فواصل اطمينـان         اطمينان

 در آنها جاي سـوال      ات درمان زياد از آنجا كه برآورد اندازه تاثير      
م نمونـه در مطالعـات      باال بـردن حجـ    . دارد دقت زيادي ندارند   

. كنـد  دقت مطالعه را باال برده و فاصـله اطمينـان را كمتـر مـي           
بـاال بـردن حجـم      معمـول اسـت      CIاهش  كـ ي كه براي    روش
  .باشد ميهاي مطالعه  نمونه

  

  بحث
هـاي اصـلي مطالعـه ذكـر         ايي از يافته   در قسمت بحث خالصه   

 يـا  گردد و ارتباط آنها با نقائص موجود در طراحي مطالعـه و      مي
توانـد بـا     ايـن مطالـب مـي     . شود مشكالت اجرايي آن بيان مي    

هـا   هاي مطالعات ديگر مرتبط باشد چه اينكـه ايـن يافتـه            يافته
تفـسير  . مفاهيم كلينيكي آنها چه باشـد     يا  عموميت پيدا كرده و     

كـه بايـد    رسد آسان نيـست چـون     نتايج آن طور كه به نظر مي      
  .گرفتدر نظر براي اين كار زيادي را عوامل 
هـاي مطالعـه آن را       ترين يافته تحقيق چيست و آيـا داده        اصلي

خالصـه ارائـه   بـه صـورت   هاي مطالعه بايد    كند؟ يافته  تائيد مي 
دار بـودن يافتـه از نظـر كلينيكـي و            گردد و براي ارزيابي معني    

بايـد مقـادير    اينكه اين يافته در مورد چه كـساني كـاربرد دارد            
دار بودن يافتـه     معني. گزارش شوند نتايج بدست آمده    مربوط به   

دار بـودن يافتـه از نظـر         از نظر آماري هميشه دليـل بـر معنـي         
 اطمينــان هفاصــلاســتفاده از در ايــن مــوارد . كلينيكــي نيــست

امكـان  ايي كه    در محدوده تفسير نتايج بدست آمده     تواند در    مي
در مرحله بعدي بايد   . كمك موثري باشند  بروز اشتباه وجود دارد     

كـه امكـان دارد آنهـا را        عـواملي   يج بدست آمده با توجه به       نتا
  .تحت تاثير قرار داده باشد تفسير گردند

بيني در جريـان مطالعـه رخ داده اسـت؟          آيا اتفاق غيرقابل پيش   
. توانند اتفاق بيفتنـد    بيني در هر مرحله مي     حوادث غيرقابل پيش  

ماننـد  هايي كه بايـد در مطالعـه بـاقي ب          مثالً ممكن است نمونه   
هـا   و يا نمونه  شده  هاي الزم انجام ن    گيري  بعضي از اندازه   ،حذف
در مه اين موارد ممكـن اسـت        منصرف شوند كه ه   گيري   از پي 

هـا لحـاظ      نتايج سهيم باشند در صورتي كه هنگام ارائـه يافتـه          
روند  كه از اين طريق از بين مي       عليرغم اينكه نتايجي     شوند  مي
مطالعـاتي  .  تعيين كننده دارند    مطالعات نقش اساسي و    رخيدر ب 

به . كه افت نمونه دارند بايد خيلي دقيق مورد بررسي قرار گيرند
تـوان   هاي اوليه شكي نيـست كـه نمـي         در بررسي عنوان مثال،   

 كـه   بودنداند مثل آنهايي     آنهايي كه به درمان جواب نداده     گفت  
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پس بايـد نهايـت تـالش را انجـام داد تـا             . اند به آن جواب داده   
  .ها كم شود يزان اطالعات از بين رفته و افت نمونهم

انـد؟    و خنثي چگونه تفسير شـده  دار  معنيتفاوت  هاي بدون    داده
بايد به دقـت    دار    معنيتفاوت  هاي فاقد    ترديدي نيست كه يافته   

وقتي شاهدي مبني بر وجود تفاوت در تاثير مثالً         . تفسير گردند 
ت كـه تفـاوتي وجـود       دو روش درماني نداريم دليل بر اين نيس       

 –مــورد ( شناســي   ايــن مطلــب در مطالعــات علــت.)36(نــدارد
نبود شاهد در مـورد     . از اهميت خاصي برخوردار است    ) شاهدي  

 است الزاماً به اين مفهـوم نيـست كـه     B بوجود آورنده Aاينكه
فواصل اطمينان در اين جـا      . ايي به غير از اين وجود ندارد       يافته

