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 خالصه 

بررسي کیفیت و ارزیابي  بین انواع مطالعاتمطالعات کارآزمایي بالیني در باتوجه به اهمیت  مقدمه:

. این مطالعه با هدف ارزیابي مقاالت رسدضروری به نظر مي هاحیطه از پژوهشمقاالت مربوطه به این 

 . صورت گرفته است 1398تا  1388 یهاسال يط کارآزمایي بالیني مجله دانشكده پزشكي مشهد

کارآزمایي بالیني منتشر  مقاله 173پژوهش در این مطالعه که از نوع مقطعي مي باشد جامعه   روش کار:

 ستیلچکمقاالت از سایت مجله دانلود و  با استفاده از  است. 1398تا پایان  1388ی هاسالشده در طي 

ها توسط درصد ارزیابي شدند. داده 91/0با میزان توافق  آیتم کلي توسط دو ارزیاب 25کانسورت در 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 23نسخه  spssافزار نرم

تعداد مقاالت کارآزمایي بالیني چاپ شده در بازه مورد بررسي روند رو  نتایج نشان داد هرجند نتایج:

کانسورت  ستیلچک بر مبنای به رشدی داشته است اما روند میانگین امتیازات تقریبا ثابت بوده است.

 27و بیشترین امتیاز هم  1394ای در سال و مربوط به مقاله  6کمترین امتیاز کسب شده توسطه مقاالت 

به  82/2با انحراف معیار  53/13 بود. میانگین امتیازات کل مقاالت 1397ای در سال ط به مقالهو مربو

هایي یتمآ، از در عنوان "بالینيکارآزمایي "های آماری مورد استفاده و ذکر عبارت آمد. روش دست

 . ه بودندها به خود اختصاص دادبودند که به ترتیب بیشترین و کمترین میزان توجه را در پژوهش

بوده است  قبول قابلکمتر از حد  کلي در این مجله رعایت نكات بیانیه کانسورت طوربه نتیجه گیری:

 .رسديمبرای افزایش کیفیت مقاالت ضروری به نظر  های کانسورتیتمآکه رفع نواقص و رعایت بیشتر 

 ، کارآزمایي بالینيconsortارزیابي نقادانه، بیانیه  کلمات کلیدی:

 

  

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=5712&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AA%D9%82%DB%8C++%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=103748&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=211286&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82++%D9%85%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
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https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=62099&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=193310&_au=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87++%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C
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 مقدمه 

از ارزش  هابین انواع پژوهشمطالعات کارآزمایي بالیني در 

ای برخوردارند، نتایج حاصل از این مطالعات کاربردهای ویژه

بررسي و مطالعه اثرات  که از دارد های انسانيمهمي بر جمعیت

درمان و تشخیص تا پیشگیری،  درماني جدید هایروشداروها و 

شود. با توجه به رشد زیاد مقاالت ها در انسان را شامل ميبیماری

، بحث ارزیابي نقادانه جایگاه بسیار مهمي يدر حوزه علوم پزشك

طور دقیق و منظم در مطالعات زیست پزشكي دارد. روشي که به

. (1)دهدها را از لحاظ قابلیت اعتماد مورد بررسي قرار ميپژوهش

گزارشات ضعیف و نتایج مخدوش از  نشان داده شده است که

یي وتحلیل ضعیف یک مطالعه کارآزماطراحي اجرا و تجزیه

های بهداشتي از گیری در تمامي سطوح مراقبتتواند تصمیممي

های کشوری بهداشت گیری برای یک بیمار تا سیاستتصمیم

 رهنمودهایبه همین علت (. 2)عمومي را تحت تأثیر قرار دهد 

ها نگاشته بسیار زیادی در خصوص نحوه گزارش این پژوهش

ادانه کیفیت و ابزارهایي برای ارزیابي نق( 4و3)شده است

یكي از  (. 6و5)است  کارآزمایي های بالیني تدوین و منتشر شده

با هدف  2001که در سال است  1این ابزارها معیار کانسورت

(.  7)کمک به بهبود گزارش دهي کارآزمایي های بالیني منتشر شد

از آنجایي که افزایش کیفیت انجام مطالعات منجر به افزایش 

در مطالعات کارآزمایي بالیني که هدف  خصوصبهاعتبار نتایج 

بنابراین وجود  ؛شودهای نوین درماني است ميشان ارائه روش

شده  دیتائی علمي و هادستورالعملی همانند کانسورت که اهیانیب

گیرد يمرا در بر  هاجنبهمتخصصان را در خود دارد و تمامي 

 (.8ضروری است)

