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سنتی مرورهای   
 )traditional reviews  (  

یک متخصص   ، (narrative eview)سنتی یا مرور روایتی در مقاالت مروری •
را طیف وسیع با االت ؤسمعموالً این مرورها، . می کندخالصه را شواهد ، تجربهبا 

و مقصاالت متعصددی را شصامل    . درمصا  بیمصارا  دیابتیصک   : می شود مانندشامل 
تغییر ریسصک قبیصی وروقصی و وصوار  را     آ ، درما ، کنترل قند خو  و پایش 

را  تمکصین و  اثربخشی-هزینهممکن است اطالواتی در مورد . جمع آوری می کند
 .هم شامل شود



و ممکصن  مصی شصود   را شامل وقل متعارف شخصی و  تجاربمرور روایتی معموالً •
  .باشدمشکل تحقیقاتی پایه است تمایز آ  از یک شاهد 

 

مورد نقد قرار نگیرد و به بدقت است ممکن ( original)مقاله اصیل یک قدرت •
 ،بود  انتشصار مقالصه   جدید، نویسنده مقامژورنال،  پرستیژجای آ  ووامبی مثل 

 . تحقیق باشدطرح کبی و مقاله های له یا وبیه یک نتیجه گیری  تعداد



ممکن است بصدو  در  ( randomized trial)یک کارآزمایی بالینی برای مثال •
 . نظر گرفتن اجرای آ  خوب تبقی شود

 
ممکن است هیچ منطقی برای برتصری یصک تحقیصق در برابصر دیگصری      همچنین •

 .وجود نداشته باشد
 
، شصاافیت و فقصدا  سصاختار   نگرانی در مورد محدودیت های مرور سنتی، بصویژه  •

 .منجر به یک رویکرد جدید شده است

 



 مرور نظام مند

بصالینی اختصاصصی   سصؤال  یصک  شصواهد در مصورد   دقیق مرور یک نظام مند مرور •
 . می باشد

 

بصر  کصه  را ( original)اصصیل  چو  تحقیقات می گیرند در نظر نظام مند را اینها •
هصر مرلبصه را   و طرح میتنی بر اصول وبمی که از پیش تعیین شصده  یک اساس 

 .می کندخالصه روشن ساخته است، 



منارد و سؤال به طور اختصاصی در مواقعی ماید است که به یک  مرور نظام مند•
بصرای  بخیصه هصا   چسیاننده پوسصتی نسصیت بصه    آیا به طور مثال . بپردازدمتمرکز 

 بهتر هستند؟سطحی پارگی های 

 



در سؤال برای یک مطالعات قوی ماید باشد، باید  برای اینکه یک مرور نظام مند•
که با درجه توافق باال، قیالً به آنها پاسخ داده سؤاالتی دسترس باشد اما نه برای 

 .شده است
 

 .را باز بگذاردجای سؤال یکدیگر بوده یا لداقل  مخالفنتایج مطالعات باید •

 



والقصه  ، سیاسصت نظام مند زمانی که دلیبی بر ایصن اوتقصاد وجصود دارد کصه     مرور •
مسؤول چگونگی تاسیر نتایج است، هم می توانصد مایصد   والقه شخصی یا فکری 
 .باشد



مرورهای سنتی هستند، اما نمی توانند جایگزین آ  هصا   مکملمرورهای نظام مند •
 .باشند

 
 هصای بصالینی شصاهددار    کارآزمصایی نظام مند اغبب برای خالصه کصرد   مرورهای •

 .  تصادفی به کار می روند
 
در مصورد خطصر و    مشصاهده ای روش های مشابهی برای خالصه کصرد  مطالعصات   •

 .به کار می روندآزمو  های تشخیصی مطالعات 





 تعریف یک سؤال مشخص

 PICOبرای تأثیر مداخالت، اجزای مشخ  سؤال بر اسصاس لصروف اختصصاری    •
 :تعریف شده است

 

•P= Patients : بیمارا 
•:I= Intervention مداخبه 

•C= Comparison :مقایسه 

•O= Outcomes :پیامدها 



به ونوا  مثال طول مدت پی گیری در مطالعصه  )را برای زما   Tبه این ها برخی •
را برای طرح مطالعصه ااصافه کردنصد و ایصن      Sو ( همگروهی یا کارآزمایی بالینی

 .ساخته شد PICOTSمخاف به شکل 



مرتبطمطالعات کردن تمامی پیدا   

موجود درباره سؤال مورد مطالعات تمام پیدا کرد  نظام مند، اولین قدم در مرور •
مطالعصات و نصه    بهتصرین باید دربرگیرنده یک نمونه کامل از مرور این . نظر است

