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Background & Aims: There are different types of biases in clinical trial 

studies. Selective outcome reporting is one of these biases occurring when the 

publication of research findings is influenced by the nature and direction of the 

results. Therefore, the present study aimed to compare selective outcome 

reporting bias in clinical trials registered in the Iranian Registry of Clinical 

Trials (IRCT) website with articles published in the nursing and midwifery 

journals. 

Methods: In this descriptive-analytical study, all clinical trial studies 

published in the Iranian Journal of Nursing and Midwifery from March 2018 to 

March 2019 that had met the inclusion criteria were selected using the Census 

sampling method. The data were collected using a researcher-made checklist 

that was used to check the status of the journals, compare the outcomes in the 

IRCT website with those reported in the Methods and Results sections of 

published articles, and assess the significant and non-significant primary and 

secondary outcomes. 

Results: The findings of the study revealed that out of 223 articles published 

in 33 Midwifery Nursing Journals, only half of the articles had IRCT code. 

Moreover, 63% of the primary outcome and 18% of the secondary outcome 

recorded in the IRCT were different from the primary and secondary outcomes 

reported in the Methodology section of the article, which led to the removal of 

59% of primary outcomes recorded on the IRCT website.  

Conclusion: The results of the present study revealed that although many 

nursing and midwifery journals had made it mandatory to register clinical trials 

on the IRCT website, only half of the articles had IRCT code. In addition, 

more than half of the outcomes reported in articles undergo deletion, 

modification, or addition of new consequences, which lead to the publication 

of invalid study results. 
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شده در سامانه ثبت کارآزمایی های بالینی ثبتمقایسه دقت ثبت پیامدها در کارآزمایی

منتشرشده در مجالت پرستاری و مامایی و مقاالت (IRCTبالینی ایران )
*9یمحمد نایم ،2ی، نرگس صادق9یسلطان نایم

رانی، اصفهان، ایاصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالم واحد، یارشد پرستار یکارشناس یدانشجو .1

رانی، اصفهان، اید اسالمسالمت جامعه، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزا قاتی، مرکز تحقیپرستار یدکترا .2

 رانی، اصفهان، ایسالمت جامعه، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالم قاتی، مرکز تحقیپرستار یعلمئتیعضو ه .3

:چکیده

تورش گزارش انتخابی  هاآندارد که یکی  ها در مطالعات وجودانواع مختلفی از تورش :هدف و زمینه

تحقیق تحت تأثیر ماهیت و جهت نتایج یک  یهاافتهی که انتشار دهدخ میر است و در مواقعیپیامده

های ی تورش گزارش انتخابی پیامدها در کارآزماییاسهیمقابررسی  هدف این پژوهش .ردیگمیقرار 

منتشرشده در مجالت پرستاری  با مقاالت (IRCT)بالینی ایران  در سامانه ثبت کارآزمایی شدهثبتبالینی 

.استی و مامای

تحلیلی تمام مقاالت کارآزمایی بالینی که از فروردین تا اسفند -در این تحقیق توصیفی :بررسی روش

است، به روش  شده چاپی پرستاری و مامایی ایران پژوهش یعلمدر مجالت تخصصی  1331

ای بود که ساختهمحقق ستیلچکی اطالعات ابزار گردآورگیری سرشماری انتخاب شدند. نمونه

و نتایج  روش کارشده در با پیامدهای گزارش IRCTسامانه وضعیت مجالت، مقایسه پیامدها در 

 .کردیم و ثانویه را بررسی هیاول یامدهایپداری داری و عدم معنیمقاالت، معنی

مجله علمی پژوهشی در حوزه پرستاری و مامایی، تنها  33در  منتشرشدهمقاله  223بین  در ها:یافته

درصد از پیامدهای ثانویه  11درصد از پیامدهای اولیه و  13داشتند. همچنین  IRCTمقاالت کد  نیمی از

مقاله تفاوت داشت که به  روش کاردر  شدهگزارش هیو ثانوبا پیامد اولیه  IRCTدر سامانه  شدهثبت

 منجر شد. IRCTدر سامانه  شدهثبتدرصد از پیامدهای اولیه  93حذف 

ها از های بالینی در سامانه ثبت کارآزماییبودن ثبت کارآزمایینشان داد با وجود الزامی نتایج گیری:نتیجه

نیمی از  نیبراشوند. عالوهمنتشر می IRCTکد سوی بسیاری از مجالت، نیمی از مقاالت بدون گزارش 

به  تیرنهادشوند که شده در مقاالت، متحمل حذف، تغییر یا افزودن پیامد جدیدی میپیامدهای گزارش

شود.نامعتبر در مطالعه منجر می حصول نتایج

 1333 مهر 19: دریافت تاریخ

 1333 آذر 11پذیرش:  تاریخ

 1333 زمستانانتشار:  تاریخ

 ها:واژه کلید

پیامد اولیه، پیامد ثانویه، 

های سامانه ثبت کارآزمایی

بالینی، کارآزمایی بالینی، 

گزارش انتخابی پیامدها

 :نویسنده مسئول*

  یمحمد نایم

 رانی، اصفهان، ایسالمت جامعه، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالم قاتیمرکز تحق نشانی:
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https://orcid.org/0000-0003-4900-7927
https://orcid.org/0000-0003-4900-7927
https://orcid.org/0000-0003-3580-0326
https://orcid.org/0000-0003-3580-0326
https://orcid.org/0000-0001-5031-8736


