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چکیده
و چگونگی بکارگیري آنها در حیطه (Meta-analye)هاو فراتحلیل) Systematic Reviews(مند امروزه درك مرورهاي نظام

هاي هاي پزشکی، استنادهایی به مرورها و بیانیهگزارشدر اکثر . عمل، براي افراد مرتبط با سالمت جامعه ضروري است
متخصصین . و الزم است صاحبنظران دانش سالمت با قواعد و چگونگی نوشتن آنها آشنا شوندگیردمیمرتبط صورت 

مورد ها راهاي مورد نظر، مقاالت مروري منظم و فراتحلیلبالینی و علوم پایه به منظور ارتقاء سطح آگاهی خود در زمینه
دهنده تسهیالت پژوهشی، از این مقاالت در جهت اطمینان و توجیه تحقیقات خود هاي ارائهدهند و سازمانمطالعه قرار می

. کنندمیهاي بهداشتی نیز نوشتارهاي خود را بر این اساس تنظیم هاي فعال در زمینهتعدادي از مجله. گیرندبهره می
؟چه کاري انجام شده- 1:باشدمیپرسش 3ها در پاسخ به ت مروري منظم و فراتحلیلارزش مقاال،هاهمانند سایر پژوهش

ها در حیطه علوم پایه مند و فراتحلیلمرورهاي نظام؟نظم و ترتیب کار چه بوده است-3و ؟چه چیزي اثبات شده-2
هاي گیري پژوهشآوري و نتیجهعتوانند در رفع معضالت نظام درمان و تدوین راهکارهایی براي جممیپزشکی و بالینی

هاي تدوین شده در پریزما؛ موارد دستورالعمل.یا سؤال خاص مورد استفاده قرار گیرندانجام شده در رابطه با یک موضوع
از همین رو، مقاله . باشدمیلیست و نمودار جریانی ها، مشتمل بر چکترجیحی در گزارش مقاالت مروري منظم و فراتحلیل

.رسانی به پژوهشگران فارسی زبان در خصوص بیانیه پریزما به رشته تحریر در آمده استهدف اطالعحاضر با
نویسیمرور منظم، فراتحلیل، بیانیه پریزما، گزارش:کلیديهايواژه

ژوهشی، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایرانمربی، دانشجوي دکتري پ-1
.انیرن، افسنجان، رفسنجارپزشکی م علوه نشگا، داپزشکی مولکولیت مرکز تحقیقا، هشیوپژي کتردانشجوي د-2
انیرن، افسنجان، رفسنجارپزشکی م علوه نشگاژي، داماکولورفا- ژيفیزیولوت هشی مرکز تحقیقاوپژي کتري دنشجودا-3
انیرن، افسنجان، رفسنجارپزشکی م علوه نشگاژي، داماکولورفا- ژيفیزیولوت هشی مرکز تحقیقاوپژي کتري دنشجومربی، دا-4
ن، فسنجارپزشکی م علوه نشگا، داپزشکیه نشکدزیستی و مرکز تحقیقات محیط کار، دااپیدمیولوژي و آمارشی زمووه آگرد، ستاا) نویسنده مسئول(-5

انیرن، افسنجار
moeygmr2@yahoo.co.uk: ، پست الکترونیکی034-31315003: ، دورنگار034-31315123:تلفن
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مقدمه
زندگی مردم تأثیر زیادي بر هاي پزشکیپژوهش

اگر زیرا اي برخوردارند، گذارند و از اهمیت برجستهمی
همگی مشارکت هم نداشته باشند،آن پژوهشمردم در

و این در حالی است که کننده بالقوه آن هستندمصرف
بر طبق نتایج ، توقع دارند چنانچه در موقعیت بیمار باشند

به خوبی انجام «و » به خوبی طراحی شده«تحقیقات 
با این حال، به منظور . ، مورد درمان قرار گیرند»شده

دربایستی مطالعات پژوهشی شواهد، نشناسایی بهتری
مسیري دقیق، کامل و به موقع انتشار یافته باشند تا 

هاي عملکرد بتوانند در یک مرور ساختارمند و دستورالعمل
هاي بالینی مورد گیريتصمیمدر وشده پردازش ،بالینی

هاي اولیه در صورتی که پژوهش. استفاده قرار گیرند
ارش نشده و یا اصالً گزارش نشده خوبی گزه منتشر شده، ب

باشند، شواهد موجود ناقص و غیر قابل اعتماد بوده و منابع
هدر رفته شده، ها صرفبراي انجام آنکه ارزشمنديمالی 

نوشتن مقاله علمی و منتشر کردن . محسوب خواهد شد
آن نشانه نقطه پایان پژوهش و مدرك غیر قابل انکاري بر 

تمه یافته است و مکمل تدریس و یک پژوهش اجرایی و خا
.]1-2[باشد آموزش، خدمات بالینی و مراقبت از بیمار می

طور ذاتی هترین مزایاي نوشتار علمی که خود باز مهم
تواند آموزش دهنده باشند، درك و ارزشیابی بهتر می

و به چاپ شدههایی است که توسط دیگران انجامپژوهش
گذار، بخش مهمی از کار نگارش علمی تأثیر. رسیده است

بایست در حساب آمده و میه یک عضو هیئت علمی ب
. همان روزهاي اول اشتغال، مورد توجه او قرار بگیرد

هاي مهم تمدن بشري است همچنین یکی از نشانه،نگارش
ها براي برقراري ارتباط با یکدیگر از آن بهره که انسان

دستیابی به یک مقاله انتشار یافته شاخصی براي. گیرندمی

استاندارد علمی خاص بوده و عالوه بر ارتباطی که از یک 
تواند به شود، مییافته حاصل میقطعه تحقیقی پایان

ها و نقد گاهاي براي نظرات آتی و همچنین دیدعنوان پایه
همکاران و دانشگاهیانی که از نظر زمانی و مکانی دور 

ارش تنها وسیله نشان تر از همه، نگمهم. هستند قرار بگیرد
.]1-3[دهنده کار علمی کامل شده است 

اي به وسعت یک کار تواند محدودهنگارش علمی می
در . اصیل تا یک کار پیش پا افتاده را در بر داشته باشد

تواند هدف باالي فهرست دالیل یک نگارش علمی می
نوع دوستی باشد و یا ممکن است براي لذتی که از صرفاً

اي که از نوشتن و یا به اشتراك گذاري هاي خالقانهفعالیت
از . آید، نوشته شوداشتغاالت فکري نویسنده بدست می

توانند به دلیل میل به پیشرفت دانش طرفی افراد می
براي این دسته از . بشري، شروع به نوشتن نمایند

نویسندگان، نوشتن راهی براي ابراز شادي از یک کشف 
فهرست، کسانی هستند که نوشتن در پایین. علمی است

ها سخت و طاقت فرساست و صرفاً براي ارتقاي براي آن
شغلی و یا حفظ موقعیت کنونی خود مبادرت به تهیه 

