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ها را گزارش کنیمچگونه مقاالت مروري منظم و فرا تحلیل
How to report systematic reviews and meta-analyses

1محسن رضائیان

M. Rezaeian

آینـد،  ویژه در حوزه سالمت به رشته تحریر در میهاي گوناگون معرفت بشري و بهتعداد مقاالت پژوهشی اصیل که در حوزه
سـاالنه حـدود   MEDLINEگردد که موتـور جسـتجوي مـدالین    براي نمونه فقط برآورد می. یابندبا سرعت شتابانی افزایش می

بندي همه مقاالت منتشـر  لعه و جمعاز همین رو، براي متخصصان یک رشته خاص، مطا. کندمقاله جدید را نمایه می600000
در پاسخ به این نیـاز مهـم، دانشـمندان، مطالعـات مـروري مـنظم       ]. 1[باشد شده در حوزه تخصصیشان کاري بسیار دشوار می

(Systematic review studies)هاو فرا تحلیل(Meta-analyses)در این نوع مطالعات، گروه تحقیق نسـبت  . اندرا طراحی نموده
آوري، تجزیـه و تحلیـل و   دقت چگونگی جمعنمایند که در آن، به بر اساس یک سؤال مشخص اقدام می،تدوین یک پروتکلبه 

بنـدي نتـایج بـه صـورت کیفـی      در صورتی که جمع. از دانش بشري مشخص شده استبندي مقاالت در یک قلمرو خاصجمع
)Qualitative (که جمعصورتیگزارش گردد، نوع مطالعه مروري منظم و دری بندي نتایج به صورت کم)Quantitative ( گزارش

].2[گردد، نوع مطالعه فراتحلیل خواهد بود 
ضـعیف طراحـی و اجـرا    دیگر به شکلیها نیز ممکن است، مانند هر نوع طراحی مطالعهمطالعات مروري منظم و فرا تحلیل

1996براي نمونه، در سـال  . ن مطالعاتی در نظر گرفته شده استهاي خاصی براي چگونگی گزارش چنیشوند، لذا دستورالعمل
عنوان بیانیـه کـواروم   ها طراحی نمودند که بهالمللی از دانشمندان، دستورالعملی را براي گزارش فراتحلیلمیالدي یک گروه بین

)](QuoRom Statement) (Quality of Reporting of Meta-analyses [ شناخته شد]یانیـه فقـط مخـتص چگـونگی     ایـن ب ]. 3
. تهیه شده بود) Randomized Controlled Trials(هاي تصادفی شاهددار عمل آمده بر روي کارآزماییگزارش یک فراتحلیل به 

از همـین رو، گروهـی از   . از همین رو، بازنگري این بیانیه به ویژه به منظور در بر گرفتن مطالعات مـروري مـنظم ضـروري بـود    
مـیالدي بـا عنـوان    2009تخصص فعالیت خود را بر روي بیانیه کواروم متمرکز نموده و نتایج کار خود را در سال دانشمندان م

)] PRISMA Statement((Performed Reporting Items for Systematic reviews and Meta-analyses)[پریزمـا  بیانیـه  
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ها، چگونگی گزارش اسـتاندارد مطالعـات   در آن عالوه بر فراتحلیلاز خصوصیات بیانیه جدید آن است که]. 4-5[منتشر نمودند 
هـاي  بنـدي کارآزمـایی  همچنین، اگر چه مرکز تمرکز این بیانیه نیـز بـر روي جمـع   . مروري منظم نیز در نظر گرفته شده است

بندي سایر مطالعات نیز بکار معتوان آن را براي جکنندگان این بیانیه معتقدند که میباشد، اما تدوینتصادفی شده شاهددار می
.برد

ها، نتایج، بحث و حتی آیتمی است که در آن چگونگی نگارش عنوان، خالصه، روش27لیست بیانیه پریزما داراي یک چک 
Flow-diagram)(همچنین، ایـن بیانیـه داراي یـک فلودیـاگرام      . کننده بودجه مطالعه مورد سؤال قرار گرفته استمنبع تأمین

هـا مـورد   بنـدي آن دقت چگونگی پیدا کردن، غربالگري، دستیابی به مقاالت مـرتبط و جمـع  اي است که در آن به چهار مرحله
. پرسش قرار گرفته است

در کشور ما نیز در حال افزایش است و مجله دانشگاه علوم ] 5[ها مطالعات مروري منظم و فرا تحلیلبا توجه به اینکه انجام
کنـد،  جان مانند سایر مجالت علوم پزشکی کشور در هر سال تعداد زیادي از این مقاالت راجهت چاپ دریافت میپزشکی رفسن

ضرورري است که محققین محترم قبل از انجام هرگونه مطالعه مروري منظم یا فراتحلیل، ازمفاد بیانیه پریزمـا و کـاربرد دقیـق    
الزم بـه  . ایند تا مقاله حاصل از کار آنهـا بـا اقبـال در انتشـار روبـرو گـردد      آن در طراحی مطالعه خود اطمینان الزم را کسب نم

پردازد، این بیانیـه  ذکر شده در این سخن سردبیري که به تشریح بیانیه پریزما می5و 4توضیح است که عالوه بر منابع شماره 
.باشدمی) /http//www.prisma-statment.org(آدرس آن 1392داراي یک وب سایت مشخص است که در بهار سال 
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