ا استفاده از این ابزارها های اخیر، برخي از محققان بدر سال 

های مختلف مقاالت منتشر شده در به ارزیابي کیفیت کلي بخش

اند که کیفیت پرداخته و گزارش داده يمجالت علوم پزشكي ایران

منیری و  (. 10و9)گزارش این مقاالت مناسب نبوده است

توانند مقاالت همكاران با اشاره به اینكه محققان ایراني کمتر مي

                                                           
1 Consolidated Standards of Reporting Trials 
2 Critical Appraisal Skills Programme  

در مجالت دارای ضریب تأثیر باال منتشر کنند، کیفیت خود را 

 یادر مطالعه(. 11)اندنامناسب گزارشات را در این امر مؤثر دانسته

بیانیه  براساسرا  ی بالینيکارآزمایي ها مقاله 314 که چكیده

کیفیت گزارش  قرار داده استارزیابي مورد کانسورت 

به این  نشده است وارزیابي شناسي در این مقاالت مناسب روش

 نظر در موارد میان از مقاالت یچكیده تمام نتیجه رسیده که در

 در شده برده کار به یمداخله فقط لیست،چک در شده گرفته

 تصادفي روش ذکر .است شده بیان کامل طوربه گروه دو هر

 نوع مطالعه، در درگیر هایگروه به کنندگانمشارکت سازی

 افرادی که تعداد و شدهکنترل بالیني تصادفي کارآزمایي طراحي

 ضعیف بسیار که است مواردی از داشتند، شرکت آنالیز در

 درصد 2/68 با دارو انواع مداخالت، میان از .اندشده گزارش

 دوسو یاست. شیوه شده برده کار به مداخالت سایر از بیشتر

 (. 12)است شده بیشتر استفاده کورسازی هایشیوه میان از کور

مقاله از مقاالت کارآزمایي بالیني  62دیگری نیز  مطالعهدر 

 ندبررسي شدCASP 2با استفاده از ابزار  داخليمجالت پرستاری 

از  درصد 50 تنهامقاله تمام شرایط را داشتند  3که طبق آن تنها 

نوع تخصیص تصادفي را توضیح داده و حجم نمونه مبنای  مقاالت

ها به نیز چگونگي تخصیص نمونه درصد 75بودند و حدود 

درصد از مقاالت  54ها را توضیح نداده بودند حدود گروه

 5توضیحي درباره کور سازی ارائه نداده بودند و تنها حدود 

درصد از مقاالت فاصله اطمینان را گزارش کرده بودند و 

شناسي و که بیشتر مقاالت در گزارش روشگیری کلي ایننتیجه

مقاالت  در مطالعه دیگری (. 13)د نواقصي داشتندهای خویافته

ی مجله شدهکارآزمایي بالیني دارای گروه کنترل تصادفي 

 94تا  82ی هاسالدندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در 

 ستیلچکمقاله بر اساس  40 مجموعبررسي شده بود که از 
3CONSORT ،امتیاز ضعیف دریافت نكردند  هامقالهاز  کدامچیه

درصد رتبه خوب و  55امتیاز متوسط گرفتند و  هاآندرصد  35و 

3 Consolidated Statement of Reporting Trials 
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درصد رتبه عالي را دریافت نمودند نیمي از مطالعات  10همچنین 

درصد به چگونگي تعیین  35و به شرح طرح مطالعه پرداخته بودند 

مقاله امتیاز کامل بخش  2پرداخته بودند و تنها  حجم نمونه

 (.14)خصیص تصادفي را دریافت کردندت

 يارائه گزارش روشن و مؤثر در مقاالت پژوهش نیبنابرا

با  يخوبمهم است چراکه خوانندگان به اریبس ينیبال یيکارآزما

درباره اعتبار و  تواننديو م شونديهای انجام شده آشنا مروش

از آن  کیستماتیدر مطالعه مرور س ایکنند  یها داوراعتماد آن

(. از طرفي با توجه به مطالعات پیشین 16و15)استفاده کنند 

توان این استدالل را نمود که بیشترین نواقص کارآزمایي ها در مي

ها بوده مانند تعیین حجم نمونه و همچنین های آماری آنقسمت

ای که این نواقص را بنابراین ضرورت مطالعه تخصیص تصادفي؛

ها مورد ارزیابي قرار ها را در طول سالمطرح کند و کارآزمایي 

شود تا منجر به این موضوع شود که نویسندگان دهد احساس مي

مقاالت در نوشتن مقاالت خود به این مسائل بیشتر توجه کنند تا 

با ؛ تری از اطمینان برسندکارآزمایي های موجود به حد قابل قبول

زشكي در مجله توجه به این که مقاالت رشته های مختلف علوم پ

دانشكده پزشكي مشهد به چاپ مي رسند و سیر صعودی مقاالت 

و همچنین وجود  1398تا  1388چاپ شده در این مجله از سال 

مقاالت کارآزمایي بالیني در رشته های مختلف ضرورت انجام 

یک ارزیابي گذارش دهي مقاالت حس مي شود. بنابراین این 

ارآزمایي بالیني مجله دانشكده ارزیابي مقاالت کمطالعه با هدف 

 کانسورت یهیانیبپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد براساس 

 .انجام شده است 1398تا  1388ی هاسالطي 
 

 روش کار

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعي تحلیلي است و جامعه 

مورد مطالعه در آن تمام مقاالت کارآزمایي بالیني منتشر شده 

توسط مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در 

باشد.در این مجله از مي 1398سال تا پایان  1388 یهاسالطي 

مقاله  173دوره،  10ویژه نامه در  3شماره و   81مجموع 

کارآزمایي بالیني استخراج شد به این صورت که کلمه 

کارآزمایي بالیني در هر بخشي از مقاله اشاره شده بود و همچنین 

با بررسي مقاالت، خصوصا مقاالتي که به اثر بخشي پرداخته 

بودند و مداخالت انساني داشتند به تشخیص ارزیابان کارآزمایي 

ورود به این مطالعه، ذکر عبارت بالیني تلقي مي شد. معیارهای 

در هر بخشي از مقاله اعم از عنوان، مقدمه، روش  "کارآزمایي"