شرط «کنند؛ بنابراین، برایشان به عنوان یک ها میآن
و براي داشتن حداقل مدارك الزم جهت دستیابی به » الزم

.]3[شود موارد پیش گفت محسوب می
سابقه نگارش و چاپ مقاالت علمی در مجالت، تقریباً 

سال است قدمت نگارش مقاالت تخصصی به اواخر 300
قرن هجدهم و مقاالت فوق تخصصی به اواخر قرن بیستم 

، با اشاره (Issac Newton)اسحاق نیوتن. ]4[گردد باز می
ها را اگر من دوردست"به ساختار تحقیقی دکارت نوشت، 

امروزه، . ]5[هاستدلیل ایستادن بر شانه غولهبینم بمی
شود که پژوهشگران گونه تعبیر میاین جمله آشنا این

هایی که بایست از فرصتبراي پیشبرد تحقیقات خود می
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در دو . اند استفاده کنندپیشینیان برایشان فراهم آورده
اي از دهه گذشته، آموزش پزشکی به عنوان رشته

با استفاده از این . ه شده استتحقیقات علمی شناخت
هاي علمی دقیق شناخت، درخواست براي انتشار پژوهش

تر شده اي بیشطور فزایندهه در زمینه آموزش پزشکی ب
است زیرا نتایج حاصل از پژوهش در آموزش پزشکی، در 

انتشار . نهایت بر مراقبت از بیماران تأثیرگذار است
لنده، افزایشی و هاي مربوط به سالمت، رشدي باپژوهش

اند، به طوري که در سال گذاري پیدا کردهقابل سرمایه
ي جدید در مقاله63000میالدي، در هر ماه حدود 2013

PubMed ،پورتال دسترسی «، کتابخانه ملی ایاالت متحده
نمایه » عمومی براي نشریات مرتبط با سالمت و پزشکی

بسیاري از هاي پژوهشی در با این حال، گزارش. شده است
هاي مرتبط با امر بهداشت و درمان از کیفیت مجله

مسئله اینجاست که . باشندمناسبی برخوردار نمی
هاي هاي تحقیقاتی با کیفیت باال که از یافتهگزارش

آیند، به عملکرد بالینی و پژوهشی جدید بدست می
همچنین به پیشبرد دانش علمی و در نتیجه به مراقبت از 

همه از این تالش جمعی ،بنابراین. کنندمیبیماران کمک
رسانی حاضر با هدف اطالعمطالعه.مند خواهیم شدبهره

ترین دستورالعمل روزبه پژوهشگران ایرانی در مورد به
هاي گونه مقاالت، با تمرکز بر قسمت مقالهتدوین این

موارد ترجیحی در(مروري و با استفاده از بیانیه پریزما 
PRISMA) هافراتحلیلت مروري منظم وگزارش مقاال

)Preferred Reporting Items for Systematic Reviews

and Meta-Analyses( 1- 2[شده استطراحی[.
را تحلیلمند و فرانوشتن یک مقاله مروري نظام

: مرحله لحاظ کرد5توان به ترتیب زیر در می

مرور . تدوین و فرموله نماییدراسؤال پژوهش-1
کند، مند با یک سؤال که به روشنی مشکل را بیان مینظام

در این مورد خاص از پژوهشگر سؤال . شودآغاز می
کند، آیا یک بررسی سیستماتیک الزم است؟ آیا او می

مند را در زمان و منابع الزم براي انجام یک مرور نظام
اختیار دارد؟ تا کنون فعالیتی در ارتباط با موضوع این

توانند کارکنان کتابخانه می؟ مند انجام داده استمرور نظام
به طور . در جستجوي نوشتارهاي مرتبط کمک نمایند

معمول یک سؤال پژوهشی به خوبی تدوین شده شامل 
: است و عبارتند ازPICOSمخفف آن که پنج رکن است

بایستی شرح دقیقی از ، )Population, P(جمعیت 
مشکل بالینی و، یماران مورد مطالعهکنندگان و یا بشرکت

هاي بهداشتی از آنها را داشته باشید؛ به مراقبتچگونگی 
عنوان مثال، بیماري مشخصی باشد و در موردش 

، یک بیمارستاندر مثالًهاي احتمالی الزممراقبت
جمعیت مورد مطالعه . انجام شده باشد، و غیره درمانگاه

مناسب شامل بایستی متشکل از یک گروه بالینی
ها ههمواجیا ها مداخله. باشدان داوطلبان و یا بیمار

Interventions, I)( ، شما بایستی توصیف روشنی از
، به عنوان مثال هاي اصلی مورد نظر داشته باشیدمداخله

، مداخله یک درمان جدید، یک فرآیند جدید مراقبت
، )(Comparisons, Cمقایسه . اجتماعی، آموزشی و غیره

هایی قرار است که چه مداخلهاید توضیح روشنی از اینب
به عنوان مثال مورد مقایسه قرار گیرند، داشته باشید؛ 

دارونما یا ، شده استحال حاضر استفاده میکه تا دارویی
معموالً مقایسه بین یک . کاري که قرار است انجام شود

هاي جدید مورد درمان قرار با درمان، که گروه تجربی
با درمان استاندارد و یا با ، که گیرند و گروه کنترلمی

پیامدها . پذیردشوند صورت میدارونما درمان می
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Outcomes, O)( ، باید به وضوح بیان نمایید که چه
تغییرات در وضعیت . هایی در حال ارزیابی استپیامد

کنندگان در این مطالعات، به دلیل مداخله سالمت شرکت
تغییرات در میزان آیا این بوده است؟چه عامل یا عواملی

؟ کیفیت زندگی تأثیري دارندو عالیم، بیماري، مرگ و میر
Studyطراحی مطالعه  design, S)(بایست معین شود ، می

کدام ها مورد بررسی ومند کدام مطالعهدر این مرور نظام
ها حذف خواهند شد و معیارهاي ورود و خروجمطالعه

کنندگان در شرکتکه ه شوند و اینمطالعه توضیح داد
به درستی مورد بررسی قرار ،مطالعه پژوهشی حاضر

موضوع مداخله به اندازه کافی مورد ؟ و آیا اند یا نهگرفته
؟گیري واقع شده استاندازه
براي . جایگاه تمام شواهد مرتبط را تعیین نمایید-2

اي قرار دادن تمام مطالعات مرتبط، جستجوي گسترده
هاي پژوهشی متعدد و اصطالحاً از وبگاه. ورد نیاز استم

متونی که در اینترنت نبوده و یا به (متون خاکستري 
و همچنین بوسیله ) باشندراحتی در دسترس نمی

ها و و با استفاده از پایگاه(جستجوي همه کلمات کلیدي 
کنند، افزارهایی که حروف کلمات را اصالح مییا نرم

چند روش . نماییماقدام می) س باشندچنانچه در دستر
توانند براي جامعیت جستجو، جستجوي مکمل می

هاي راهنما مطالعه کتابچه: اطمینان مناسبی ایجاد نمایند
تواند به احتمال زیاد، مقاالتی که می) جستجوي دستی(