محـدود   نفاصلة اطمينا  .تايج مفيد هستند  هم در ارزيابي دقت ن    
بـا  توان   ميبيانگر اين است كه     صفر  تفاوت  نقطه  و دربرگيرنده   

رابطـه  و يـا عـدم وجـود        عدم تفاوت در تأثير     اطمينان مناسبي   
اگـر  همچنـين   . گزارش نمود در نتايج مطالعه را     علت و معلولي    

حجـم  دهد    نقطه صفر باشد نشان مي    شامل   زياد و    CI محدوده
تفاوت تـاثير و يـا رابطـه علـت و           و نتوانسته   ها خيلي كم     مونهن

  .آشكار سازدمعلولي را در صورت وجود را 
مطالعـات قبلـي    نتـايج    و   ي مطالعـه حاضـر    ها چگونه بين يافته  

و ي بـوده    ارتباط برقرار شده است؟ معموالً اكثر تحقيقات تكرار       
ايـي   هپيدا كرد كـه هـيچ پيـشين       را  ايي   توان مطالعه  به ندرت مي  
 بـه    خاص مطالعهيك  نتايج  د  بديهي است كه نباي   . نداشته باشد 

هـاي    تنهايي تفسير شود بلكه اين نتايج بايد با توجه بـه يافتـه            
داشتن يك نظر اجمـالي و كلـي        . تحقيقات مشابه ارزيابي شوند   
دهـد كـه نتـايج مطالعـه         ميامكان  درباره مطالعات ديگر به ما      

در مـواقعي كـه     . ي مرتبط سـازيم   جديد را با نتايج مطالعات قبل     
هاي زيادي درباره تحقيق وجود دارد نويـسندگان سـعي           پيشينه

كنند مطالعات موافق را بزرگتر جلوه داده و به مطالعاتي كـه             مي
  . اند توجه نكنند نتايج عكس گرفته

نتايج گرفته شده در مطالعه درباره چه كساني كاربرد دارد و آيـا             
؟ ايـن سـوال     كـاربرد دارد  كـي شـخص     كار كليني در  اين نتايج   

و شـامل تكميـل     بـوده   آخرين مرحله از فرآيند ارزيابي انتقادي       
سواالت . باشد اطالعات بدست آمده در همه مراحل ارزيابي مي       

  :اساسي شامل موارد زير هستند
  .جمعيتي كه نتايج در مورد آنها كاربرد دارد. 1
  .محلي كه مطالعه در آن انجام شده است. 2
  .يفيت طراحي مطالعه، انجام و تحليل آنك. 3
  ها از نظر آماري دار بودن يافته معني. 4
  ها يافتهروايي . 5

قابليـت كـاربرد    همه اين موارد نيازمند تكميل و ارزيابي مسئله         
دربـاره بيمـاران و محـل       خـاص   مطالعـه   بدست آمـده از     نتايج  

  .شماستجغرافيايي خاص 
  

  يقسواالت اختصاصي روشهاي مختلف تحق
پس از پاسخ دادن به سواالت اوليه و اساسـي و روش تحقيـق              
مورد استفاده بايد سواالت اختصاصي روشـهاي مختلـف را بـه            

ايـن سـواالت و   . فرآيند ارزيابي و ليست سـواالت اضـافه كـرد         
 از ييست كاملهمچنين ل . آمده است5داليل مربوطه در جدول 

  .  آمده است6در جدول ارزيابي سواالت 
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  سواالت اختصاصي روشهاي مختلف تحقيق -5جدول 
  

  داليل و توجيهات  سواالت  روش تحقيق
چــه كــساني مــورد مطالعــه قــرار  

  گرفته اند؟
خـاص خودتـان   بـا بيمـاران   و يـا ارتبـاط آن     نتايج در جامعـه     پذيري    تعميمدهد تا در مورد      ه شما مي  اين امكان را ب   

  .گيري كنيد تصميم
ــه ــه   نمون ــي چگون ــورد بررس ــاي م ه

  اند؟ انتخاب شده
اينكه آيا هر نمونـه شـانس يكـساني بـراي انتخـاب و               باشد و  آيا نمونه انتخاب شده نماينده جامعه مورد بررسي مي        

  .شود در مطالعه داشته است يا نه؟ جواب اين سواالت در اين قسمت مشخص ميشركت 

سي
برر

 
وليه

ي ا
ها

  