، دارای 1398تا  1388و غیره، محدوده چاپ مقاله بین سالهای 

مداخله انساني و دارا بودن گروه مورد و شاهد بود که از این 

د مقاله در قسمت عنوان به این مهم پرداخته بودن 9مجموع تنها 

و ما بقي مقاالت در متن مقاله و در قسمت روش که اکثرا با 

عبارت مطالعه نیمه تجربي و مطالعاتي که دارای گروه مورد 

ساله با استفاده از  11وشاهد بودند تفكیک شدند. این ارزیابي 

 2شد. ارزیابي مقاالت توسط کانسورت انجام  ستیلچک

و اپیدمیولوژی  يستیآمار زمتخصصین  نظر ریزکارشناس آمار 

 (2010کانسورت )سال  ستیلچکبا استفاده از آخرین ویرایش 

بخش اصلي  6آیتم برای ارزیابي  37آیتم کلي و  25که شامل 

توافق در  منظوربهمطالعات کارآزمایي بالیني است انجام گردید. 

تئوری و عملي  صورتبهیي هاکالسارزیابي کارشناسان ابتدا 

اساتید آمار زیستي و اپیدمیولوژی تدارک  زیر نظر هاآنبرای 

 طوربهمقاله  10ی الزم، ارزیابي هاآموزشدیده شد و بعد از 

 ضریب توافق کاپا برای ارزیابي توافق آزمایشي انجام شد و

 صورتبهابتدا این کار یری شد. در گاندازه عملكرد کارشناسان

بر روی مقاالت مجله دانشكده پزشكي که مربوط  نفرِ 5گروهي 

به دانشگاه علوم پزشكي مشهد بود صورت گرفت به این صورت 

مورد بررسي  یي بالیني انتخابي از این مجلهکارآزمامقاله  5که 

ی مربوطه تكمیل شد و با استفاده از هاستیلچکو  قرار گرفت

 به دستاپا محاسبه شد. ضریب کبه ضریب کاپا  spss افزارنرم

(. سپس دو ارزیاب انتخاب شدند 7/0آمده پایین بود )کمتر از 

مقاله را با استفاده از چک لیست کانسورت بررسي کردند  5و 

و بعد از بحث و بررسي عدم توافق ها چند مقاله دیگر انتخاب و 

بررسي شد. در مواردی که ارزیابان با هم توافق نداشتند جلسات 

سان برگزار شد و این عدم توافق توسط با اساتید و کارشنا

کارشناسان مدیریت شد که سرانجام و پس از جلسات و 

شد که  912/0هماهنگي ها ضریب کاپای به دست آمده برابر 
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 االمكانيحتسعي شد که  سؤاالتبود. در پاسخ به  قبولقابل

ی شود به همین منظور در هنگام پر کردن سازكسانی هاجواب

از طرف )برخورد با موضوعي مبهم  محضبه ستیلچک

. شديمرسیدگي  گروهارزیابان( با پرسش از دیگر اعضای 

= 1ي )دوسطحبا مقیاس  ستیلچکمقاالت منتخب بر اساس 

ی شد. در ازبندیامت= فقدان معیار( 0داشتن معیار مورد نظر و 

و میانگین امتیاز هر بخش  هاتمیآنهایت جمع امتیاز بر اساس 

درصد امتیاز کسب شده به عنوان شاخص  و همحاسب

CONSORT .6لیست کانسورت شامل چک در نظر گرفته شد 

 بحث ،نتایج، هامواد و روش ،مقدمه ،بخش کلي عنوان و چكیده

آیتم  25ها مجموعاً شامل باشد و این بخشسایر اطالعات مي و

باشند. در این بررسي به آن دسته از مورد برای بررسي مي 37و 

فاقد  که  هایيو آن 1مقاالتي که معیار مورد نظر را داشتند امتیاز 

تعلق گرفته است. ذکر این نكته ضروری  0آن معیار بودند امتیاز 

از مقاالت که در معیار مورد نظر ی ادسته در رابطه با است که

، عدم دریافت امتیاز در آن آیتم اندنمودهیا خیر کسب  0 امتیاز

داده هیچ گزارشي  آیتمکه درباره آن  نیستمعني به این  لزوماً

های این امتیاز صرفاً از روی دستورالعمل نشده است بلكه

 منظوربهاختصاص داده شده است.  مدنظربه آیتم کانسورت 

آیتم  25در  هاآنارزیابي کلي مقاالت امتیاز کل کسب شده 

مورد ارزیابي قرار گرفت که بر اساس آن مقاالت را به سه دسته: 

ی گردید. مقاالتي که بیش از بنددستهخوب، متوسط، ضعیف 

 30( خوب، بین 17درصد امتیاز گرفته بودند )امتیاز بیش از  50

 30( متوسط و مقاالتي که کمتر از 17تا  11درصد )امتیاز  50تا 

( گرفته بودند ضعیف ارزیابي 11درصد امتیاز )امتیاز کمتر از 

 .شدند

 

 نتایج

 تا پایان سال  1388ی هاسالمقاله که طي  741از مجموع 

در مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد به  1398

 1. جدول اندبودهمقاله کارآزمایي بالیني  173 چاپ رسیده است،

طي  شدهچاپتعداد کل مقاالت و همچنین مقاالت کارآزمایي 

 طوربهکه  دهديمرا به تفكیک سال نشان  1398تا  1388ی هاسال

با افزایش تعداد کل مقاالت، مقاالت کارآزمایي  زمانهمکلي 

 .بالیني نیز دارای روند افزایشي بوده است

 