. اند را مشخص کنددر موضوع مورد نظر انتشار یافته
اند، مرتبط اسکن شدههايهایی که در آن مطالعهکتاب

توان با همچنین می. گیرندمورد استفاده قرار می
پژوهشگرانی که از مطالعات آنها استفاده شده براي دریافت 

شان تماس حاصل کرد و در مورد چاپ یا در اصل مقاله
چنانچه . انتظار چاپ بودن آن مطالعات پرس و جو کرد

ه حذف آن مستندي در مقاله وارد شد و بعداً تصمیم ب
گرفتیم، بایستی با آوردن دلیل نسبت به حذف آن اقدام 

ها زمانی منطقی حذف یک دسته گسترده از داده. نماییم
است که عامل مورد حذف در نتیجه پژوهش مورد نظر 

مثل حضور عاملی دیگر که آن (تأثیر شگرفی داشته باشد 
بیانیه ابزاري مفید براي ). نیز بتواند سبب مرگ شود

نمودار ارائه شده توسط . مند استرش مرورهاي نظامگزا
اند، در پریزما، یا نمودارهایی که مشابه با آن ساخته شده

یابند مرورهاي سیستماتیکی که در حال حاضر انتشار می
.خروج عوامل مؤثر شوند/توانند سبب شناسایی و ورودمی

. هاي انجام شده را ارزیابی کنیدکیفیت مطالعه-3
بندي، در ارزیابی یک مطالعه هاي درجهاز مقیاسانواعی
توان به ها میشوند که از جمله آنمند استفاده مینظام

CEBM) ،مرکز پزشکی مبتنی بر شواهدforCenter

)Evidence Based Medicineبنابراین . اشاره کرد
هایی با باالترین کیفیت، براي این سؤال که براي مطالعه

اي که هتر است، از نظر وزنی با مطالعهدرمان چه چیزي ب
خواهد به این سؤال پاسخ دهد که بهترین ابزار می

.تشخیصی کدام است، کامالً متفاوت خواهد بود
ردن براي خالصه ک. شواهد موجود را خالصه نمایید-4

هایی که در بندي مطالعههاي مهم و همچنین درجهویژگی
. شودترسیم میها دهگام سوم شرح داده شد جداولی از دا

توان در جداول مورد استفاده، در این مرحله می
.هایی تقسیم کردتر را به زیر گروههاي بزرگموضوع

پس از . ورد تفسیر قرار دهیدها را میافته-5
ها، صدها و یا حتی هزاران منبع، پژوهشگر سازي دهمرتب

طور مختصر تعیین نماید که در مورد سؤال ه بایستی ب
اي از شواهد بدست آورده است و پژوهش اولیه چه نتیجه

اي قوي هستند که بتوان براي موارد آیا شواهد به اندازه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
95

.1
5.

1.
1.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1395.15.1.1.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-3021-en.html


67و همکارانشکراهللا آثار

1395، سال 1، شماره 15دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مند غیر براي یک بررسی نظام. ها را توصیه کردبالینی، آن
گیري نماید؛ اما معمول نیست که بر پایه شواهد، نتیجه

ر اي قوي نباشند که دممکن است این شواهد به اندازه
زمانی که کار انجام . بالین بیماران مورد استفاده قرار گیرند

رسد همه چیز در ارتباط با شده به مرحله تفسیر می
].6-7[شواهد خواهد بود 

PRISMAتاریخچه

میالدي، گروهی از متخصصین 1990در اوایل دهه 
هاي پزشکی، ها و سردبیران مجلهشامل اپیدمیولوژیست

هاي براي بهبود کیفیت گزارش مقالههایی رادستورالعمل
ها این دستورالعمل. پژوهشی بهداشتی تدوین کردند

یا یک / لیست، نمودار جریانی و معموالً در قالب یک چک
نویسی، هاي گزارشدستورالعمل. باشندمتن صریح می

هایی ضروري است که براي انجام یک پژوهش شامل عنوان
گیرند و بر مسائلی ر میروشن و شفاف مورد استفاده قرا

که ممکن است سبب تورش در پژوهش شوند، تمرکز 
ها عالوه بر کمک به نویسندگان به این دستورالعمل. دارند

توانند به داوران هم در ارزیابی عنوان ابزار نگارش، می
].7[مقاالت کمک شایانی نمایند 

چندین مطالعه اولیه، کیفیت گزارشات مروري را 
نوشتار مروري را 50از جمله دانشمندي، .دندارزیابی کر

در چهار مجله پیشرو 1986و 1985هاي که طی سال
پزشکی چاپ شده بود مورد بررسی قرار داد و مشاهده 

ها، تمامی هشت معیار صریح و روشن نمود هیچ یک از آن
علمی، از جمله کیفیت مطالعات مورد بررسی را رعایت 

هاي فراتحلیل به ، مطالعه1996ل قبل از سا. ]4[اندنکرده
شدند بنابراین یک گروه طور مطلوب گزارش نمی

المللی اقدام به تهیه دستورالعملی تحت عنوان بین
QUality Of)» هاي فراتحلیلکیفیت گزارش مقاله«

Reports Of Meta-analyses, QUOROM) کردند که بر
عات نویسی مقاالت فراتحلیل منتج از مطالنحوه گزارش

شده تمرکز داشت و در این سال بود که تصادفی کنترل
گزارش این نوع از مطالعات بهبود نسبی پیدا کرد و به روز 

در واقع دستورالعملی براي گزارش QUOROM. شد
اساس کواروم شامل . مند استتر مرورهاي نظاممناسب

ها است که بایستی توسط نویسنده لیستی از عنوانچک
همچنین داراي یک . مورد استفاده قرار گیردمقاله مروري

نمودار جریانی است که پیشرفت مقاالت را در طی مرور 
].7[دهدنشان می

لیست کواروم تنها در طی داوري مورد استفاده قرار چک
مقاله گیرد، هر چند اطالعات داده شده در آن، درمی

لیست به معنی قسمتی از مقاله شود اما چکمنتشر می
لیست تنها به شرح و تعیین جایگاه چک. باشدهایی نمین

پردازد که باید در مقاله آورده شوند و این عنوانی می18
در حالی است که نمودار جریانی به عنوان بخشی از مقاله 

هاي یک مرورگر مقاله. شودحساب آمده و منتشر میه ب
ن هاي جستجو مانند اینگر به جزئیات روشمند آیندهنظام

هایی براي جستجو هایی و چه کلید واژهکه، چه پایگاه داده
گیري مورد استفاده قرار گرفته است و اینکه مبناي تصمیم

مند از این مرور نظام) هامقاله(ها خروج دادهبراي ورود و
عالوه بر این، یک مقاله مروري . پردازدچه بوده است، می

که بر چه مبنایی باید به صورت شفاف و روشنی بیان دارد 
به کیفی بودن مطالعات مورد بررسی رسیده، تجزیه و 

