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مهرناز احمدی ،1الدن صدیقی ،2کاملیا روحانی

-1دانشجوی دکترای پرستاری ،کمیته پژوهشی دانشجویان ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
-2دانشجوی دکترای پرستاری ،کمیته پژوهشی دانشجویان ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3دکترای پرستاری ،استادیار ،گروه پرستاری سالمت جامعه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران (نویسنده
مسئول) ،تلفن ،691222190961 :ایمیلcamelia.rohani@sbmu.ac.ir :

چکیده
زمینه و هدف :انتخاب یک ابزار نقد پژوهش مناسب ،بخشی مهم از عملکرد مبتنی بر شواهد است .مطالعه حاضر با هدف
انجام مروری سیستماتیک در بانکهای اطالعاتی در حوزه توسعه ابزارهای نقد پژوهشهای کمی انجام شد.
مواد و روشها :مرور سیستماتیک حاضر از تاریخ  ۸تا  12ژانویه در بازه زمانی سال  2660تا  2610در بانکهای
اطالعاتی  PubMed, ProQuest Ovid, Web of Science, Scopus, Cochraneبا استفاده از کلیدواژههای بازیابی شده در
 MeSHو بر اساس معیارهای ورود و خروج انجام شد.
یافتهها :از مجموع  1166مقاله بازیابی شده ،فقط  19مقاله در مطالعه باقی ماند .در این مقاالت با بهرهگیری از روشهایی
مانند برگزاری کارگاه ،تکنیک دلفی ،پانل خبرگان و روش اکتشافی ،ابزارهای نقد ارزشیابی برای انواع پژوهشهای کمی
شامل مطالعات مشاهدهای (،STROBE-nut ،STROBE-NI ،RECORD ،STROME-ID ،STROBE-ME ،STROBE
 ،)CORE ،AXISکارآزمایی بالینی ( CONSORTو انواع آن SPIRIT ،STRICTA ،و  ،)CA of RCTs of NPsمداخلهای
( )QI- MQCSو مطالعات موردی ( )CARE, SCAREشناسایی شدند .همچنین دو ابزار ،یکی برای نقد عمومی پژوهشهای
کمی ( )CATو دیگری برای سنجش ویژگیهای روانسنجی ابزارهای اندازهگیری سالمت ( )COSMINمعرفی شدند.
نتیجهگیری :پس از معرفی ابزارهای نقد مفید برای ارزشیابی پژوهشهای کمی ،شواهد نشانگر آن بود که در مراحل
توسعه ابزار به فرایند روایی و پایایی برخی از ابزارها توجه کافی نشده بود .محققین و داوران باید آگاه باشند که انتخاب یک
ابزار نقد معتبر و قابلاعتماد و با سهولت استفاده میتواند راهنمای مفیدی برای آنها در مسیر نگارش و ارزشیابی پژوهشهای
کمی باشد.
واژههای کلیدی :مرور سیستماتیک ،مرور مبتنی بر شواهد ،ابزار نقد ،پژوهش کمی
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مروری مبتنی بر شواهد در حوزه توسعه ابزارهای نقد پژوهش های کمی

مروری مبتنی بر شواهد در ...