 1398تا انتهای  1388تعداد مقاالت کارآزمایي بالیني به تفكیک سال انتشار از سال  .1جدول 

 سال

 انتشار

 تعداد کل

 مقاالت
 درصد مقاالت کارآزمایي بالیني کارآزمایي بالیني تعداد مقاالت

1388 38 4 52/10 

1389 36 5 88/13 

1390 36 6 66/16 

1391 37 8 62/21 

1392 56 8 28/14 

1393 86 13 11/15 

1394 86 22 58/25 

1395 54 10 51/18 

1396 48 11 91/22 

1397 94 40 55/42 



 
 

 64، سال 3، شماره 1400شهریور-مرداد دانشگاه علوم پزشكي مشهدجله دانشكده پزشكي م -3159

1398 170 46 05/27 

 34/23 173 741 مجموع

 

مقاالت کارآزمایي بالیني  بیشترین درصد، 1با توجه به جدول 

 62تا  52ی هادورهدر این مقاله  باشد.مي 1397سال  مربوط به

مورد  مربوط به روانشناسي نامهژهیو 3شماره و  65شامل  که

 98بررسي قرار گرفت. اما بیشترین مقاالت کارآزمایي در سال 

در این مجله چاپ شده است که با توجه به حجم باالتر تمام 

االت کارآزمایي کمترین تعداد مقمقاالت این سال طبیعي است. 

باشد که با توجه به کم بودن تعداد مي 1388نیز مربوط به سال 

 56 در مجموع شده در این سال قابل توجیه استمقاالت چاپ

مربوط به این مجله مقاالت کارآزمایي بالیني کل درصد 

باشد که این امر بر روند رو به رشد به بعد مي 1396های سال

، نمودار 1گذارد. نمودار صحه مي مقاالت کارآزمایي بالیني

رشد کل مقاالت و مقاالت کارآزمایي بالیني را به تفكیک سال 

 . دهدنشان مي

 

 
.1398تا انتهای  1388 ی ابتدایهارشد مقاالت کارآزمایي بالیني به تفكیک سال انتشار در مجله دانشكده پزشكي مشهد طي سال روند: .نمودار   

 ، اینطور میانگینبه ،با توجه به امتیازات داده شده به مقاالت

درصد امتیاز کل را کسب کرده بودند )متوسط امتیاز  36مقاالت 

و بیشترین  1394ربوط به سال ( کمترین امتیاز کسب شده م53/13

 27و  6بود که به ترتیب امتیازات  1397آن هم مربوط به سال 

شده مربوط به سال بودند. بیشترین میانگین امتیازت مقاالت چاپ

و کمترین آن هم مربوط به سال  08/15با میانگین امتیاز  1393
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انگین نیز میزان رشد می 2نمودار .بود 5/10با میانگین امتیاز  1388

 .امتیازات به تفكیک سال ها را به تصویر مي کشد

 
 1398 یتا انتها 1388سال انتشار از سال  کیمقاالت به تفك ازاتیامت نیانگیمنمودار روند   .2نمودار 

 

 

امیتازات مقاالت مشاهده میشود که میانگین  2با توجه به نمودار 

به طور جزئي سیر صعودی داشته ولي بعد از آن  94تا  88از سال 

ثابت شده است همچنین بطور کلي روند تغییر میانگین امتیازات 

 تغییر قابل مالحظه ای نداشته است.

 

 کانسورت ستیلچکبخش کلي در  6اطالعات توصیفي امتیازات مربوط به  -2جدول 
 انحراف معیار میانگین بیشترین امتیاز کمترین امتیاز سؤاالتتعداد   بخش

 22/0 05/1 2 1 2 عنوان و چكیده

 34/0 87/1 2 1 2 مقدمه

 66/1 17/5 11 1 17 هاروشمواد و 

 10/1 36/3 6 1 10 نتایج

 81/0 73/1 3 0 3 بحث

 62/0 35/0 3 0 3 سایر اطالعات

کرد که در این   اظهارنظر  گونه نیا شووووديم 2با توجه به جدول      

کانسوووورت در   سوووتیلچک مقاالت در زمینه رعایت آیتم های       

و قسووومت نتایج و سوووایر اطالعات،      ها روشی مواد و ها قسووومت 

و همچنین در قسوومت عنوان و چكیده و  اندنداشووتهعملكرد خوبي 

و در قسووومت مقدمه  اندداشوووتهقسووومت بحث عملكرد متوسوووطي 

 .اندداشتهعملكرد خوبي 

در این ارزیابي ده ساله مشخص شدکه هیچكدام از مقاالت 

 در قسمتکارآزمایي بالیني این مجله امتیاز کامل را کسب نكردند. 
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تصادفي، در  یيکارآزماذکر نوع مطالعه، " عنوان و چكیده، عبارت

درصد مقاالت( این آیتم  5مقاله )حدود  173مقاله از  9تنها  "عنوان 

را در نظر گرفته بودند که نشان دهنده عملكرد ضعیف از این نظر 

خالصه ساختارمند در مورد طراحي کارآزمایي، "است و در بخش 

این مقاله بررسي شده  173، تمام " یریگجهیروش اجرا، نتایج و نت

قسمت را لحاظ کرده بودند. در قسمت مربوط به مقدمه بخش 

تمام  "پیشینه علمي و توضیح منطق انجام مطالعه  پیشینه و اهداف،"

اهداف اختصاصي یا " در قسمت اندکردهمقاالت درست عمل 

درصد( به این موضوع توجه  87مقاله )حدود  150، " یاتفرض

ي گزارش نشده بود و یا اهداف خوببهمابقي یا پیشینه  و در اندداشته

روش اجرا بخش طراحي  در قسمتو فرضیات مطرح نشده بود. 