اند و مراحل اطمینان کیفی ها چگونه انجام شدهتحلیل
(Quality assurance)به .مقاله مروري چگونه بوده است

براي - 1سه کاربرد اساسی دارد؛ QUOROMطور کلی 
تر وداوري عینی- 2نویسندگان راهنماي مفیدي است، 
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گونه براي خوانندگان این-3کند و تري ایجاد میراحت
].8[نماید مرورها، کیفیت باالتري را ارایه می

PRISMAبیانیه 

میالدي دستورالعمل کواروم مورد 2009در سال 
بازبینی قرار گرفت تا بتواند چندین پیشرفت عملی و 

هاي مروري منظم مورد توجه قرار دهد مفهومی را در مقاله
. تغییر نام یافتPRISMAبه QUOROMاز آن به بعدو

دلیل دیگر براي این تغییر نام در بر گرفتن هر دو مطالعه 
به این صورت که مدت .مروري منظم و فراتحلیل بود

، )کواروم(کوتاهی پس از نشست بازبینی پروتکل قبلی
لیست در گروه اجرایی، اعم از افرادي که نویس چکپیش

و یا دعوت شده بودند اما به دالیلی قادر به حضور داشتند
از هر پاسخ دهنده . حضور نبودند، مورد بررسی قرار گرفت

بار تجدید 11و پس از شد نظرها و پیشنهادهایی دریافت 
لیست، نمودار جریانی و بیانیه پریزما نظر در مطالب، چک

یید قرار گرفت و طی یک بیانیه به جامعه علمی أمورد ت
کند پریزما به نویسندگان کمک می. ]8-16[ردید اعالن گ

تا گزارش مرورهاي منظم و فراتحلیل خود را بهتر کرده و 
هاي علوم پزشکی ویراستاران مجلهداوران و. بهبود بخشند

ابزاري تواند به عنوان که گر چه پریزما نمیدارنداذعان می
رار مند مورد استفاده قنظاممرورهاي براي ارزیابی کیفیت

کند تا بتوانند مقاله منتج از آنها کمک میبهگیرد اما
.]16[مطالعات را به شکل بهتري منتشر کنند 

لیست و نمودار جریانی آن مورد بیانیه پریزما، چک
:المللی زیر قرار گرفتهاي علمی و مهم بینیید سازمانأت

Centre for Reviews and Dissemination-) مرکز مرورها
)نقد و نشر\نامهنو پایا

Cochrane Collaboration)بنیاد همکاري کوکران(

National Evidence-based Healthcare

Collaborating Agency (NECA)) آژانس همکاري ملی
)هاي بهداشتی مبتنی بر شواهدمراقبت

Council of Science Editors) شوراي ویراستاران
)علمی

World Association of Medical Editors) انجمن
).جهانی ویراستاران پزشکی

در حال حاضر بیانیه پریزما و ضمایم آن در بیش از 
مجله و وبگاه علمی، در دسترس فعاالن و 186

پژوهشگران حیطه پزشکی قرار گرفته و مبناي داوري 
شوند، نوشتارهاي مروري منظم که براي چاپ ارسال می

.]16[واقع شده است
ات مورد استفاده براي توصیف یک مقاله اصطالح

. مروري منظم و فراتحلیل در طول زمان تکامل یافته است
این اصطالحات از بنیاد مستقل جهانی کوکران 

)Cochrane Foundation(هاي بهداشتی، فعال در زمینه -
بنیاد همکاري . پژوهشی و غیره، برگرفته شده است

شگران، کوکران شبکه مستقل جهانی براي پژوه
مند به متخصصان، بیماران، مراقبین بهداشتی و افراد عالقه

باشد و شعارش؛ شواهد قابل اعتماد، بهداشت و سالمت می
در این بنیاد . گیري آگاهانه و سالمت بهتر استتصمیم

کشور براي ارتقاي اطالعات بهداشتی در دسترس و 130
حمایت گونهکنند و از هیچمعتبر، با یکدیگر همکاري می

.]17[باشد مالی برخوردار نمی
مقاله مروري منظم، مروري بر یک سؤال واضح و 

مند، صریح و مشخص است که با استفاده از یک روش نظام
روشن به شناسایی، انتخاب و ارزیابی نقادانه یک پژوهش 

آوري هاي مرتبط را جمعپردازد و اطالعات مطالعهمی
فراتحلیل . دهدقرار میو مورد تجزیه و تحلیل نموده 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
95

.1
5.

1.
1.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1395.15.1.1.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-3021-en.html


69و همکارانشکراهللا آثار

1395، سال 1، شماره 15دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

هاي انجام شده در یک زمینه به ادغام پژوهش) متاآنالیز(
ها ورود، پردازد و در تجزیه و تحلیل نتایج آنخاص می

شان را یک داده تلقی کرده و نتایج را به صورت مجموعه
.]8- 16[کندکمی خالصه می

در پریزما، گرچه هیچ مدرك مستقیمی براي حمایت، 
ها وجود نداشت، یا اضافه کردن برخی از آیتمحفظ و 

هاي دیگر بر این اعتقاد بود که تمامی شواهد از حوزه
به عنوان . باشندارکان این دستاورد با یکدیگر مرتبط می

خواهد، اطالعات لیست از نویسندگان میچک5مثال بند 
مربوط به مقاله مروري منظم را بوسیله یک شماره ثبت 

مقاالت مروري منظم هنوز به طور گسترده ثبت . نمایند
المللی شود اما در حال حاضر اعضاي کمیته بینانجام نمی

ICMJE،(Internationalویراستاران مجالت پزشکی

Committee of Medical Journal Editors) درخواست
هاي بالینی براي افزایش کنند که تمامی کارآزماییمی

ست مورد ثبت قرار گیرند و شفافیت و پاسخگویی، بهتر ا
مند است، چون احتمال شک به نفع مرورگرهاي نظامبی

کند و به کاري کاهش پیدا میارایه مقاالت مشابه و دوباره
هاي مروري منظم، روزرسانی مقالهاین وسیله در به

اي مبتنی مجموعهپریزما . شودتري ایجاد میشفافیت بیش
نویسندگان کمک بهحداقل آیتم است کهبا بر شواهد

مند و فراتحلیل را نظاماز مرورهايآرایه وسیعیکند تامی
هاي مراقبتمداخله درکه به ارزیابی منافع و مضرات

عبارت است PRISMA.گزارش کنندپردازندبهداشتی می
سازي گزارش از دستورالعملی به منظور شفاف و علمی

. ]12، 16[نویسندگان مقاالت مروري 

PRISMAهداف ا

نویسندگان کمک این است که بهپریزمابیانیههدف از
فراتحلیل منظم ومرورهايگزارشکند تا بتوانند در

به طور کلی . موفق عمل نمایندهاي تصادفیکارآزمایی
سایراي براي گزارشبه عنوان پایهقادر است پریزما 
مروري نظیر مطالعات تشخیصی و مطالعات مطالعات