در طول سالهای اخیر تصمیمگیریهای حوزه

دادههای مطالعه دارد (.)5-1

مبتنی بر شواهد بوده است ( .)1مدت زمان طوالنی است

میدهد که انواع متنوعی از ابزارها و چکلیستها برای

که استفاده از راهنماها و دستورالعملهای ارزیابی نقادانه

فرآیند ارزیابی نقادانه مطالعات توسعه پیدا کردهاند (،1

که حاوی معیارهایی جهت ارزیابی گزارش پژوهشها

 .)0-9ابزارهای ارزیابی که به صورت یک چکلیست یا

است ،جهت کمک به محققان برای بررسی دقت و

یک مقیاس جامع جهت امتیازدهی یا رتبهبندی مطالعات

انسجام یافتههای تحقیقی بنا نهاده شده است ( .)2در

طراحی شدهاند ( ،)2جهت ارزیابیهای تحلیلی از کیفیت

ارزیابی نقادانه ارزیابی مطالعات ،مبتنی بر عملکردهای

مطالعه ،به ویژه روشهای مورد استفاده در مطالعه برای به

مبتنی بر شواهد انجام میشود تا بهترین شواهد خارجی

حداقل رساندن خطا به کار میروند ( .)16خطا در

جهت کاربرد این نتایج در مراقبتهای بالینی فراهم گردد

پژوهش بهطور بالقوه بر روی نتایج مطالعه و تفسیر نتایج

( .)3،3در ارزیابی نقادانه مطالعات ،مراحل طراحی و انجام

تأثیرگذار است .بنابراین برای مصرفکنندگان تحقیق،

مطالعات بهطور دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار

حیاتی است تا مشخص شود آیا نتایج حاصل از این

میگیرد .شواهد حاکی از آن است مطالعاتی که به

مطالعه را میتوان باور داشت و آیا این نتایج جهت

صورت ضعیف گزارش شدهاند ،معموالً از طراحی

تعمیمپذیری به محیطهای دیگر مناسب است .از این رو

ضعیفی نیز برخوردار بوده و فاقد جزئیات کافی جهت

انتخاب یک ابزار ارزیابی مناسب ،یک جزء مهم از

حمایت از نتایجی هستند که مطالعه به آنها دست یافته

عملکرد مبتنی بر شواهد خواهد بود (.)1

است (.)5

از مزایای ابزارهای نقد مطالعات میتوان به اجازه

گزارش یک پژوهش باید به گونهای شفاف باشد تا

ارزیابی صحیح و یکسان از مطالعات مختلف که با شیوه-

خوانندگان دریافت کنند چه مراحلی در پژوهش

های متفاوت طراحی شدهاند و ممکن است محققین

برنامهریزیشده ،چه کاری انجام شده ،چه نتیجهای یافت

آشنایی کمتری با آنها داشته باشند ،اشاره کرد ( .)5نکته

شده و در نهایت چه نتیجهگیری و کاربردی ارائه شده

جالب توجه در اینجا مشکالت موجود در کاربرد این

است ( .)0بنابراین در هنگام خواندن شواهد تحقیقی ،نقد

ابزارها است ( .)1بعضی از این ابزارها فقط محدود به

تمام جنبههای مطالعه ،طراحی ،اجرا و گزارش نتایج

ارزیابی یک روش پژوهش بوده و فاقد جامعیت در

جهت ارزیابی کیفیت مطالعه قبل از به کارگیری نتایج آن

رویکرد ارزیابی خود هستند .بعضی از ابزارها نیز از روش

در بالین حیاتی است ( .)3در واقع ضروری است تا مطالعه

نمره دهی مناسبی برخوردار نیستند ( .)13-11همچنین

توسط داورانی که به نقاط قوت و ضعف مطالعات آگاه

زمانی که از ابزارهای نقد متفاوت استفاده میشود ،ممکن

هستند ،مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و کیفیت روش

است یافتههای متفاوتی نیز از نقد یک گزارش تحقیق

پژوهش و دادههای مطالعه تفسیر شود .لذا اعتبار یک

حاصل شود ( .)13به همین دلیل معموالً اتفاق نظر برای

پژوهش بستگی به ارزیابی نقادانه دیگران از نقاط ضعف

استفاده از یک ابزار خاص وجود ندارد ،زیرا از یک سو
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سالمت بیشتر بر اساس اطالعات بهدستآمده از پزشکی

مروری بر شواهد موجود در بانکهای اطالعاتی نشان

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.3.57

مقدمه

و قوت طراحی مطالعه ،نحوه هدایت و تجزیه و تحلیل

کاملیا روحانی

ابزارهای نقد مطالعات فاقد عمق الزم جهت بررسی جامع

قرار گرفته است.

مطالعات هستند .تنها تعداد کمی از این ابزارها جهت
ارزیابی پژوهشها از کیفیت مناسبی برخوردار هستند

مواد و روشها

( .)13،11لذا مصرفکنندگان تحقیق در مواجهه با تعداد

مطالعه مرور سیستماتیک حاضر بر روی ابزارهای نقد

زیادی از این ابزارها باید یک ابزار مناسب را انتخاب

مطالعات کمی از تاریخ  ۸تا  12ژانویه سال  2610در

کنند.

بانکهای اطالعاتی PubMed, ProQuest, Ovid, Web

ابزارهای نقد پژوهش است .اگر چه ابزارهای نقد جهت

 2660تا  2610انجام شد .جستجو و انتخاب مطالعات

سنجش روایی و پایایی مطالعات استفاده میشوند ،اما

توسط دو نویسنده اول بهطور جداگانه انجام شد و بررسی

بسیاری از این ابزارها هنوز خود مراحل سنجش روایی و

توافق بین نتایج در مراحل جستجو و در مرحله نهایی

پایایی را طی ننمودهاند ( Crowe .)15،10و Sheppard

توسط پژوهشگر سوم تائید شد .جهت جستجو با استفاده

در سال  ،2611مطالعهای مروری بر روی چگونگی

از کلیدواژههای بازیابی شده در  MeSHاز حروف اضافه

طراحی ابزارهای نقد مطالعات انجام دادند ،نتایج نشان داد

( ANDو  )ORو همچنین عالمت ستاره (بسته به

که از  33ابزاری که مورد بررسی قرار گرفتند 31 ،ابزار

استراتژی جستجو در بانک اطالعاتی مورد نظر) جهت

( )%۸3شواهدی جهت بیان اعتبار نداشته و یا بدون اعتبار

محدود کردن جستجو استفاده شد .مقاالت دارای ابزار

بودند و  33ابزار ( )%11نیز فاقد شواهدی جهت بیان

اختصاصی در حوزه نقد مطالعات کمی که در عنوان یا

پایایی ابزار بودند و تنها  5ابزار ( )%11دارای توضیح

چکیده ،کلیدواژه مرتبط با واژگان اصلی یا مترادف را

جامعی در مورد چگونگی توسعه ابزار و دستورالعملهای

دارا بودند ،انتخاب شدند .جستجوی دستی نیز با استفاده

استفاده از آن بودند ( .)11باید توجه داشت که ابزارهای

از فهرستی که از رفرنس مقاالت جستجو شده تهیه شده

نقد ،زمانی میتوانند در ارزیابی یک پژوهش مؤثر واقع

بود ،در پایگاههای فوق انجام گرفت.

شوند که خود جامع بوده و از روایی و پایایی مناسب

معیارهای ورود مقاالت به مطالعه عبارت بودند از

برخوردار باشند یا به عبارتی استانداردهای الزم را داشته

مطالعات مرتبط با ساخت یا توسعهی ابزارهای نقد

باشند ( .)3،11شواهد نشانگر آن است که ابزارهای نقد

پژوهشهای کمی به زبان انگلیسی که در فاصله زمانی

تحقیق در حال گسترش هستند ،در حالی که تورش در

سالهای  2660تا  2610میالدی منتشر شده باشند.