)مانند موازی، عاملي( و میزان  توصیف طراحي مطالعهکارآزمایي، 

این بخش را لحاظ کرده  درصد( 71حدود مقاله ) 122 تخصیص

بودند و دیگر مقاالت حرفي از طرح بكار برده شده به میان نیاورده 

ودند و به ذکر مطالعه کارآزمایي و یا مطالعه تجربي، نیمه تجربي ب

تغییرات مهم در روش بسنده کرده بودند. در بخش  گریدیا موارد 

درصد( عملكرد مناسبي داشته اند و مابقي به  15مقاله ) 26، اجرا

ذکر این نكته که چه تغییراتي در پروتكل مطالعه صورت گرفته پس 

مانند تغییری که در صالحیت افراد برای ماندن از شروع کارآزمایي 

معیارهای . در بخش در مطالعه صورت گرفته نپرداخته بودند

درصد( معیارهای  82مقاله ) 142، صالحیت شرکت افراد در مطالعه

صالحیت افراد را مطرح کرده بودند و دیگر مقاالت به اشاره اکتفا 

بستر اجرای بخش  یا اصال این موضوع را مطرح نكرده بودند. در

 18مقاله )حدود  32، تنها مطالعه و مكانهای جمع آوری اطالعات

درصد( به بستر اجرای مطالعه پرداخته بودند. مابقي در اغلب موارد 

تنها به جامعه مورد مطالعه پرداخته بودند درحالیكه به محل جمع 

ها اشاره ای نكرده بودند یا گاهي هم کال این آوری وآنالیز داده

در هر گروه  نوع مداخلهموضوع را از قلم انداخته بودند. در بخش 

درصد( به نوع مداخله  92مقاله )حدود  159 ،با ذکر کامل جزییات

مقاله )تقریبا  24با جزییات آن پرداخته بودند. در بخش حجم نمونه 

 149درصد( به چگونگي تعیین حجم نمونه پرداخته بودند در  14

مقاله دیگر حجم نمونه تنها بیان شده بود ولي چگونگي حصول آن 

را گرفتند یا فرمول تعیین حجم  1بود در مواردی که امتیاز  بیان نشده

نمونه گفته شده بود یا اطالعات مربوط به چگونگي بدست آوردن 

قسمت تصادفي سازی، روش مورد استفاده و  در آن بیان شده بود.

 22نوع تصادفي سازی با جزئیات )مانند بلوک کردن( به ترتیب در 

د( رعایت شده بود. در بخش دیگر درص 3و  13مقاله )حدودا  6و 

های آماری مورد استفاده را بیان کرده درصد( روش 85مقاله ) 148

های آماری با بودند و ما بقي در اکثر موارد فقط استفاده از روش

های بكار افزار را مد نظر قراردادند ولي هیچ اشاره ای به روشنرم

ریان شرکت قسمت نتایج بخش ج در گرفته شده نكرده بودند.

پرداخته بودند  درصد( به این موضوع 2مقاله )حدودا  4کننده تنها 

گرفتند که نمودار جریان فرآیند  1در این بخش تنها مقاالتي امتیاز 

را داشتند این نمودار یک فلوچارت است که شامل مواردی در 

رابطه با ثبت نام و تخصیص افراد است که تعداد افراد ارزیابي شده 

ست رفته و تعداد هر گروه تخصیص داده شده توسط تصادفي و از د

را نشان مي دهد.  سازی به تفكیک و افراد گروه آنالیز شده پایاني

بطور کلي آمار و ارقام مربوط به بخش های مذکور  3جدول در 

 نمایش داده شده است.

 

 ضوعات اصلي چک لیست کانسورتتوزیع فراواني مقاالت از نظر مو -3جدول 

 درصد مقاالت تعداد مقاالت موضوع

 2/5 9 در عنوان " ينیکارآزمایي بال"ذکر 

 5/70 122 طراحي کارآزمایي نوع

 1/82 142 معیارهای صالحیت شرکت افراد در مطالعه

 9/13 24 حجم نمونه

 7/12 22 روش مورد استفاده برای تخصیص توالي تصادفي
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 5/85 148 آماری مورد استفادههای روش

 7/53 93 جدول اطالعات جمعیت شناختي

 1/34 59 محدودیت های مطالعه

 9/6 12 شماره ثبت کارآزمایي

 100 173 جمع مقاالت

 

با توجه به امتیاز بندی مقاالت، سه دسته بندی خوب، متوسط و 

بصورت  4جدول ضعیف و همچنین تعداد و درصد مقاالت در 

توصیفي نمایش داده شده است همانطور که مالحظه مي شود 

 17درصد مقاالت در دسته خوب یعني امتیاز بیشتر از  2/9تنها 

 قرار گرفتند.