تواند به عنوان نمیاما نیز کاربرد داشته باشدايهمشاهد
منظم مطرح باشد مرورهايارزیابی کیفیتبراي ابزاري

]18[.
گزارش طراحی شده است کهپریزما یک راهنماي

متاآنالیز را توسعه و بهبود ساختارمند ومرورهاي
از مقاالت علمیاز این رو، نویسندگان. بخشدمی

مرور سازي و انتشار یکزما براي آمادههاي پریدستورالعمل
در در گذشته معمول بود که،.گیرندمند کمک مینظام

روش درمانی جایگزین را با یکدیگر گزارش مرورها دو
با توجه به تدوین سازوکارهایی براي کردند امامقایسه می

هاي متعددي می توانند با ساختارمند، درمانمرورهاي
.]19[قرار گیرند یکدیگر مورد مقایسه 

آن است که هاهدف اساسی از تدوین دستورالعمل
پژوهشگران و ، )که معموالً سرشان شلوغ است(پزشکان 

بتوانند سؤاالت اساسی و کلیدي خود را با دركمدیران
سؤال خاص یک پژوهش مروري، یکنقاط ضعف و قوت

جا از آن. مطرح نمایندمسایل مرتبط با بیماریا دیگربالینی
و علمی جهان در حال رشد سریع که متون بالینی

تا در یک موضوع خاصحتی براي کسانی که، باشندمی
در حدودي تخصص دارند نیز غیرممکن است که بتوانند

ها و نتایجی که طی یک ماه منتشر همه پژوهشجریان
تري مجبور تر و بیشبیشپژوهشگران.شود، قرار گیرندمی

شوند تا بتوانند خود را در اوج ورها میمربه استفاده از
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کاري را دانش مرتبط با تحقیق نگه داشته و این که چه
و یا(بیماران یا مراجعان خود انجام دهندبراي درمان

با این .را به مرحله اجرا در آورند) دنرا متوقف کنانجام آن
.داردنیز مشکالت خاص خود رااین مرورها،تکیه برحال،

نظر ساختاري و برخی از از مرورها خوب هستندبرخی 
بدترین.ها استناد کردتوان به آناند و کمتر میضعیف

دسته، بهترینباشند وضعیف و داراي تورش میمرورها، 
توانند به یک پرسش بالینی خاص آنهایی هستند که می

، آگهی بیمارينظیر چگونگی تشخیص بیماري، پیش
این نوع از مرورها، .ره پاسخ دهندها، و غیهزینهدرمان، 

.]18[شوند ساختارمند نامیده می
) الف:مند عبارتند ازیک مرور نظامهاي کلیدي ویژگی
اي روشن از اهداف که قابلیت بازتولید متدولوژي مجموعه

مند است که براي یک جستجوي نظام) را داشته باشند، ب
کند، ش میشناسایی تمام مطالعات مرتبط با یکدیگر، تال

، براي هاي مطالعات معتبر استکننده یافتهارزیابی) ج
مند و ارایه نظام) از طریق ارزیابی موارد تورش، دمثال 

هاي مطالعاتی است که مورد یافتهها وسازنده ویژگی
اي از پژوهش مند، قطعهمرور نظام. اندبررسی قرار گرفته

کند آیا است که چنانچه بدرستی انجام شود مشخص می
اولین ،بنابراین. یک فرضیه یا یک ایده درست است یا نه

قدم تهیه دستورالعملی است تا بتواند اهداف و مقاصد 
این . هاي بکار گرفته شده را توصیف نمایدآزمایش و روش

شود، کمک دستورالعمل همچنان که گزارش تهیه می
خواهد کرد تا پژوهشگر در مسیر درستی حرکت نموده و 

و پذیر مند، تکرارمرور نظام.اله خود را تدوین نمایدمق
. باشدو روش استفاده شده در آن مستند میشفاف است 

هاي خاصی که به طور کامل در این نوع مرور به سؤال
از نکات مهم . دهدپروتکل شرح داده شده است پاسخ می

در انجام هر مرحله از مند این است که دیگر مرورهاي نظام
فعالیت دارند و این به نوبه خود ، حداقل دو نفرپژوهش

مند ممکن یک مرور نظام. رساندبه حداقل میسوگیري را 
هایی تر طول بکشد و دستورالعملاست یک سال و یا بیش

، Cochraneبنیاد مند توسطکه براي انجام مرور نظام
PRISMA وIOM)سسه پزشکیؤمInstitute Of

Medicine, (،همکاري با یک کتابدار را منتشر شده
سسه پزشکی بخشی از ؤم].14- 16[کندتوصیه می

صورت هآکادمی علوم، مهندسی و پزشکی است که ب
طور هخصوصی و غیرانتفاعی فعالیت نموده، موضوعات را ب

دهد و به ملل میمستقل مورد تحلیل و سنجش قرار 
ارایه مختلف براي حل مشکالت پیچیده خود راهکارهایی

گیران مسایل سسه همچنین به تصمیمؤاین م. کندیم
توانند د که بوسیله آن میدهاطالعاتی را میجامعه،
آوري و پزشکی خود را سامان بدهند هاي علمی، فنفعالیت

]20[.

PRISMA) سیاهه(لیست چک

یک محتوايآیتم مرتبط با27شامل لیست پریزماچک
چکیده،تمل بر و مشو فراتحلیل بودهمندمرور نظام

به احتمال زیاد. منابع مالی استها، نتایج، بحث وروش
پریزما، بهبود هایی نظیرلیستچکمنظور از استفاده از
این . استمندیک مرور نظامگزارشبخشیدن به کیفیت

فرآیند انتخابتوجهی را درقابلنوع مرورها، شفافیت
که مقاالتمجالتیبسیاري از. دنآورمقاله به وجود می

کنند، از نویسندگان هاي بهداشتی را منتشر میپژوهش
خواهند که بر اساس دستورالعمل پریزما مقاله خود را می

.]21[هاي آن پایبند باشندتدوین نموده و به شاخصه
بایست ، عنوان مقاله می)1جدول(لیست در مورد چک

ر بر مند، فراتحلیل و یا دکننده نوع مطالعه، نظاممشخص
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مند یا چکیده مرور نظام. گیرنده هر دو مورد باشد
اي ساختارمند و مقدمه نیز فراتحلیل باید داراي خالصه

داراي شرحی منطقی براي این مرور باشد و به صراحت و 
.کند، بپردازدروشنی به پرسشی که مطرح می

ها، این موضوعات مورد توجه در قسمت مواد و روش
چه پروتکلی براي بررسی وجود دارد آن چنان: گیرندمیقرار 

گوید از چه طریقی قابل دسترسی را مشخص نموده و می
. ها کدام استاست و معیارهاي واجد شرایط بودن پژوهش

مورد استفاده ) پایگاه داده(همچنین تمام منابع اطالعاتی 
نماید و راهبرد جستجوي مقاالت استفاده را معرفی می

آوري ها و جمعانتخاب پژوهششده را ارایه و روند 
تمام اطالعات . دهدها را شرح میداده) استخراج(
آوري شده باید فهرست و تعریف جمع) متغیرها/متغیر(