طراحی و جامعیت در روایی و پایایی آنها نادیده گرفته

معیارهای خروج مقاالت از مطالعه شامل نامه به سردبیر و

میشود( .)11لذا هدف از مطالعه جاری ،انجام مروری

مطالعات مروری بودند .استخراج اطالعات مورد نیاز بر

سیستماتیک مبتنی بر شواهد در بانکهای اطالعاتی از

اساس یک چکلیست از پیش تعیین شده شامل نام

سال  2660تا سال  2610در حوزه توسعه ابزارهای نقد

نویسندگان ،سال انجام مطالعه ،نام ابزار و دستهبندی

پژوهشهای کمی بوده است .همچنین شیوه توسعه ابزارها
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یک نکته حائز اهمیت در اینجا بحث روایی و پایایی

 of Science, Scopus, Cochraneدر بازه زمانی سال
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ابزارها زیاد و متنوع هستند و از سوی دیگر ،بیشتر

و بررسی روایی و پایایی آنها نیز مورد بحث و بررسی

مروری مبتنی بر شواهد در ...

طراحی ابزار و تعیین روایی و پایایی ابزار انجام شد.

 2660تا  2610پس از اعمال معیارهای ورود و خروج و
بررسی عنوان ،چکیده و متن مقاالت و حذف موارد

یافتهها
نتایج نهایی جستجوی مقاالت مرتبط با ساخت یا
توسعهی ابزارهای نقد پژوهشهای کمی در شکل ()1

تکراری در نهایت  19مقاله مرتبط با توجه به هدف مطالعه
استخراج شدند.

نمایش داده شده است .چنانچه در این نمودار مشاهده

نتایج نشان داد که از این مقاالت ،شش مطالعه در زمینه

مطالعات مداخلهای پرداخته بود ( .)29دو مطالعه در زمینه

نقد مطالعات کارآزمایی بالینی (،SPRIT ،STRICTA

ساخت ابزارهای  CAREو  SCAREجهت انجام

سه نسخه ابزار  CONSORTو )CA of RCTs of NPs

مطالعات گزارش موردی بوده ( )36،31و یک مطالعه نیز

بود ( .)11-22هشت مطالعه با ابزارهای نقد مطالعات

به ساخت ابزاری به نام  COSMINجهت سنجش

مشاهدهای (STROME- ،STROBE-ME ،STROBE

ویژگیهای روانسنجی ابزارهای اندازهگیری سالمت

،STROBE-nut ،STROBE-NI ،RECORD ،ID

اشاره کرده بود ( .)32مطالعه آخر نیز به ساخت ابزار نقد

 )CORE ،AXISمرتبط بود ( .)23-2۸ ،3،0یک مطالعه

عمومی به نام  CATجهت نقد همه انواع مطالعات کمی

به ساخت ابزار عمومی به نام  QI- MQCSجهت نقد

پرداخته بود ( .)3تحلیل ابزارهای نقد نامبرده از نظر نحوه

16
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شکل  :1فرایند انتخاب و غربالگری مقاالت
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موضوعی کاربرد ابزار در نقد مطالعات کمی ،تکنیک

میشود ،از مجموع  1166مقاله بازیابی شده بین سالهای

کاملیا روحانی

شده است .چنانچه در این جدول مشاهده میشود فقط سه

بررسی روایی ابزار نقد مطرح شده پرداخته بودند

مطالعه ،روایی و پایایی ابزار نقد مورد مطالعه را مورد

(.)22،32

جدول  :1مشخصات مطالعات منتخب
نام نویسنده

مطالعه

2616

)(11
Chan
و همکاران

2613

)(1۸
Hopewell
و همکاران

266۸

)(19

Moher
و همکاران

2616

)(26
Boutron
و همکاران

266۸

)(21

Jurgens
و همکاران ()22

Von Elm
و همکاران

2669

2661

)(0
Gallo
و همکاران ()23

2611

Field

2613

Standards for Reporting
Interventions in Clinical
Trials of Acupuncture
)(STRICTA
Standard Protocol Items for
Clinical Trial
)(SPIRIT
Consolidated Standards of
Reporting Trials
)(CONSORT
for reporting randomized
controlled trials in journal
and conference abstracts
CONSORT 2010
Explanation and elaboration:
updated guidelines for
reporting parallel group
randomised trials
CONSORT
Statement to Randomized
Trials of Non pharmacologic
Treatment
An instrument for the critical
appraisal of randomized
controlled trials of natural
products
)(CA of RCTs of NPs
Strengthening the Reporting
of Observational Studies in
Epidemiology
)(STROBE
Strengthening the Reporting
of Observational studies in
EpidemiologyMolecular Epidemiology
)(STROBE-ME
Strengthening the Reporting
of Molecular Epidemiology

توسعه ابزار

روایی

پایایی

ابزار حاوی استانداردهای
تجدید نظر شده جهت نقد

کارگاه و

مطالعات کارآزمایی بالینی

پانل خبرگان

خیر
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MacPherson
و همکاران

سال انجام

عنوان ابزار

کاربرد ابزار

تکنیک

سنجش

سنجش

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.3.57

طراحی و سنجش روایی و پایایی در جدول ( )2نشان داده

سنجش قرار داده بودند ( .)3،2۸،29دو مطالعه نیز تنها به

خیر

در طب سوزنی
ابزار حاوی آیتمهای
پروتکل استاندارد در

تکنیک دلفی

خیر

خیر

مطالعات کارآزمایی بالینی
ابزار بررسی مطالعات
کارآزمایی تصادفی در
ژورنالها و خالصه مقاالت

تکنیک دلفی

خیر

خیر

ارسالی به کنفرانسها
ابزار بررسی کارآزمایی
تصادفی گروههای موازی

پانل خبرگان

خیر

خیر

ابزار بررسی کارآزمایی
تصادفی درمانهای غیر

پانل خبرگان

خیر

خیر

دارویی
ابزار بررسی مطالعات
کارآزمایی تصادفی
محصوالت طبیعی (مانند

تکنیک دلفی

بله

خیر

داروها)...
ابزار بررسی مطالعات
کوهورت ،مورد شاهدی،

کارگاه

خیر

خیر

مطالعات مقطعی
ابزار بررسی مطالعات
مشاهدهای در اپیدمیولوژی

تکنیک دلفی

خیر

خیر

مولکولی
ابزار بررسی مطالعات

پانل خبرگان

خیر

خیر
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مروری مبتنی بر شواهد در ...