 دسته بندی مقاالت کارآزمایي بالیني بر اساس امتیاز کسب شده -4جدول 
 درصد تعداد امتیاز

 2/9 16 (17خوب )امتیاز بیشتر از 

 85 147 (17تا  11متوسط )امتیاز بین 

 8/5 10 (11ضعیف )امتیاز کمتر از 

 100 173 جمع

 

 بحث ونتیجه گیری

در سالیان اخیر ارزیابي نقادانه به منظور ارزیابي کیفیت مقاالت 

چاپ شده و کمک به ارتقا کیفیت مقاالت مورد توجه قرار گرفته 

است که این ارزیابي توسط ابزار های مختلفي صورت مي گیرد 

از جمله این ابزار ها مي توان به چک لیست کانسورت اشاره کرد. 

ه، کانسورت یک روش استاندارد بر طبق تعریف وبسایت مربوط

برای نویسندگان ارائه مي دهد تا گزارش هایي از یافته های 

کارآزمایي بالیني، تسهیل گزارش کامل و شفاف و کمک به 

ارزیابي انتقادی خود را تهیه کنند. در این رابطه مطالعاتي برای 

ارزیابي تاثیر بیانیه کانسورت بر مقاالت انجام شده است که در 

ن مطالعات مقاالت مربوطه قبل و بعد از ظهور بیانیه کانسورت ای

و  Clementارزیابي شده اند از این میان مي توان به مطالعه ای از 

Buckley (17 ) گزارش دهي کارآزمایي های بالیني: "با عنوان

 312اشاره کرد که بر روی  "کانسورت قبل و بعد از ظهور بیانیه 

در  Lancetو  JAMAمقاله کارآزمایي بالیني منتشر شده در 

، بررسي متون انجام داده بودند که 2002و  1997، 1995سالهای 

قبل از ظهور بیانیه  مقاالت ،1997و  1995طي آن در سالهای 

پس از کانسورت ارزیابي شد. نتایج  2002کانسورت و در سال 

 1997و  1995مقاله در سالهای  102که از مجموع نشان مي دهد 

که قبل از کانسورت بودند، تعداد مقاالتي که طریقه محاسبه حجم 

درصد( و در سال  49مقاله بود ) 50نمونه را گزارش کرده بودند 

مقاله  60مقاله،  77که بعد از بیانیه کانسورت بود از مجموع  2002

همچنین در مبحث  دند.درصد( به این موضوع پرداخته بو 78)

درصد( و پس  92مقاله ) 94تصادفي سازی در قبل از کانسورت، 

مقاله  48درصد( و در موضوع کورسازی نیز  99مقاله ) 76از آن 

درصد( در بعد از  49مقاله ) 38( در قبل کانسورت و درصد 47)

ظهور بیانیه کانسورت گزارش شده بود. این نتایج تغییرات 

دهي قسمت های مهم یک کارآزمایي مثل  محسوسي در گذارش

حجم نمونه، تصادفي سازی و کورسازی را نشان مي دهد.از طرفي 

دیگر مطالعات زیادی برای ارزیابي مقاالت با استفاده از بیانیه 

کانسورت انجام شده است. این مطالعات با استفاده از چک لیست 
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یي را مد کانسورت امتیاز دهي به اجزای مختلف مقاالت کارآزما

در بررسي های مربوط به مقاالت ایراني، ضعیف  .نظر قرار داده اند

بودن گزارش دهي در موضوعات کورسازی، تصادفي سازی و 

محاسبه حجم نمونه دیده مي شود. موضوعاتي که در مطالعه 

حاضر نیز با گذارش دهي ضعیف همچنان پابرجاست. بر اساس 

تمام موارد آن را چک لیست کانسورت هیچ یک از مقاالت 

 94رعایت نكرده بودند و میانگین امتیازات مقاالت نیز تا سال 

حدودا افزایشي بود و پس از آن تغییر قابل مالحظه ای دیده نمي 

شد. ارزیابي های انجام گرفته توسط این مطالعه نشان داد که اکثر 

مقاالت به کمتر از نصف آیتم های چک لیست کانسورت توجه 

د و بیشترین کم توجهي مربوط به به بخش های ذکر کرده بودن

کارآزمایي در عنوان، حجم نمونه، تصادفي سازی، کورسازی و 

شماره ثبت کارآزمایي بالیني بود.اما در بخش های معیار های 

صالحیت افراد، روش آماری مورد استفاده و نوع طراحي 

ر کارآزمایي عملكرد مقاالت خوب بود و بیشترین موردی که د

این مقاالت به آن توجه شده بود بیان تاریخ های ثبت نام و پیگیری 

 قسمتدرصد مقاالت آن را درنظر گرفته بودند. در  95بود که 

تنها  ،در عنوان یيذکر نوع مطالعه کارآزماعنوان و چكیده بخش 

درصد مقاالت( این قسمت را در  5مقاله )حدود  173مقاله از  9

این حیث مقاالت بررسي شده عملكرد نظر گرفته بودند که از 

و اکثر مقاالت کارآزمایي از این عبارت نه تنها  اندداشتهضعیفي 

در عنوان بلكه در متن مقاله نیز استفاده نكرده بودند و این بخش 

یكي از ضعیف ترین عملكردهای مقاالت بررسي شده در این 

از ( 14)ان مطالعه را تشكیل داده بود. در مطالعه تقي پور و همكار

ابزار کانسورت برای ارزیابي مقاالت کارآزمایي دارای گروه 

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه  کنترل تصادفي منتشر شده در مجله

استفاده شده بود. در  1394تا  1382علوم پزشكي مشهد از سال 

این بررسي نیز ضعیف ترین عملكرد در مقاالت مربوط به ذکر 

درصد از مقاالت این  5/12ان بود که کارآزمایي بالیني درعنو

نكته را رعایت کرده بودند  نشان دهنده این است که مطالعه حاضر 

عملكرد ضعیف تری در این مورد داشته است.در بخش نوع 

طراحي مطالعه و معیار های صالحیت شرکت افراد در مطالعه به 

 درصد، مقاالت عملكرد خوبي داشتند. 82و  70ترتیب با حدودا 

درصد( به چگونگي  14مقاله )تقریبا  24ما در بخش حجم نمونه ا

مقاله دیگر فقط اندازه  149تعیین حجم نمونه پرداخته بودند و در 

حجم نمونه بیان شده بود ولي چگونگي حصول آن بیان نشده بود. 