هاي مورد استفاده براي ارزیابی خطر تورش در روش. شوند
شوند و باید مشخص هاي انجام شده شرح داده میمطالعه

اي از خالصه. یردپذها چگونه صورت میکند سنتز داده
را ) به عنوان مثال نسبت خطر و غیره(اصلی هاي مقیاس

نتایج را شرح داده و چگونگی ارزیابی خطر . نمایدبیان می
هاي روش. نمایدها را مشخص میابتال به تورش در پژوهش

.دهدتجزیه و تحلیل اضافی را شرح می

: توانند در برگیرنده موارد زیر باشندنتایج می
ها تعداد پژوهش(د نمورد انتخاب قرار گیرکه هایی العهمط

ها و همچنین دالیل کافی براي و واجد شرایط بودن آن
هاي مطالعه را و این که ویژگی). کنار گذاشتن یک پژوهش

ها در معرض خطر تورش قرار براي هر مطالعه کدام داده
آل براي هر گروه مداخله، ایده.دارند، باید مشخص شوند

،)Forest plot(جنگلین است که به صورت یک نمودار آ
فراتحلیل به عمل نتایج هر . اطالعات ساده و خالصه شوند

هاي انجام شده تورش تمامی پژوهشارزیابی و نتایج آمده
و همچنین نتایج حاصل از تجزیه و کرده را ارایه 

. شودهاي اضافی ذکر تحلیل
هاي اصلی، ، یافتهمنددر قسمت بحث مقاله مروري نظام

هاي کلیدي از جمله قدرت شواهد و ارتباطشان با گروه
سطح در مورد وجود محدودیت در. باید خالصه شوند

، و همچنین در سطح مرور انجام شده، بحث پیامدمطالعه، 
و یک تفسیر کلی از نتایج ارائه نماید و براي تحقیقات 

.هایی داشته باشدآینده پیشنهاد
ین منابع مالی باید ضمن بر شمردن مأدر قسمت ت

، نقش "حامیان پژوهش و در نهایت مقاله منتج از آن"
سسات مرتبط در انجام و انتشار پژوهش را به ؤافراد یا م

.]16[روشنی مشخص نمایند
میالدي2009سال اولین نسخه رسمی،)هاهاي مروري منظم و فراتحلیلموارد ترجیحی در گزارش مقاله(PRISMAلیست چک- 1جدول 

مورد فهرست شماره )بخش( موضوع
عنوان

.، یا هر دو بشناساندفراتحلیل، مروري منظماین گزارش را به عنوان یک مطالعه  1 عنوان
چکیده

ها، معیار واجد شرایط زمینه، اهداف، منابع داده: اي قابل اجرا از ساختار مقاله شاملخالصه
ها، نتایج، محدودیت: هاي سنتز شاملداخالت، ارزیابی مطالعه و روشکنندگان، مبودن، شرکت

. شماره ثبت مقاله مروري را در خود داشته باشد. هاي کلیديها و ارائه یافتهگیرينتیجه
2 مندخالصه ساختار

مقدمه
.شرحی منطقی در زمینه آنچه که قبالً شناخته شده بوده، داشته باشد 3 منطقی بودن
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ها، نتایج و طراحی مطالعه ها، مداخالت، مقایسهکنندهالتی صریح و روشن از شرکتسؤا
(PICOS)را مطرح کند. 4 اهداف

هاروش
به (توان آن را دیدنشان دهد چنانچه براي یک مطالعه پروتکلی وجود دارد، چگونه و از کجا می

.کندز جمله شماره ثبت فراهم ، و اطالعاتی را براي ثبت مطالعه ا)عنوان مثال، آدرس وب 5 پروتکل و ثبت نام

به عنوان (ها و نحوه گزارش) ، طول مدت پیگیريPICOSبه عنوان مثال، (هاي مطالعه ویژگی
تواند در تعیین شایستگی و را تعیین کند؛ این به نوبه خود می) سال، زبان و وضعیت چاپ: مثال

.شددر نتیجه منطقی بودن مقاله نقش داشته با
6 معیارهاي واجد شرایط بودن

به عنوان مثال، پایگاه داده (تمامی منابع اطالعاتی که در آخرین روز جستجو بدست آمده است 
. دهدرا شرح ) ترپوشش، تماس با نویسندگان مطالعه به منظور شناسایی مطالعات بیشتاریخ با  7 منابع اطالعات

کامل براي حداقل یک پایگاه داده را مشخص کرده، با محدود کردن جستجوهاي الکترونیکی
.نمایدپذیرها بتواند نحوه جستجو را تکرارکلید واژه 8 جستجو

مطالعه براي گري، شایستگی که براي مثال، غربال(کند را مشخص روند انتخاب مطالعات
تواند در مطالعات د میدر مقاالت مروري منظم دارد و چنانچه قابل استفاده باششرکت 

).فراتحلیل هم بکار برده شود
9 انتخاب مطالعه

به طور مستقل، ، (Pilot)هاي پایلوتبه عنوان مثال، فرم(ها ها از گزارشروش استخراج داده
.دهدرا شرح هاي محققانو هر فرآیندي براي به دست آوردن و تأیید داده) در دو نسخه 10 هاهآوري دادفرایند جمع

به عنوان مثال، (ها مورد جستجو قرار گرفته هاي آنو تعریف تمام متغیرهایی که دادهفهرست
PICOSسازي که انجام شده است، مورد توجه قرار و هر گونه مفروضات و ساده) ، منابع مالی

. گیرد
11 هاداده

ه و یا در نتیجه گزارش با لحاظ اینکه در حین مطالع( مطالعات تکتکارزیابی تورش درروش
مرحله شرح داده شود و اینکه چگونه می توان از اطالعات بدست آمده در ) بوجود آمده است

. استفاده کردها سنتز داده
12 خطر وجود تورش در تک تک 

مطالعات 

دار معنی(هابه عنوان مثال، نسبت خطر، اختالف میانگین(بکار گرفته شده هاي خالصهشاخص
.شوندشرح داده ...) ا نبودن و بودن ی 13 هاي خالصهشاخص

شوند از ، شرح داده در صورت انجامها و ترکیب نتایج حاصل از مطالعات روش بکارگیري داده
که شاخص یا ارزشی است که براي I2به عنوان مثال، (گیري سازگاري هر فراتحلیل جمله اندازه

). یک فراتحلیل بکار می روددرشده بنديجمعهايگیري سازگاري بین پژوهشاندازه
14 سنتز نتایج

از جمله (هر گونه ارزیابی از خطر تورش که ممکن است شواهد تجمعی را تحت تأثیر قرار دهد 
.کندرا مشخص ) اي خاص در طی انجام کارتورش چاپ، انتخاب مطالعه 15 مطالعاتتمامیخطر تورش در 