و همکاران
)(23

مولکولی برای بیماریهای
عفونی

Benchimol
و همکاران

2615

)(25

Fitchett
و همکاران

2610

Strengthening the Reporting
of Observational Studies in
Epidemiology for Newborn
Infection
)(STROBE- NI

مشاهدهای

پانل خبرگان

خیر

خیر

ابزار بررسی مطالعات
مشاهدهای در

مروری بر

اپیدمیولوژی برای

متون ،پانل

بیماریهای عفونی

خبرگان

خیر

خیر

نوزادان
Lachat
و همکاران

2610

)(21
Downes
و همکاران

2610

Appraisal tool for CrossSectional Studies
)(AXIS tool

266۸

Completeness of Reporting
index identifies important
deficiencies in observational
study conference abstracts
)(CORE

2615

Quality Improvement
Minimum Quality Criteria Set
)(QI-MQCS

)(3
Kho
و همکاران
)(2۸
Hempel
و همکاران
)(29
Gagnier
و همکاران

Strengthening the Reporting
of Observational Studies in
Epidemiology-Nutritional
Epidemiology
)(STROBE-nut

2613

)CARE (CAse REport

)(36
Agha
و همکاران

2610

)(31
Mokkink
و همکاران

Surgical CAse REport
)(SCARE

)(3

16

مشاهدهای در

تکنیک دلفی

خیر

خیر

اپیدمیولوژی تغذیه
ابزار بررسی مطالعات
مقطعی

تکنیک دلفی

خیر

خیر

ابزار بررسی خالصه
مقاالت مطالعات
مشاهدهای ارسالی به

پانل

بله

بله

کنفرانسها
ابزار بررسی مطالعات

پانل خبرگان

مداخلهای

و کارگاه

ابزار بررسی گزارش
مورد
ابزار بررسی گزارش
مورد در اعمال جراحی

تکنیک دلفی

تکنیک دلفی

بله

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

ابزار سنجش ویژگیهای
2616

COSMIN checklist

)(32
Crowe
و همکاران

ابزار بررسی مطالعات

روانسنجی ابزارهای

تکنیک دلفی

بله

خیر

اندازهگیری سالمت

2612

proposed critical appraisal tool
)(CAT
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اکتشافی

بله

بله
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)(20

The Reporting of studies
Conducted using
Observational Routinelycollected health Data
)(RECORD

ابزار بررسی مطالعات
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for Infectious Diseases
)(STROME-ID

مشاهدهای در اپیدمیولوژی

کاملیا روحانی

بانکهای اطالعاتی در حوزه مقاالت مرتبط با

شرکتکننده ،نقاط اشتراک دو ابزار بررسی و در

توسعه ابزارهای نقد پژوهشهای کمی و همچنین

نهایت ابزار  STRICTAبا  0آیتم و  11ساب آیتم

تحلیل کیفی این مقاالت انجام شد .از آنجایی که

تصویب گردید .این ابزار دارای دید جزئینگر در

اکثر ابزارهای نقد پژوهش پس از سال  2666به

بررسی کیفیت بخشهای اصلی مقاله شامل مقدمه،

تدریج شروع به گسترش نمودند ( ،)11این مطالعه

روش کار ،نتایج و بحث است و عالوه بر وجود

مروری در یک بازه زمانی  16ساله از سال  2660تا

اشتراکات با ابزار  ،CONSORTتغییر مهم آن

 2610انجام شد .نتایج نهایی نشان داد که از مجموع

جایگزینی کلمه  Clinicalبه جای  Controlledدر

 1166مقاله بازیابی شده در بانکهای اطالعاتی

ابزار میباشد .از مزایای آن میتوان به استفادهی

مورد جستجو در نهایت  19مقاله در راستای اهداف

آسان این ابزار در بررسی کیفیت مقاالت کارآزمایی

مطالعه یعنی مقاالت محتوی معرفی ابزارهای نقد

بالینی با مداخالت در زمینه طب سوزنی اشاره نمود،

پژوهشهای کمی در حوزه مطالعات مشاهدهای،

اما روایی و پایایی این ابزار در مطالعه مذکور مورد

مطالعات مورد-شاهدی ،مطالعات مداخلهای،

بررسی قرار نگرفته است (.)11

کارآزمایی بالینی و سنجش ویژگیهای روانسنجی
ابزارهای اندازهگیری سالمت استخراج شدند.