 .در مورد این سؤال باشد سوگرافقط یک نمونه 
 
رویکردهصای متعصدد و   تنها یک روش برای جستجو در این مورد کافی نیسصت و  •

 .شودبرده به کار باید مکمل 



 



بیشتر مرورها با جستجو در پایگاه های آنالیصن تحقیقصات منتشصر شصده هماننصد      •
 .و پایگاه مرورهای نظام مند کاکرین آغاز می شود EMBASEمدالین، 

 
بنصابراین جسصتجوی   . یکدیگر هستند مکملمحتوای پایگاه های داده ای مختبف، •

 .کافی نیستپایگاه داده ماید بوده اما 



دیگرمنابع   

 اخیرکتابها و مرورهای •
است مطالعاتی را توصصیه کننصد کصه بصه     ممکن متخصصین در یک لیطه خاص •

 .مشخ  نشده انددیگر وسیبه رویکردهای 
 کردندمراجعی که مقاالت به آ  قیالً استناد •
سیستم های ثیت کارآزمایی بالینی و اوطای اوتیار پژوهشی بصرای یصافتن نتصایج    •

 منتشر نشده



مهصم اسصت   مقالصه هصای   این منابع، جبوگیری از دست رفصتن  هدف از مرور تمام •
 . زایداستنادات ناخواسته و ، به ونوا  مثال نیود کارآمد لتی به قیمت 

 

 .می باشدآنها کرد   وجینبررسی بیشتر مطالعات برای این لالت نیاز به در •



نظام مند، بایصد  والوه بر سعی و کوشش در پیدا کرد  مقاالت، نویسندگا  مرور •
بصه  ویصارات جسصتجو   با بیا  روش جستجوی خود شامل جستجو در مدالین را 

 . صورت کامالً شااف توایح دهند



 قوی  بالینیعلمی مرتبط مطالعات کردن مرورها به محدود 

بصرای قصدرت وبمصی خصود داشصته      باید آستانه ای  systemic reviewمقاالت •
 . باشند

 
 .آورده شودباید بر این است که فقط مقاالت نسیتاً قوی فر  •
 
بصه   مربوطشواهدی را که مستقیماً معموالً فقط یک نسیت کوچکی از مطالعات •

باشد را لحاظ بالینی مرتیط و هم از  قویسؤال بالینی بوده و هم از لحاظ وبمی 
 .  گزارش می کنند



 



 (publication bias)انتشار سوگیری 

دیگصر  مصنظم از  انتشار، تمایل برای چاپ مطالعاتی است کصه بصه طصور    سوگیری •
معمصوالً،  . هسصتند متاصاوت  شده در مورد یصک سصؤال پژوهشصی    مطالعات کامل 

منتشر شده به دالیل مختبای کصه وابسصته بصه    مطالعات التمال نتایج مثیت در 
 .  است، بیشتر استمثیت  نتایجترجیح ومومی به 



برای ارائه کمتری التمال کنند و  کاملمحققا  تمایل ندارند مطالعات منای را •
 .  وجود دارد ژورنالهااین نتایج منای به 

 
همتای مجالت معمصواًل مطالعصات مناصی را اخیصار جصالیی نمصی داننصد و         داورا •

 .تمایل کمتری برای انتشار آ  ها دارند سردبیرا 



در  سصوگرایی تعیصین  بصرای   گرافیکصی یصک راه  ( Funnel plot)نمصودار قیاصی   •
در انصدازه اثصر   برای هصر مطالعصه   . برای مرورهای نظام مند استانتخاب مطالعات 
مانند لجم نمونه، تعصداد پیامصدها، و یصا    لجم مطالعه یا دقت مقابل شاخصی از 

 .  فاصبه اطمینا  ترسیم می گردد
 

 .کارآزمایی والمت گذاری می شودنقطه برای هر یک •



کصه در بصاالی شصکل مشصخ      )بزرگ سوگرایی انتشار، کارآزمایی های در غیاب •
با التمال باالتری بدو  در نظر گرفتن این که نتصایج آ  هصا چیسصت،    ( می شوند

منتشر می شوند و دربرگیرنده برآوردهایی از اثربخشی مقایسه ای هستند کصه در  
که در )مطالعات کوچک . پیدا کرده اند صحیح خود، تجمع effect sizeاطراف 