همچنین تعداد بسیار کمي ازمقاالتي که حجم نمونه را تعیین کرده 

نمونه را بیان کرده بودند و اکثر آنها فقط بودند فرمول تعیین حجم 

به چگونگي تعیین حجم نمونه بسنده کرده بودند. در مطالعه ای 

مقاله کارآزمایي بالیني  227از آیت الهي و همكاران که به بررسي 

 1382تا 1380مجله علمي پژوهشي کشور بین سالهای 25در 

حجم نمونه  درصد مقاالت به روش تعیین 6.2پرداخته بودند تنها 

نویسندگان باید در مقاالت خود به این که (. 18)اشاره کرده بودند

چگونه حجم نمونه را بدست آورده اند اشاره کنند چرا که قبل از 

شروع یک کارآزمایي طرح ریزی آن بر مبنای حجم نمونه الزم 

همچنین حجم نمونه باید آنقدر کافي  ( 19و5)و کافي استوار است

ت کشف تفاوت های معني دار بالیني را داشته باشد باشد که قابلی

قسمت تصادفي سازی، روش مورد استفاده و نوع  در(. 20)

و  22تصادفي سازی با جزئیات )مانند بلوک کردن( به ترتیب در 

درصد( رعایت شده بود. در مطالعه  3و  13مقاله )حدودا  6

به توسط چک لیست کانسورت ( 4)دیگری امان الهي و همكاران

ارزیابي چكیده های کارآزمایي های بالیني دانشگاه های تهران و 

نمایه شده اند، پرداخته  PubMedدر  2010ایران که  تاپایان سال 

 4/5مقاله ذکر روش تصادفي سازی با  314بودند. از مجموع 

درصد یكي از نقاط ضعف مشاهده شده در مقاالت بود. در 

در مقاله ای تحت ( 21)اران و همك Ghimireمقاالت خارجي نیز  

در چكیده های ارزیابي پیروی از بیانه کانسورت عنوان 

کارآزمایي تصادفي کنترل شده در چهار مجله پزشكي با شاخص 

باال، با استفاده از ابزار کانسورت به این مقاالت impact) )تاثیر 

منتشر شده بودند امتیاز دهي کردند.  2010که بین ژانویه و دسامبر 

تایج نشان مي دهد که ضعیف ترین عملكرد بین مقاالت در ن

درصد بوده  3/9موضوع روش پنهان سازی تخصیص تصادفي با 

است.در مقاالت کارآزمایي بالیني نمونه ها باید بطور تصادفي به 

گروه ها تخصیص داده شوند تا هم تعادل بین گروه های مطالعه 
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زش مطالعه مي کاهد، برقرار شود و هم احتمال سوگیری که از ار