ابزار دیگر SPRIT ،با  33آیتم برای بررسی
پروتکل استاندارد در مطالعات کارآزمایی بالینی

مروری بر این مقاالت نشان میدهد که یکی از

میباشد .پروتکل یک مطالعه بالینی برای هدایت

حوزههای حائز اهمیت در این زمینه ،مطالعات

مطالعه ،مرور ،گزارش و تفسیر آن مهم است .توجه

کارآزمایی بالینی است .در مطالعهی مروری حاضر،

ابزار بیشتر بر روی محتوای پروتکل است و کمتر به

شش مقاله محتوی ابزار نقد مطالعات کارآزمایی

طراحی مطالعه پرداخته شده است .این ابزار یک

بالینی بازیابی شد .یکی از این ابزارها چکلیست

ابتکار بینالمللی است که هدف آن بهبود کیفیت

جدیدی موسوم به  STRICTAاست که

پروتکلهای مطالعات بالینی با کمک تعریف یک

استانداردهای تجدید نظر شده بررسی گزارشهای

مجموعه از آیتمهای مبتنی بر شواهد در یک

مداخالت در کارآزمودههای بالینی را در حوزه طب

پروتکل است .معیارهای نقد در این ابزار منجر به

سوزنی دارا است ،این ابزار یک چکلیست راهنما

تسهیل در تنظیم پیشنویس پروتکلهای با کیفیت

است که درک و تفسیر بهتر از نتایج ،ارزیابی نقادانه

باال شده و باعث افزایش وضوح و جامعیت

و فراهمکردن جزئیات ضروری برای تکرار مطالعات

پروتکلهای بالینی جهت شرکتکنندهها ،بیماران و

کارآزمایی بالینی در طب سوزنی را ارزیابی میکند.

کمیتههای اخالق در پژوهش میگردد .در مطالعهی

نسخه  2616ابزار فوق از ابزار  CONSORTتوسط

مربوط به این ابزار از روش دلفی جهت طراحی ابزار
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این مرور سیستماتیک مبتنی بر شواهد موجود در

است .پس از برگزاری پانلی با حضور 31
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بحث و نتیجهگیری

گروه ارزیاب اجرایی  CONSORTاستخراج شده

مروری مبتنی بر شواهد در ...

نشده است (.)1۸

 STROBEرا برای نقد و بررسی مطالعات مشاهده-

برای نقد کارآزمودههای بالینی معرفی نمودهاند .این

( .)0ابزار  STROBEدارای  22آیتم بوده که حاصل

ابزارها جهت بررسی و نقد کارآزمودههای بالینی غیر

جمعبندی نظرات کارشناسان در کارگاه برگزار شده

دارویی ،کارآزمودههای تصادفی گروههای موازی و

توسط این محققین میباشد که البته در مقایسه با

چکیدهی کارآزمودههای تصادفی شاهد دار ارسالی

تکنیک دلفی روش ضعیفتری محسوب میشود.

به مجالت و کنفرانسها ،قابل استفاده میباشند .از

در زمینهی روایی و پایایی ابزار نیز گزارشی موجود

نکات قابل انتقاد در این مطالعات ،عدم ارائه روایی و

نمیباشد .این ابزار به نقد قسمتهای اصلی مقاله،

پایایی ابزار  CONSORTمیباشد؛ اما از نقاط قوت

شامل مقدمه ،هدف ،روش کار و بحث همراه با

این مطالعات ،طراحی ابزار از طریق مشاوره با

جزئیات میپردازد که عالوه بر موارد اصلی اشاره

گروههای خبره و تکنیک دلفی است ( .)19-21ابزار

شده ،به محدودیتها و تورشها در روش کار نیز

مذکور دارای  25آیتم جهت نقد بخشهای اصلی

توجه دارد .از  22آیتم مذکور 1۸ ،آیتم به صورت

مقاله ،شامل عنوان ،مقدمه و… میباشد .مهمترین

مشترک در هر سه نوع مطالعهی مقطعی ،مورد-

مزیت استفاده از این ابزار بررسی موشکافانه و دقیق

شاهدی و کوهورت کاربرد دارد و  3آیتم نیز به طور

روایی مطالعات و بررسی مؤثرتر چکیدهی مقاالت

مجزا به هر یک از مطالعات اختصاص مییابد (.)0

کارآزمایی بالینی میباشد (.)19

 STROBE-MEابزاری در زمینهی مطالعات

ابزار دیگر در زمینه نقد مطالعات کارآزمایی

مشاهدهای در اپیدمیولوژی مولکولی است .این ابزار

تصادفی به نام  CA of RCTs of NPsبرای بررسی

از مقیاس  STROBEمشتق شده است .بدین نحو که

محصوالت طبیعی مانند داروها است .مطالعهی

 9آیتم از  22آیتم  STROBEدست نخورده باقی

 Jurgensو همکارانش به گسترش و آزمون این ابزار

است و به سایر آیتمهای آن  11آیتم فرعی اضافه

اختصاص یافته است .این محققین پس از برگزاری

شده است .این آیتمها در زمینه استفاده از بیومارکرها

چندین مرحله دلفی ،چکلیستی با مجموعه 2۸

در مطالعات اپیدمیولوژیک ،جمعآوری ،بارگیری و

سؤال طراحی نمودند و جهت سهولت استفاده از آن

ذخیره

روشهای

راهنمای استفاده از این ابزار را نیز طراحی کردند.