متاصاوتی داشصته    effect sizeالتمال بیشتری دارد که ( می باشندپایین شکل 
در اطصراف  پصایین شصکل   و بنابراین در است آ  ودم دقت آماری باشند که وبت 

 . اندازه اثر واقعی به بیرو  پراکنده می باشند



شکل در سمت  پایین تردر نیود سوگرایی انتشار، پراکندگی مطالعات در قسمت •
 . راست و چپ اغبب همسا  است

 
یصک  )می باشصد  و متقار  قبه دار ، نمودار به صورت یک توزیع غیاب سوگراییدر •

 (.  قیف وارونه

 



لجصم نمونصه کصم و بصا نتصایج      ، بویژه تمایل به انتشار مقاالت با سوگرایی انتشار •
 .  نشا  داده می شودقیای نمودار تقار  در ، به صورت ودم مثیت

 



تحقیق که توسط سازما  هایی با منافع مالی تاًمین می گصردد، مصی توانصد     بودجه•
 .  منجر به تحریف در گزارش وبمی گردد

 
( دارویصی و تجهیصزات  معمصوالً شصرکت هصای    ) صصنعت مطالعاتی که توسط نتایج •

لمایت می شوند، معموالً نسیت به مطالعاتی با منابع مالی دیگر، بیشتر بصه ناصع   
 .محصول شرکت لامی است

 



 



 بهترین مطالعات به چه خوبی هستند؟
 

 :اجزای منحصر به فرد کیایت مطالعات مانند
 
 پوشیده نگه داشتن تخصی  درما  •
 کورسازی•
 زما  پی گیری•
 لجم نمونه•
 

 .وابسته استمطالعات به طور منظمی به نتایج 



سصنجش هصای   سنجش های انارادی کیایت می توانند در ترکیب با هم به صورت •
 . درآیندخالصه 

 

می باشد که شامل این  Jadadیک مقیاس ساده برای اثربخشی درما ، مقیاس •
آیا تصادفی سازی و دو سو کور بود  و انصراف ویا خصرو  از مطالعصه   : موارد است

 توایح داده شده است؟
 



 .  و نتایج وجود نداردنمرات خالصه کیایت با این لال رابطه مشخصی بین •
 
بوده و بنابراین کیایصت   انتخابیانتخاب شده برای مرور نظام مند بسیار مطالعات •

 .  آ  ها تااوت زیادی با یکدیگر ندارد

 



 خالصه نتایج

( نمودار جنگصل ) forest plotیک نظام مند توسط نتایج یک مرور •
فاصصبه اطمینصا    و برآورد نقطه ای اثربخشی می شود که نشا  داده 

 .آ  برای هر مطالعه را نشا  می دهد
 
 هایی که اندازه آ  ها متناسب بصا انصدازه   جعیهبرآوردهای نقطه ای با •

 .مطالعه است، نمایش داده می شوند
 

یا به اسم محقق : استنامعبوم  "forest plot"اساس تعیین اسم •
یا به واسطه شیاهتی است که بصه خطصوط جنگصل    می دهند نسیت 
 .دارد



 :می کندمقدار وظیم اطالوات را برای خواننده خالصه نمودار، این 
 
مطصابق معیارهصای دقیصق    کصه  ردیف ها تعداد مطالعصاتی را  : مطالعاتتعداد ( 1•

 .کیایت بوده اند، نشا  می دهد
اولصین سصتو  نصام مطالعصه و سصال انتشصار       : چه مطالعاتی و در چه زمانی( 2•

 .مطالعات را نشا  می دهد
 .مطالعات مختبف چه اندازه اثری را گزارش کرده اند: الگوی اندازه اثر( 3•



مثالً با وجود مناصی بصود  نتیجصه بسصیاری از     : دقت برآوردها( 4•
، تمصامی  (فاصبه اطمینا  ، نقطه ودم تأثیر را در برگرفت)مطالعات 

برآوردهصصای نقطصصه ای بصصه ناصصع داروی جدیصصد باشصصد و بصصا اثربخشصصی 
 .سازگارتر باشد

 
مطالعصات بصزرگ و از نظصر آمصاری دقیصق      : اثر مطالعات بزرگ( 5•
توسصصط فاصصصبه هصصای اطمینصصا  باریصصک و جعیصصه هصصای بزرگصصی کصصه )

شایسته ( برآوردهای نقطه ای را نشا  می دهد، نمایش داده می شود
 .داد  وز  بیشتری نسیت به موارد کوچک هستند

 



 



 