ــدگان  پاســخدرصــد  ــوده دهن چقــدر ب
  است؟

كند چون امكان دارد آنهايي  مطالعه را كم مي  ) validity( درصد باشد پايايي     80ميزان پاسخ به مطالعه اگر كمتر از        
اند از جهاتي با هم تفاوت داشـته و باعـث ورود تـورش در                زماندهكه به مطالعه جواب مثبت نداده  و يا از پيگيري با           

  .نتايج شوند

چه كساني دقيقـاً مـورد مطالعـه قـرار          
  اند؟ گرفته

بدست آمده و يـا     ) اكلوژن مال(درمان صورت گرفته روي همه بيماران مبتال به يك بيماري خاص             بواسطه   آيا نتايج 
  ؟شده استاين نتايج منجر به در مطالعه وارد و بررسي به واسطه نوع بيماران مورد )  و يا منفيمثبت(اينكه تورش 

گروه شاهد مورد اسـتفاده از چـه نـوع        
  بوده است؟

كنـد الزم اسـت جهـت        گروه مقايسه و يا كنترل كه درمان جايگزين ديگر، دارونما و يا هيچ درماني دريافـت نمـي                 
هـاي كنتـرل     بـسياري از گـروه    . اخله مورد نظر به طور خاص مـورد ارزيـابي قـرار گيـرد             ارزيابي تاثيرات درماني مد   

  .محدوديت داشته و مستعد ورود تورشهايي از قبيل زماني، محيطي، نژادي و جغرافيايي هستند

هم
ت 

طالعا
م

 
رت

وهو
ي ك

روه
گ

  

ارزيـابي نتـايج مطالعـه در     آيـا  -2. انـد  شـده ي گير  نسبت بيماراني كه پي   - 1: در اينجا بايد به سه سوال جواب داد         پيگيري تا چه اندازه كامل بوده است؟
 آيا طول زمان پيگيري مناسب      – 3؟  صورت گرفته است  كور  مراحل درماني مختلف يا كل فرآيند درماني به صورت          

  بوده است؟

ها بـه طـور تـصادفي روي         آيا مداخله 
  اند؟ بيماران صورت گرفته

ريـسك  انجـام شـود     اگـر بـه صـورت تـصادفي          مـورد شاهد و   هاي    مطالعه در گروه  بيماران مورد   نحوة قرار گرفتن    
  .رسد دو گروه كم و در نتيجه تورش به حداقل ميافراد هاي سيستماتيك در خصوصيات اساسي  تفاوت

آيا همه بيماران مورد بررسي در نتايج       
  اند؟ گرفته شده نقش داشته

اند بايد مشخص    گيري بازمانده  شركت و تعداد كساني كه از پي       آمده   ايج بدست بيماران شركت كننده بايد در نت     همه  
  .نتايج و تفاسير  را ارزيابي كردآنها توان با توجه بطوري كه ب شود

آكار
ايي

زم
 

يني
ي بال

ها
آيا ارزيابي نتايج به صورت كـور بـوده           

  است؟
در هنگـام   هـاي اساسـي      با اين كار ريـسك تفـاوت      . شخص ارزيابي كننده بايد نسبت به مداخله دريافتي كور باشد         

  .شود ارزيابي نتايج كم مي

ها بر اساس چـه روشـي        انتخاب نمونه 
  صورت گرفته است؟

جمعيتـي كـه    .  بـه مطالعـه وجـود دارد       يهـاي زيـاد    هاي بيمار و كنترل امكان ورود تورش       در مرحله انتخاب نمونه   
ـ    بيماري بايد تعريف شـوند تـا         ، مرحله بيماري و شدت    شود  ها از ميان آنها انتخاب مي       نمونه ورش انتخـاب   از ورود ت

  ؟يا عدم ورود آن اطمينان پيدا كردمطالعه  نمونه در
آيا گروه كنترل براي مطالعه مناسب 

  باشد؟ مي
گروه بيماران انتخاب شود و از همه جهات به جزء بيماري و يا اثـر جـانبي مـورد                   جمعيت  گروه كنترل بايد از همان      

  .كان با گروه تجربي مشابه باشدبررسي تا حد ام

ورد 
ت م

طالعا
م

-
دي

شاه
 

آوري شـده دربـاره      هاي جمـع   آيا داده   
هـاي تجربـي و شـاهد بـا يـك            گروه

  روش صورت گرفته است؟

آوري و اشخاصـي كـه ايـن اطالعـات را            ها بايد با يك روش مشابه مثالً پرونـده، مـصاحبه در دو گـروه جمـع                 داده
  .ندنداشته باشيماران هاي ب از گروههيچ اطالعي كنند بايد  آوري مي جمع