آزمایشگاهی ،اعتبار و قابلیت اطمینان شاخصهای

این ابزار قابل استفاده جهت دانشجویان داروسازی،

زیستی ،ویژگیهای طراحی مطالعه و مالحظات

پزشکی و دانشگاهیان بوده و از نقاط قوت آن،

اخالقی میباشد .از نقاط قوت این مطالعه استفاده از

طراحی ابزار به روش دلفی و نیز بررسی روایی ابزار

کارگاه و نیز پانلی متشکل از افراد خبره است ،اما

است ،اما به پایایی ابزار اشاره ای نشده است (.)22

روایی و پایایی ابزار مطرح نشده است (.)23

16
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سه مطالعه نیز سه نسخه از ابزار  CONSORTرا

ای (مطالعات توصیفی و تحلیلی) طراحی نمودند
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بهره گرفته شده ،اما به روایی و پایایی آن اشارهای

 Von Elmو همکارانش در سال  2661ابزار

کاملیا روحانی

ویروس شناسان و میکروب شناسان با تخصص در

کردند .گروهی از محققین بعد از انجام یک مرور

کنترل عفونت و بیماریهای واگیردار ،ابزار

سیستماتیک گسترده بر روی متون مربوط به

 STROME-IDیا ابزار نقد در اپیدمیولوژی

عفونتهای نوزادان که بین سالهای  1990تا 2615

مولکولی برای بیماریهای عفونی را با اضافه نمودن

منتشر شده بود و جمعآوری بیش از  136گزارش در

 26آیتم به  22آیتم  STROBEساختند .هدف این

این زمینه ،پیشنهادات خود را فهرست کرده و جهت

گروه ساخت ابزاری بود تا با ارائه دستورالعملهایی

بررسی برای متخصصان در سراسر جهان ارسال

منجر به ارتقای کیفیت گزارشهای مربوط به

نمودند .پس از دریافت پاسخ از  131متخصص از

بیماریهای عفونی شوند .در این مطالعه نیز با این که

 31کشور جهان شروع به ساخت ابزار مربوطه

با بهرهگیری از افراد متخصص اقدام به ساخت ابزار

نمودند و بعد از برگزاری جلسه اجماع بینالمللی با

شده بود با این حال گزارش روایی و پایایی ابزار

حضور  1۸نفر متخصص بیماریهای عفونی،

نادیده گرفته شده بود (.)23

نوزادان ،میکروبشناسی ،اپیدمیولوژی و آمار

در سال  2615نیز گروهی متخصص در یک

چکلیست  STROBE-NIکه چکلیست تقویت

کمیته تحقیقاتی چکلیست  13آیتمی RECORD

گزارشهای مطالعات مشاهدهای در اپیدمیولوژی

را جهت بهبود گزارشهای مطالعات مشاهدهای با

برای عفونتهای نوزادان است ارائه دادند .از نقاط

الهام از چکلیست  STROBEو بهبود آن معرفی

قوت مطالعه مذکور استفاده از تکنیک صحیح و

نمودند .این چکلیست تمام اجزای یک مقاله

بهرهگیری از متخصصین جهت توسعه ابزار بوده

تحقیقاتی از جمله عنوان ،مقدمه ،روش پژوهش،

است؛ اما در زمینه روایی و پایایی ابزار مربوطه

یافتهها ،بحث و نتیجهگیری را مورد ارزیابی قرار

اطالعاتی در مقاله مربوطه گزارش نشده است (.)20

میدهد و هدف آن کمک به نویسندگان و

 Lachatو همکارانش نیز در سال  2610ابزاری

سردبیرهای مجالت است تا با ارتقای کیفیت

را تحت عنوان  STROBE-nutبه محققین معرفی

گزارشهای پژوهشی ،گزارشهای غیر شفاف را

نمودند .آنها طی مطالعهای متشکل از یک گروه

کاهش داده و در دستیابی به اهداف فرآیند علمی

متخصص چند رشتهای با بهرهگیری از تکنیک دلفی

کمک کنند .در این مطالعه نیز به روایی و پایایی

سه مرحلهای و طی یک فرآیند سیستماتیک و

ابزار اشارهای نشده بود (.)25

مشاوره با  53متخصص به ارائه پیشنهادهایی در زمینه

گروه دیگری از محققین در سال  2610اقدام به

گزارش مطالعات مربوط به اپیدمیولوژی تغذیه و

تولید ابزار  STROBE-NIبا توسعه ابزار STROBE

بررسی رژیمهای غذایی پرداختند .این محققین 23

با هدف ایجاد رهنمودها برای بهبود گزارش علمی

توصیه جهت اپیدمیولوژی تغذیه به چکلیست
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اپیدمیولوژی ،آمار ،متخصصین زیست شناسی،

قابلیت مقایسه و تقویت تحقیقات در این زمینه
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در سال  2613گروهی متشکل از کارشناسان

مطالعات مربوط به عفونتهای نوزادان و افزایش

مروری مبتنی بر شواهد در ...

کردند .این ابزار با ارائه دستورالعملهایی در زمینه

کیفیت مطالعات مداخلهای است .روایی و پایایی این

اپیدمیولوژی تغذیه میتواند کمک شایانی به بهبود

ابزار در مطالعه مذکور رضایتبخش ارزیابی شد.

گزارشهای مطالعات مشاهدهای در زمینه تغذیه و

این مطالعه جزء مطالعات اندکی است که به روایی و

سالمت داشته باشد .با این حال در این مطالعه نیز

پایایی ابزار توجه ویژه داشته و اهدافی را هم به

پایایی ابزار مذکور مورد سنجش قرار نگرفته است

منظور ادامهی بهسازی ابزار تعیین کرده است (.)29
از ابزارهای نقد مطالعات گزارش موردی می-