هاي زیر گروه، به عنوان مثال، حساسیت و یا تجزیه و تحلیل(ی هاي تجزیه و تحلیل اضافروش
شوند و نشان داده شود که کدام روش یا تحلیل از اند شرح داده که بکار رفته) متا رگرسیون

.شده استدر نظر گرفتهاختصاصیت بیشتري برخوردار بوده و از قبل 
16 ترتجزیه و تحلیل بیش

هایافته
ها، با ذکر دالیل کنار شده، ارزیابی واجد شرایط بودن، و انتخاب مقالهربالگريتعداد مطالعات غ

ال داشته باشد ایدهوجود جریانی نیز در هر مرحله و چنانچه یک نمودارمقاالتگذاشته شدن
. است

17 انتخاب مطالعه

مثال، اندازه به عنوان (هاي استخراج شده، شرح داده شود هاي دادهبراي هر مطالعه، ویژگی
.استنادهاي الزم ارائه گرددو ) ، دوره پیگیريpicos، مطالعه 18 هاي مطالعهویژگی

شود و در صورت وجود، سطح پیامد هر ، داده در معرض خطر تورش مشخص از هر مطالعه
).مراجعه کنید12به مورد (شود تورش ارزیابی  19 خطر تورش در مطالعات
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) الف: (هر مطالعه، براي )منافع یا مضرات(گیرند مورد بررسی قرار میکهپیامدهاییبراي همه 
تخمین تأثیر و حدود اطمینان که ) ب(اي و هاي خالصه شده ساده براي هر گروه مداخلهداده
.را مشخص کنیدنمایش داده شودال صورت ایدههبجنگلیتواند با نمودار می

20 تک مطالعاتتکنتایج حاصل از 

توان به حدود ها میهر فراتحلیلی که انجام شده است را ارائه نماید که از جمله آننتایج
.هاي پایداري اشاره کرداطمینان و اندازه 21 سنتز نتایج

).مراجعه کنید15به مورد (مطالعات را ارایه نماید تمامیخطر تورش در ارزیابینتایج 22 مطالعاتتمامی خطر تورش در
به عنوان (ها نیز ارایه گردد، تري انجام شده، نتایج حاصل از آنیه و تحلیل بیشچنانچه تجز

) .مراجعه کنید16به مورد (هاي زیر گروه، متارگرسیون مثال، حساسیت و یا تجزیه و تحلیل 23 ترتجزیه و تحلیل بیش

بحث
ی؛ همچنین ارتباطشان با اهد براي هر پیامد اصلوهاي اصلی از جمله قدرت شاي از یافتهخالصه

هاي بهداشتی، دهندگان مراقبت، ارایهبه عنوان مثال(گیرد توجه قرار هاي کلیدي موردگروه
).کاربران و سیاست گذاران

24 اي از شواهدخالصه

به (د بحث قرار گیرند بدست آمده مورپیامدها هم در سطح مطالعه و هم در سطحمحدودیت
، بازیابی ناکاملبه عنوان مثال(ور و هم در سطح مر) به تورشعنوان مثال، خطر ابتال

.)گزارشتورش هاي شناسایی شده، پژوهش
25 هامحدودیت

.هاي آتی ارائه گردددستآمده و کاربرد آن در پژوهشیر کلی از نتایج بهیک تفس 26 گیريبحث و نتیجه
منبع مالی

تهیه مقاله مروري منظم در اختیار قرار گرفته شرح هاي دیگري که براي منابع مالی و حمایت
که در انجام این کار، اینو ) ا از چه منبعی بدست آمده استهاز جمله اینکه داده(داده شود 

.اندکنندگان مالی چه منافعی داشتهتأمین
27 بودجه

PRISMAنمودار جریانی 
جریان اطالعات مرتبط با مراحلنموداري است که در آن،

اطالعات . شودیک مرور منظم به تصویر کشیده میمختلف
جستجويمشخص شده درتعداد مقاالتدر مورد
اند و و یا حذف شدهمطالعاتی که وارد، تعداد ايکتابخانه

کنار گذاشته شدن همچنین اطالعات مربوط به دالیل
در نمودار جریانی پریزما چهار . کندها را مشخص میآن

مرحله : که عبارتند از) 1نمودار( د دارد مرحله کلی وجو
چگونگی پیدا کردن مقاالت، مرحله غربالگري، مرحله 

بندي مقاالت ابی به مقاالت مرتبط و مرحله جمعدستی
هاي مرتبط با مرور، مرحله اول، گردآوري مقاله. مرتبط

ها و هایی که از طریق جستجو در پایگاه دادهتعداد مقاله
دست هفی که از طریق منابع دیگر بهمچنین سوابق اضا

آن مرحله غربالگري است پس از. شودآیند را شامل میمی
که بیانگر تعداد مقاالتی است که بعد از حذف موارد 

ها از جهت سپس متن کامل مقاله. مانندتکراري باقی می
گیرند مورد بررسی قرار می) شایستگی(واجد شرایط بودن 

هاي کامل، مواردي با ذکر دالیلو باز از بین این مقاله
در مرحله آخر، تعدادي از . شوندحذف می) معیار خروج(

و تعدادي ) مندمرور نظام(ها براي تهیه مقاله کیفی مقاله
مورد استفاده قرار ) فراتحلیل(دیگر براي تدوین مقاله کمی

.]16[گیرند می
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میالدي2009اولین نسخه رسمی سال ،"هاي مروري منظم و فراتحلیلگزارش مقالهدرموارد ترجیحی "نمودار جریانی - 1نمودار 

چگونگی 
پیداکردن 

مقاالت

پایگاهتجويتعداد مقاالتی که طی جس
.اندها بدست آمدهداده

تعداد مقاالت اضافی که از سایر منابع 
اندبدست آمده

دستیابی به 
مقاالت 
مرتبط

بندي جمع
مقاالت 
مرتبط

غربالگري

تعداد مقاالت پس از حذف موارد تکراري

اندتعداد مقاالتی که از مطالعه خارج شده

االت کاملی که تعداد مق
پس از بررسی شایستگی 

اندبکار گرفته شده

تعداد مقاالتی که غربال 
اندشده

تجزیه و تعداد مطالعاتی که در 
به کار )فراتحلیل(تحلیل کمی

اندرفته

تجزیه و تحلیل تعداد مطالعاتی که در 
اندبکار رفتهکیفی

تعداد مقاالت کاملی که از مطالعه خارج 
ا ذکر دلیلب: شوندمی
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PRISMAارزیابی عملکرد 
دهد مجالت معتبر پزشکی نشان میهاي اخیربررسی

هاي منتج از بیانیه پریزما که تا چه حد دستورالعمل
مندته است در مقاالت نویسندگان مرورهاي نظامتوانس

اي که این مرورها را مجله146از%27در .گنجانده شود
در دستورالعمل مربوط به نویسندگان، کنند،منتشر می

بیانیهخواسته شده است که نوشتار خود را بر اساس
مجالت مربوط %50در این مورد که تنظیم نمایندپریزما

مجالت%25هاي داخلی و ی و بیماريبه پزشکی عموم
نشان این نتایج. تخصصی رعایت شده استپزشکی