مقاالت مورد بررسـي بـا چـه روشـي          
  اند؟ انتخاب شده

توان احتمال ورود تـورش در انتخـاب         مقاالت به طور كامل توضيح داده شود مي        مورد استفاده در انتخاب      اگر روش 
  .را تخمين زدمقاالت مورد نظر 

ارزيابي كيفيت مقاالت چگونـه انجـام       
  شده است؟

نـسبت بـه مطالعـات بـا        طراحـي خـوب     مطالعـات بـا     بوسيله  آوري شده     توجه خاصي به مدارك و شواهد جمع       بايد
  . اين مطلب از اهميت خاصي برخوردار است. متدولوژي ضعيف داد

الت
 مقا

رور
م

  

فيـت مطالعـات، قابليـت      فراتحليلي بايـد كي   در يك مطالعه    نتايج چندين مطالعه    وارد كردن   امكان  به منظور ارزيابي      نتايج چگونه خالصه شده است؟
  .ها و نتايج بدست آمده را بررسي كرد هاي انجام مطالعه، مداخله قياس موضوعات مختلف، محل
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  ليست سواالت مورد استفاده: 6جدول 
  مالحظات  نامشخص  خير  بله  خالصه

           بيان گرديده است؟مطالعهآيا اهداف 
           بيان گرديده است؟مطالعهآيا طراحي 

           بيان گرديده است؟مطالعهانجام آيا محل 
           بيان گرديده است؟اند ها از آن انتخاب شده جمعيتي كه نمونهآيا 

           بيان گرديده است؟مطالعههاي  آيا حجم نمونه
           بيان گرديده است؟مطالعه) جوابدهي(آيا ميزان پاسخ 

           بيان گرديده است؟مطالعهآيا نتايج 
          گرفته شده است؟آيا نتيجه خاصي 

          آيا خالصه مقاله رساست؟
 

  سواالت اوليه
    چرا بررسي صورت گرفته است؟

    پژوهشگران دنبال جواب چه سوالي هستند؟
    چه نوع بررسي صورت گرفته است؟

    باشد؟ آيا مطالعه و بررسي براي سوال مطرح شده مناسب مي
 

  سواالت خاص
    اند؟ رفتهچه كساني مورد مطالعه قرار گ

    گيري چگونه بوده است؟ روش نمونه
    ميزان جوابدهي به تحقيق چقدر بوده است؟

  

  مالحظات  نامشخص  خير  بله  سواالت استاندارد
          آيا اهداف به وضوح بيان شدهاند؟
          تحقيق كجا انجام گرفته است؟

          ها چقدر بوده است؟ تعداد نمونه
          باشد؟ ميها مناسب  آيا اندازه نمونه

          آيا تحقيق به اندازه كافي كنترل شده است؟
          اند؟ هاي مورد مطالعه مشخص شده آيا زيرگروه

          اند كافي بوده است؟ گيري آنهايي كه به تحقيق جواب نداده آيا پي
          گيري نتايج از نظر كلينيكي درست است؟ هاي اندازه آيا روش
           و پايايي برخوردار است؟اييروها از  گيري آيا اندازه
          اند؟ هاي آماري مورد استفاده شرح داده شده آيا روش
          اند؟ هاي اصلي به حد كافي توضيح داده شده آيا داده

          اند؟ ا با هم جمع شدهه دادهآيا 
          ؟ بوده، مشخص شده استدار تفاوت تا چه اندازه از نظر آماري معنياينكه 

          ه اطمينان داده شده است؟آيا فاصل
          از روي شانس بوجود آمده باشند وجود دارد؟ ها آيا امكان اينكه يافته

          بيني در جريان مطالعه رخ داده است؟ آيا اتفاق غيرقابل پيش
          آيا تورش انتخاب بيماران در مطالعه اتفاق افتاده است؟

 

  تفسير
    هاي اصلي كدام هستند؟ يافته

    ها و اطالعات تائيد كننده نتايج هستند؟ ا دادهآي
    و خنثي  چگونه تفسير شده اند؟بدون تفاوت خاص يافته هاي 
    هاي مطالعات قبلي چگونه است؟ هاي جديد با يافته ارتباط يافته

    تواند كاربرد داشته باشد هاي مطالعه در مورد چه كساني مي يافته
    دهد؟ ينيكي شخص را تحت تاثير قرار ميهاي مطالعه چگونه كار كل يافته
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