
 شده سازي و كنترل كارآزمايي تصادفينقد مقاله  

سواالت غربالگري 

 اين مطالعه يك سؤال كامالً متمركز مطرح كرده است؟) آيا ١

 نمي توانم بگويم / خير ) ( بله/ 

 :است از نظر » متمركز«در نظر بگيريد كه آيا سؤال 

 جمعيت مورد مطالعه -

 مداخله داده شده -

 شدهنتايج در نظر گرفته  -

 بود و آيا درست بود؟ (RCT) شده سازي و كنترل ) آيا اين يك كارآزمايي تصادفي٢

 )نمي توانم بگويم / خير  ( بله/ 

 :در نظر گرفتن

 انجام شد RCT چرا اين مطالعه به عنوان يك -

 بوداگر اين رويكرد تحقيقي مناسب براي سؤال مطرح شده  -

 سواالت تفصيلي

  طور مناسب به گروه هاي مداخله و كنترل تخصيص داده شدند؟شركت كنندگان به ) آيا ٣

 نمي توانم بگويم / خير ) ( بله/ 

 :در نظر گرفتن

 نحوه تخصيص شركت كنندگان به گروه هاي مداخله و كنترل. آيا اين فرآيند واقعا تصادفي بود؟ -

 شود، به عنوان مثال. طبقه بندي؟ ازي استفاده ميس آيا روش تخصيص شرح داده شده است. آيا روشي براي متعادل كردن تصادفي -

 نحوه ايجاد برنامه تصادفي سازي و نحوه تخصيص يك شركت كننده به يك گروه مطالعه -

 اگر گروه ها متعادل بودند. آيا تفاوتي بين گروه ها هنگام ورود به كارآزمايي گزارش شده است؟ -

 هر پيامدي را توضيح دهد (گيج كننده) توانست هايي گزارش شده بود كه مي اگر تفاوت -

 بودند؟» كور«آيا شركت كنندگان، كاركنان و پرسنل مطالعه نسبت به گروه مطالعه شركت كنندگان ) ٤

 نمي توانم بگويم / خير ) ( بله/ 

 :در نظر گرفتن 

 اين واقعيت كه كور كردن هميشه ممكن نيست -

 شد اگر هر تالشي براي رسيدن به كوري انجام مي -

 اگر فكر مي كنيد در اين مطالعه مهم است -

 هستيم "سوگيري ناظر"اين واقعيت كه ما به دنبال  -

 آيا همه شركت كنندگاني كه وارد كارآزمايي شدند در پايان آن حساب شدند؟) ٥

 نمي توانم بگويم / خير ) ( بله/  

 در نظر گرفتن:

 گزينه گروه كنترل را دريافت كردند يا بالعكساگر هر يك از شركت كنندگان در گروه مداخله  -

 هايي از دست رفته بود؟) كنندگان در هر گروه مطالعه پيگيري شدند (آيا پيگيري اگر همه شركت -

 هايي كه در ابتدا به آنها اختصاص داده شده بودند، تجزيه و تحليل شود (تحليل قصد درمان) كنندگان توسط گروه اگر تمام نتايج شركت -

 دوست داريد چه اطالعات اضافي را ببينيد تا در اين مورد احساس بهتري داشته باشيد -



 آوري شدند؟ ها جمع ها به يك شكل پيگيري و داده كنندگان در همه گروه شركت) آيا ٦

 نمي توانم بگويم / خير ) ( بله/ 

 در نظر گرفتن:

ه باشند و به همان ميزان مورد توجه محققان و كاركنان بهداشت قرار گرفته باشند. اگر مثالً در فواصل زماني يكسان مورد بازبيني قرار گرفت -

 هر گونه تفاوت ممكن است باعث تعصب عملكرد شود.

 اين مطالعه شركت كنندگان كافي براي به حداقل رساندن بازي شانس داشت؟) آيا ٧

 نمي توانم بگويم / خير ) ( بله/  

 در نظر گرفتن:

كننده براي اطمينان از يافتن چيزي مهم (اگر واقعًا وجود داشته  زند كه چه تعداد شركت ان وجود داشته باشد. اين تخمين مياگر محاسبه تو -

 باشد و براي سطح مشخصي از عدم اطمينان در مورد نتيجه نهايي) مورد نياز است.

 چگونه ارائه مي شود و نتيجه اصلي چيست؟) نتايج ٨

 :در نظر گرفتن

هاي ميانگين  گيري، مانند تفاوت كنند، مانند خطرات، يا به عنوان اندازه اي را تجربه مي عنوان نسبتي از افراد كه نتيجه ثال، اگر نتايج بهبراي م -

 ها و خطرات بقا ارائه شود. عنوان منحني يا ميانه، يا به

 اين اندازه نتيجه چقدر بزرگ است و چقدر معنادار است -

 تيجه نهايي كارآزمايي را در يك جمله خالصه كنيدچگونه مي توانيد ن -

 اين نتايج چقدر دقيق هستند؟) ٩

 در نظر گرفتن:

 ايا نتيجه به اندازه كافي براي تصميم گيري دقيق باشد -

اطمينان با حد اطمينان اگر فاصله اطمينان گزارش شده باشد. آيا تصميم شما در مورد استفاده يا عدم استفاده از اين مداخله در حد باالي  -

 پايين يكسان خواهد بود؟

 جايي كه فواصل اطمينان در دسترس نيست گزارش شوددر   pاگر يك مقدار  -

 همه نتايج مهم در نظر گرفته شد تا بتوان نتايج را اعمال كرد؟) آيا ١٠

 نمي توانم بگويم / خير ) ( بله/ 

 در نظر بگيريد كه آيا:

 ر مي گيرند مي توانند با جمعيت شما متفاوت باشند به نحوي كه نتايج متفاوتي به همراه داشته باشدافرادي كه در مسير قرا -

 تنظيمات محلي شما با محيط آزمايشي بسيار متفاوت است -

 شما مي توانيد همان درمان را در محيط خود ارائه دهيد. نتايج را از نقطه نظر موارد زير در نظر بگيريد: -

 شخصي -

 سياست گذار و متخصصان -

 خانواده / مراقبين -

 جامعه گسترده تر در نظر بگيريد كه آيا: -

 هر سود گزارش شده بر هر ضرر و/يا هزينه اي بيشتر است. اگر اين اطالعات گزارش نشده باشد مي توان آن را از جاي ديگري پر كرد؟ -

 آزمايي تغيير كندسياست يا عملكرد بايد در نتيجه شواهد موجود در اين كار -

 