در PRISMAدستورالعملبکارگیريدهد که هنوزمی
گرچه به مرور ؛]22-23[مجالت به اندازه کافی نیست

2010در سال .]24[هایی حاصل شده استزمان پیشرفت
بوط به اري مرمقاله که از مقررات نوشت11میالدي روزانه 
174حدود. مند و فراتحلیل چاپ شده استمرورهاي نظام

تی، مؤسسات جویاي پژوهش و حیطه علوم بهداشمجله
کنند ازها استفاده میاز این نوع پژوهشهایی کهسازمان

گزارشدرپریزماخواهند تا از بیانیههاي خود میمجموعه
پریزما.]22[حمایت کنند فراتحلیلومرورهاي منظم

گزارشات پژوهشیارزیابیابزاري برايبه عنوانهمچنین 
EQUATOR:(Enhancing the QUAlity andدر شبکه 

Transparency Of health Research)شبکه بهسازي ،
مورد تحقیقات مراقبت بهداشتیکیفیت و شفافیت در

کیفیت و شبکه بهسازي. استناد و حمایت قرار گرفته است
هاي بهداشتی یک مرکز تحقیقات مراقبتشفافیت در
میالدي 2006سیس شده در مارس تأالمللیابتکاري بین

گذاريقابلیت اطمینان و ارزشدر زمینه افزایشاست که
هاي گزارشو مروجکند میهاي پزشکی فعالیت پژوهش

در مجالت .]25[مطالعات پژوهشی استو دقیق درشفاف

کامل طورهاي پریزما بهکشور جهان دستورالعمل70
ذکر است که در سال هالزم ب. ]22، 25[شودرعایت می

مقاله مروري در زمینه 250میالدي تنها 1990
هاي بهداشتی به رشته تحریر و نشر در آمده است، مراقبت

هاي تنها در پایگاه داده2013در اوت که در حالی
2405مقاله مروري منظم، 5637همکاري کوکران، 

و شدهخالصه مقاله منتشر24000روتکل و حدود پ
امکان دسترسی به آنها وجود دارد و این افزایش حاکی از 
اقبال بیشتر صاحبنظران علمی به اینگونه مرورها است

]27-26[.

بحث 
مقاالت در متون بالینی براي هاي گزارشدستورالعمل

هاي بالینی تدوینبهبود استانداردهاي گزارشگري پژوهش
ها و اند؛ با این حال، پایبندي به این دستورالعملشده

و الزم ]23[استانداردها کمتر از حد مطلوب گزارش شده 
این مهم باید توسط همه . اي پیدا کننداست بهبود عمده

هاي بالینی رعایت افراد درگیر در انجام و گزارش پژوهش
که آید میه پریزما و ملحقات آن چنین براز بیانی. شود

نویسی باید براي دستیابی به استانداردهاي بهتر گزارش
هاي احتمالی موجود در مطالعه را به حداقل رساند و تورش

پذیري آن را حفظ کرد تا پژوهشگران و قابلیت تجدید
کنندگان از پژوهش بتوانند به نتایج بدست آمده استفاده

ش به منظور افزای. در گزارش، اعتماد بیشتري پیدا کنند
هایی در نظر پایبندي پژوهشگران به این موضوع، راهبرد

هاي تحریریه در صحه گرفته شده که شامل سیاست
در حال .]4، 28-30[ها است گذاشتن بر این دستورالعمل

هاي علمی، در پایان هاي گزارش مطالعهحاضر دستورالعمل
گیرند؛ در حالی چرخه تولید دانش مورد استفاده قرار می
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م مطالعه حاضر براین باور است که محققان پیش از که تی
آن که در پایان و فقط براي ارائه کار انجام شده، به این 
دستورالعمل توجه داشته باشند، باید در آغاز کار، از دانش 

،در واقع. ه نمایندپریزما استفادو اصول کلیدي موجود در
ان یید شده توسط مراجع علمی به همأي تهادستورالعمل

که در گزارش کار انجام شده مفید هستند، در آغاز اندازه
برخی از ]. 28[باشند فرایند پژوهش نیز مفید می

هاي پژوهشی، نحوه هاي نیازمند به فعالیتسازمان
ها مل این دستورالعملهاي خود را بر پایه رعایت کاحمایت

اي کنند تا استانداردهاند و نویسنده را ملزم میتنظیم کرده
ریزي و گزارش دهی را به عنوان راهنماي برنامهگزارش

مطالعات و همچنین متناسب با طراحی مطالعه مورد 
لیست یک نمودار جریانی و یک چک. استفاده قرار دهد

دهی تهیه براي بهبود استاندارد مطالعه و نهایتاً گزارش
.نمایند و به انجامشان در تمام مراحل پایبند باشند

ريگینتیجه
ها، با ارایه شواهدي، مند و فراتحلیلمرورهاي نظام

شرایط را براي تغییر در عملکرد بالینی، بهبود دانش و 
همچنین مدیریت بهتر در زمینه بیماري و سالمت را 

پژوهشگران مطالعه حاضر امیدوارند . آورندفراهم می
پژوهان، راهنمایی در مورد پریزما، بتواند به دانش

هاي پزشکی ایران کمک کند سردبیران مجلهنویسندگان و
تر و با استفاده از بیشتر، علمی قويتا با اشراف

هاي ، سیاست)داخل و خارج کشور(هاي پیشینیان پژوهش
بهداشت عمومی و عملکردهاي بالینی کشور را با استفاده 

تري المللی تدوین و به نحو مناسبهاي بیناز دستورالعمل
.توسعه بخشند
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و فراتحلیلمنظممروريمقاالتگزارشدرترجیحیپریزما؛ موارد80

1395، سال 1، شماره 15دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

PRISMA; Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and

Meta-Analyses

Sh. Asar1, Sh. Jalalpour2, F. Ayoubi F3, M.R Rahmani4, M. Rezaeian5
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Today, understanding of systematic reviews and meta-analyses and their practical use is essential for who

concerned with society's health. Most of the medical reports invoked to these reviews and statements and it is

necessary for scientific experts to be familiar with their performing rules and the way of their writing. The basic

sciences specialists and clinical professionals study them to keep up the level of their knowledge on the fields of

interest.These articles are often seen as the beginning of the developing clinical guidelines for organizations that

provide facilities to carry out a research and it is used to verify and justify further investigation. Some of the

journals in the field of health adjust their publishing to this direction. Like other researches, Value of the

systematic reviews and meta-analyses of the literature is to answer three questions: 1- what has been done? 2-

what has been proven? and, 3- how has been it arranged? Systematic review and meta-analysis of basic sciences

and clinical medicine could manage the problems of health system and formulate the guidelines for the

collection and conclusions of the completed research, which is contributed to a specific subject or question.

Guidelines developed at the PRISMA; Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses,

included a checklist and a flow chart. Therefore, the present study aimed to inform the Persian language

researchers to publish their writing according to PRISMA statement.
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