(.)21
به  AXISتوسط  Downesو همکاران طراحی شده

همکارانش در سال  2613طی یک فرآیند اجماع سه

که به طور اختصاصی جهت نقد مطالعات مقطعی به

مرحلهای شامل مروری بر متون ،برگزاری پانل جهت

کار میرود .ابزار مذکور دارای  26آیتم بوده که

تهیه پیشنویس دستورالعملها و دریافت بازخورد

عالوه بر بررسی قسمتهای اصلی مقاله ،به نقد

در زمینهی آیتمهای تشکیل دهندهی این مقیاس ،در

مسایل اخالق در پژوهش نیز توجه دارد .این ابزار

نهایت  13آیتم را که به بررسی پیکرهی اصلی

راهی جهت توسعه قوانینی برای ورود مطالعات

گزارش موردی میپردازد ،تدوین نمودند .این ابزار

مقطعی مناسب به مطالعات مروری ،راهنماها و

در مورد مجالت بالینی به کار گرفته میشود .از

تصمیمگیریهای بالینی است .این مطالعه از تکنیک

نقاط قوت آن عالوه بر طراحی جامع و اصولی ابزار،

دلفی جهت طراحی ابزار بهره گرفته است ،اما به

افزایش جامعیت و وضوح گزارشهای مطالعات

روایی و پایایی ابزار اشارهای نکرده است (.)3

موردی چاپ شده با استفاده از این ابزار است؛ اما از

 Khoو همکارانش در سال  266۸ابزار CORE

 13آیتمی را که به طور اختصاصی به نقد و بررسی

نکات قابل انتقاد ،عدم ارائه روایی و پایایی ابزار
است (.)36

خالصه مقاالت مطالعات مشاهدهای ارسال شده به

ابزار دیگر در زمینه نقد گزارش موردی در

کنفرانسها میپردازد ،طراحی نمودند .از نقاط قوت

اعمال جراحی موسوم به  SCAREاست که در سال

مطالعه  Khoو همکارانش ،استفاده از روشهای

 2610توسط  Aghaو همکارانش با هدف ارائه

دقیق طراحی ابزار و انجام روایی و پایایی ابزار

دستورالعملی جهت گزارش مربوط به موارد اعمال

نامبرده است (.)2۸

جراحی توسعه یافت .این محققین با بهرهگیری از

در زمینه نقد مطالعات مداخلهای یک ابزار

تکنیک دلفی طی چهار مرحله مشاوره با گروه

عمومی تحت عنوان  QI-MQCSتوسط  Hempelو

جراحان و سایر متخصصین در زمینه گزارش موردی

همکارانش در سال  2615طراحی شد و جهت

با تغییر در بعضی عناصر بیانیه  CAREو اضافه کردن

مشورت در طراحی ابزار از کارگاه و پانل بهره

موارد الزم به این بیانیه ،چکلیست SCARE

11
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در زمینه مطالعات مقطعی ابزاری موسوم

توان به ابزار  CAREاشاره نمود Gagnier .و
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 STROBEاضافه نمودند و  STROBE-nutرا تولید