مقاله  5این مطالعه تنها  در قسمت کورسازی(. 23و22)کاهش یابد

درصد( کورسازی انجام داده بودند همچنین در مطالعه  3)نزدیک 

درصد جز نقاط ضعف آن  2/28با ( 24)ی حسیني و همكاران 

مقاالت بود البته در یک کارآزمایي بالیني گاهي بعضي خطا ها 

هش داد بعنوان مثال همین  کورسازی گاهي بخاطر را نمي توان کا

اما حتي (. 25)طراحي مطالعه و از نظر اخالقي سوال برانگیز است

در مواقعي هم که از نظر اخالقي کورسازی کار درستي نیست 

پژوهشگران باید دلیل آن را برای خوانندگان و داوران توضیح 

ای دیگری را دهند و بیان کنند برای کاهش سوگیری ها چه کاره

ذکر شماره ثبت کارآزمایي  (. 13)جایگزین کورسازی کرده اند

نیز یكي از پرتكرار ترین مشكالت گذارش دهي این مقاالت بود 

ذکر شماره ی ثبت  (4)که در مطالعه ی امان الهي و همكاران

درصد مشابه عملكرد این بررسي است.  4/1کارآزمایي بالیني با 

 این موضوعات خصوصا اکثر مقاالت در ینكهاز دالئل ا یكي

 يمطالعه چه بررس ینچه در ا یریو نمونه گ یساز يبحث تصادف

موضوع  ینا یتواندبودند م يضعف گذارش ده یدارا یشینپ یها

بوده و از  ینيباشد که اکثر مقاالت نوشته متخصصات بال

 ین افراد وبه ا يکم تر مقاالت یااستفاده نكرده  یمتخصصان آمار

. نتایج مطالعه توجه کرده اند ات آماری و متدولوژی ضوعمو

حاضر نیز نشان داد که مقاالت منتشر شده در مجله دانشكده 

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد عملكرد خوبي نداشته اند و 

در این زمینه نیاز به تغییرات اساسي دارند زیراکه در بیشتر 

قبولي را نگرفته قسمتهای موجود در چک لیست کانسورت نمره 

این بررسي با مطالعات انجام  اند. بیشتر نقاط ضعف دیده شده در

گرفته قبلي مشترک است مانند کور سازی، ذکر کارآزمایي بالیني 

در عنوان، روش محاسبه حجم نمونه و شماره ثبت کارآزمایي 

بالیني. از محدودیت های این مطالعه نیز میتوان به عدم دسترسي 

دو مقاله کارآزمایي بالیني در مجله دانشكده پزشكي  به متن کامل

اشاره کرد. همچنین دیگر محدودیت موجود این بود که با توجه 

به چک لیست کانسورت به تمام موارد وزن یكساني داده شد، چه 

آنهایي که معیار مورد نظر را داشتند و چه آنهایي که نداشتند در 

 شدن کم باشد. دلیلحالیكه ممكن است اهمیت آنها متفاوت 

نا آشنا بودن نویسندگان نسبت به بیانیه  مقاالت این های امتیاز

و کم توجهي  بالیني موضوع به مقاالت کانسورت و متمرکز بودن

 که شود مي پیشنهاد بود. موجود آماری مسائل نبست به

 مشورت آماری کارشناسان از مجله این مقاالت نویسندگان

کارگاه های آموزشي، کارشناسان مربوطه و با برگزاری  بگیرند

نویسندگان محترم را نسبت به موارد موجود در کانسورت مطلع 

 یابد. افزایش مقاالت دهي گذارش کیفیت کنند تا

 

 یریگجهینت

بطور کلي مقاالت کارآزمایي مجله دانشكده پزشكي مشهد 

اد دارای ضعف هایي در زمینه شیوه گذارش دهي بوده اند و تعد

قاالت، ماندکي از آنها دارای ارزیابي نسبتا خوب بودند و اکثریت 

حث بکمتر از نصف امتیازات موجود را گرفتند بیشتر مقاالت به 

های کورسازی، تصادفي سازی، چگونگي حصول حجم نمونه و 

از  شماره ثبت کارآزمایي توجهي نداشتند و تعداد اندکي مقاله

در  در عنوان آورده بودند وتمام مقاالت عبارت کارآزمایي را 

ه دید " یيکارآزما"اغلب مقاالت در هیچ کجای متن نیز عبارت 

 " يتجربنیمه  "و  " يتجرب"نمي شد و بیشتر از عبارات مطالعه 

 یياکارآزم مطالعات و نقش یتبا توجه به اهم استفاده شده بود.

 لعاتمطا ینانجام ا یفیتک یشنواقص ذکر شده و افزا رفع ،ینيبال

 مجالت به ید. لذا تأکیرسدضروری به نظر ماین مجله  در

 در کانسورت ینيجهت لزوم استفاده از فهرست بال نویسندگان

 داوری شده و يتصادف ینيبال یيهنگام نگارش مقاالت کارآزما

 یناز ا منتج ابزار سبب ارتقاء گزارش های ینآنها با استفاده از ا

 ي شود.مطالعات م

 

 تشکر و قدردانی

وم از حمایت های دانشگاه عل به این وسیله، نویسندگان مقاله

 را مي پزشكي مشهد در انجام این طرح نهایت تشكر و قدرداني

 نمایند.
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 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد تعارض منافع
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 Abstract 

Introduction: Regular interval training with adaption volume regulated 

genes expression in diabetic pations and reduced cardiomyopathy. 

Background: The purpose of this study was Comparison Comparison the 

Effect of Two types of High-Intensity Interval Training on the Expression 

Genes of IRS-1 and IRE-1α in the Cardiomyocytes type 2 diabetes of Obes 

Male Rats.  

Methods: 36 male Wistar rats were divided into 4 groups: type1 high-

intensity interval training (HIIT1:1), type2 high-intensity interval training 

(HIIT2:1), diabetic control (DC), and nondiabetic control (NC) trained fo 4 

weeks and 5 days/week. Plasma glucose concentration was measured by the 

glucose oxidase method. ELISA method was used to measure the insulin 

levels and the HOMA-IR method was used to measure insulin resistance 

index. A real-time PCR technique was used to evaluate the gene expression 

of the IRS-1 and IRE-1α genes. Results were analyzed with one-way ANOVA 

and Tukey post hoc tests at the alpha level of 0/05. Diabetes induced by STZ 

in diabetic groups.  

Results:  gene expression of IRS-1 in both groups of HIIT2:1(p= 0.002) and 

HIIT1:1(p= 0.006) showed a significant decrease compared to the DC group 

and in HIIT2:1(P=0/043) showed a significant decrease compared to the 

HIIT1:1 group. a gene of IRE-1α in both groups of HIIT2:1(p= 0.005) and 

HIIT1:1(p= 0.007) showed a significant decrease compared to the DC group 

and in HIIT2:1(P=0/001) showed a significant decrease compared to the 

HIIT1:1 group. The mean weight values and insulin resistance index in the 

HIIT1:1 group and glucose were significantly lower in the HIIT2: 1 group. 

Conclusion: 4 weeks High-intensity interval training type 2 with a higher 

effect on decreasing IRS-1 and IRE-1α genes expression in cardiomyocytes 

of obese diabetic rats may it can improve gene dysregulation 

Keywords: High Intensity Interval Training, IRS-1, IRE-1α, Type 2 Diabetes 

 

  
 

 

 

 