گرفته شد .این ابزار دارای  10حیطه جهت بررسی

کاملیا روحانی

گزارشهای موردی در اعمال جراحی ارائه دادند .از

نقد و بررسی بسیاری از مطالعات کمی به کار

نقاط قوت این مطالعه طراحی ابزار با بهرهگیری از

میرود .طراحی ابزار در مقاله مرتبط به شیوهی

فرآیند دلفی است ،لیکن در این مطالعه نیز به روایی

اکتشافی صورت گرفته و روایی و پایایی آن نیز

و پایایی ابزار اشارهای نشده است (.)31

گزارش شده است (.)3

بسیار مورد استفاده قرار گرفته است ابزاری موسوم به

در حوزه ابزارهای نقد مطالعات کمی در طول سال-

 COSMINاست .این ابزار به سنجش ویژگیهای

های  2660تا  2610نشان داد که در طول این سالها

روانسنجی ابزارهای اندازهگیری سالمت میپردازد

طراحی ابزار مناسبی که بتواند به نقد مطالعات کمی

و در سال  2660توسط  Mokkinkو همکارانش

پرداخته و منجر به افزایش کیفیت مطالعات شود،

طراحی شده است ( .)32در سال  2616با استفاده از

دغدغه بسیاری از محققین بوده است .در طول سالها

شیوه دلفی ،کیفیت چکلیست افزایش داده شد و به

ابزارهای متفاوتی نیز طراحی شده که قابلیت به

ابزاری تبدیل شد که قابل قبول و قابل استفاده بوده و

کارگیری در حوزه پژوهشهای علمی را دارا

قادر بود که به بررسی روانسنجی ابزارهای اندازه-

هستند ،با این حال بررسی شاخصهای کیفی وضوح

گیری سالمت شامل تعیین روایی (روایی محتوا،

در نحوه طراحی ابزار و گزارش روایی و پایایی

مالکی ،سازه) ،پایایی (همسانی درونی ،آزمون-

ابزارها نشان داد که کمبودهایی در طراحی این

آزمون مجدد ،توافق بین مشاهدهکنندگان ،خطای

ابزارها به چشم میخورد .نتایج یک مطالعهی مروری

اندازهگیری) ،پاسخگویی (حساسیت و قابلیت

توسط  Zengو همکارانش بر کیفیت روش انجام

پاسخگویی به تغییرات) و تفسیرپذیری (میزان

پژوهش به عنوان یک معیار مثبت در انواع مطالعات

معنیداری کیفی حداقل تغییرات با اهمیت در نمره

پاراکلینیکی ،بالینی ،مروری ،متاآنالیز و راهنماهای

ابزار) بپردازد که از نقاط قوت مطالعه و ابزار مذکور

بالینی تأکید کرد .همچنین نشان داد که کمبود

است .با این حال در مورد این ابزار نقد نیز بررسی

ابزارهای نقد و ضرورت بهروزرسانی ابزارها در

پایایی صورت نگرفته است (.)32

حوزههای ژنتیک و مطالعات مورد -شاهدی النه

 Croweو همکارانش در سال  2612ابزاری

گزیده وجود دارد ( .)33به عالوه شواهد موجود در

موسوم به  CATرا برای نقد عمومی پژوهشهای

مطالعات مروری نشان میدهد که ابزارهای نقد به

کمی طراحی نمودند .این ابزار یک ابزار عمومی و

صورت صحیح گسترش نمییابند ( .)9مستندات

جامع است که با جزئیات به بررسی قسمتهای

موجود برای طراحی ابزارهای نقد ،روشهای تعیین

اصلی مطالعه کمی میپردازد و از حداقل (صفر) تا

روایی ،پایایی و استفادهی آسان از ابزارهای نقد،

حداکثر (پنج) امتیازبندی شده است .از نقاط مثبت

معیارهای مهمی برای ارزشیابی محسوب میشوند؛
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ابزار نقد دیگری که در طی سالها طراحی و

بهطور کلی نتایج مطالعه مرور سیستماتیک حاضر
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متشکل از  13آیتم را جهت بهبود بخشیدن به کیفیت

این ابزار کاربرد وسیعالطیف آن میباشد که جهت

مروری مبتنی بر شواهد در ...

کلیدی ،وجود چکلیست یا مقیاس ارزشیابی و

کمی با روشهای گوناگونی توسعه و گسترش یافته

توسعهی دقیق ابزار همراه با تعیین روایی و پایایی آن

است .برای طراحی ابزارها از روشهای متفاوتی

از مهمترین معیارهای توسعه ابزار محسوب میشوند

مانند برگزاری کارگاه تا شیوهها و تکنیکهای

()9؛ بنابراین ضروری است تا با استفاده از یک

قویتری چون روش دلفی و روش اکتشافی بهره

راهنما یا گایدالین به تهیه ابزارهای نقد پژوهش

گرفته شده است .به نظر میرسد وجود گایدالین یا

اقدام کرد .میتوان با تهیه ابزارهای نقد مناسب و با

یک راهنما در راستای طراحی اصولی و معتبر

کیفیت در مطالعات کمی در تنظیم مقاالت با

ابزارهای نقد قابل توجه است .نتایج این مرور

کیفیت ،تسهیل روند داوری مقاالت در مجالت

سیستماتیک نشان میدهد که اکثر مطالعات به روایی

علمی و نقد صحیح و اصولی پژوهشها ،گامهای

و پایایی ابزار نقد مورد مطالعه اشارهای نکردهاند .لذا

مؤثری برداشت ( .)11پیشنهاد میشود که بر روی

ضروری است در راستای ارتقای کیفی ابزارهای نقد

سودمندی ابزارهای نقد مطالعات کمی و

پژوهشهای کمی به ارزیابی روایی و پایایی آنها

بهروزرسانی آنها نیز پژوهشهای بیشتری انجام

نیز پرداخته شود .بنابراین ارزشمند است تا با تهیه

گردد.

ابزارهای نقد مناسب و با کیفیت در مطالعات کمی

از نقاط قوت این مطالعه میتوان به جمعآوری

در تنظیم مقاالت با کیفیت ،تسهیل روند داوری

چندین ابزار نقد کاربردی در زمینه نقد پژوهشهای

مقاالت در مجالت علمی و نقد صحیح و اصولی

کمی برای استفاده محققان اشاره نمود .شناسایی این

پژوهشها ،گامهای مؤثری برداشته شود.

ابزارها برای پژوهشگران و سردبیران مجالت
ضروری است .آنها میتوانند با بهرهگیری از این
ابزارها به کیفیت گزارش مقاالت و نتایج
پژوهشهای منتشر شده بیفزایند .از محدودیتهای
مطالعه حاضر میتوان به استفاده منحصر به فرد از

تشکر و قدردانی
نویسندگان از تمام محققینی که از مقاالت آنها در
نگارش این مطالعه استفاده شده ،صمیمانه تشکر و
قدردانی مینمایند.

مقاالت انگلیسی زبان اشاره کرد.
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Abstract
Background & Aim: Selection of an appropriate critical appraisal tool is an important
part of evidence-based practice. The aim of the present study was to do a systematic
review of articles according to existing evidence in databases in the field of developing
critical appraisal tools for quantitative studies from 2006 to 2016.
Materials & Methods: A systematic review was performed on the critical appraisal tools
for quantitative studies between 8 to 12 January 2016 in the PubMed, ProQuest, Ovid,
Web of Science, Scopus and Cochrane databases using keywords in the MeSH and based
on inclusion and exclusion criteria.
Results: Of the 1100 retrieved articles, 19 articles were only remained in the study.
Workshop, Delphi technique, a panel of experts and exploration method have been used
for development of the critical appraisal tools for observational studies (STROBE,
STROBE-NI, RECORD, STROME-ID, STROBE-nut AXIS, STROBE-ME, CORE),
clinical trials studies (CONSORT and different types, STRICTA, SPIRIT, CA of RCTs
of NPs), interventional studies (QI-MQCS), case studies (CARE and SCARE). Also, a
general assessment tool (CAT) and a special tool for assessment of the psychometric
characteristics of the studies (COSMIN) were presented.
Conclusion: A number of useful critical appraisal tools have been identified in this
review; however, the validity and reliability of the tools did not show enough attention in
these studies. Researchers and referees should be aware of the selection of a simple, valid
and reliable critical appraisal tool during the writing of the quantitative articles or
evaluation of them can be a useful guide.
Keywords: Evidenced-based review, Systematic review, Critical appraisal tools,
Quantitative studies
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