  
 
 
 

 

 

  4شماره . 1. دوره 9911زمستان 

 

 

 شده منتشر مقاالت IRCT سامانه در پیامدها ثبت دقت مقایسه. و همکاران یسلطان نایم 815

 

مقدمه

 (RCTsشده )تصادفی شاهددارمطالعات کارآزمایی 

علوم خالت مرتبط با معتبرترین روش بررسی سود و زیان مدا

این  کهییازآنجا .(1) شونددر نظر گرفته می بهداشت و درمان

دارند، ها بروز انواع تورش درکمتری  زمینهنوع مطالعات 

مداخالت  ات انواعمقایسه تفاوت اثر برای یعنوان استانداردبه

ها در . انواع مختلفی از تورش(2) شوندمی در نظر گرفته

بر نتایج  هاآن ریتأثی بالینی وجود دارد که مطالعات کارآزمای

ها ممکن است در مراحل تورشمطالعه متفاوت است. 

 جینتا رمطالعه تا مراحل پس از انتشار رخ دهند و ب یزیربرنامه

نادرست منجر  یریگجهیند و به نتنوارد ک یجد بیپژوهش آس

انواع  یکی از. (3) دندار کنمطالعه را خدشه یو اعتبار داخل شوند

ها، تورش گزارش انتخابی پیامدهاست و در مواقعی تورش

ی یک پژوهش تحت تأثیر هاافتهی انتشارکه  افتداتفاق می

 .(4) ردیگیمماهیت و جهت نتایج قرار 

گزارش انتخابی پیامدها که با نام تورش گزارش نتایج نیز 

که پژوهشگری به نتایج دور  دهدیمشود زمانی رخ شناخته می

با حذف، تغییر یا افزودن  کندیمو سعی  ابدییمانتظار دست  از

ی دیگر نشان دهد. با وجود اگونه بهپیامدی جدید، نتایج را 

ای اجرا گسترده طوربهها در حال حاضر ثبت کارآزمایی نکهیا

های پیامدها طبق تمایالت نویسنده شود، اما گزارشمی

  .(9)است  ی خاص در نتایج شایعریگجهت منظوربه

Mathieu ( دریافتند 2003و همکاران )درصد از  31

اند که در حداقل یک پیامد اولیه داشته شدهثبتهای کارآزمایی

ی اضافه شده تازگبهمرحله انتشار تغییر کرده، حذف شده یا 

( نیز در مطالعه خود عنوان 2004و همکاران ) Chan .(1)است 

یی بالینی کارآزمامطالعات کردند گزارش انتخابی پیامدها در 

ی که در طرح پژوهشی اهیاولو پیامدهای  دهدیمبسیار رخ 

درصد  40در  شودیمدر مقاالت منتشر  آنچهبا  شودیمبیان 

درصد از پیامدهایی  31که تنها یاگونهبهموارد متفاوت است. 

درصد از  93و  کنندیمکه اثربخشی یک مداخله را بررسی 

، کنندیمثرات مضر یک مداخله را بررسی پیامدهایی که ا

 .(1) شوندیمناقص در مقاله منتشر  طوربه

ه بالقو طوربه تواندیمدر نتایج  گزارش انتخابی کهییازآنجا

باشد، الزم است سازوکارهایی  رگذاریتأثبر تصمیمات بالینی 

برای نظارت بر کیفیت، شفافیت و مالحظات اخالقی در 

کاهش  منظوربهنی در نظر گرفته شود. های بالیکارآزمایی

داده در این های رخگزارش انتخابی پیامدها و بررسی تورش

های بالینی مورد تأیید سازمان های ثبت کارآزماییزمینه، پایگاه

بهداشت جهانی در هر کشوری تأسیس شد. همچنین مجمع 

در کره جنوبی،  2001جهانی پزشکی در اجالس اکتبر 

پیش از شروع مطالعه را  های بالینیبت کارآزماییبودن ثالزامی

. در اعالمیه هلسینکی آمده است که افزودبه اعالمیه هلسینکی 

گیری در یک پایگاه هر کارآزمایی بالینی باید قبل از اولین نمونه

ای مسئله تنهانهاین موضوع  .(1) شودداده قابل دسترسی ثبت 

قی در علوم پزشکی ، بلکه الزامی اخالشودیمعلمی محسوب 

نتایج تحقیقات خود را در زمینه  اندموظف. نویسندگان است

عمومی در دسترس قرار دهند و برای  طوربهموضوعات انسانی 

های خود پاسخگو باشند؛ بنابراین، بودن و صحت گزارشکامل

اثرات منفی  تواندیمتورش گزارش انتخابی پیامدهای مطلوب 

 .(3) ه باشدبر صحت شواهد علمی داشت

ی پژوهشی، هاطرحی سازشفافدر راستای  رونیازا

ی سعی در المللنیبیک نهاد  عنوانبهسازمان بهداشت جهانی 

های ییکارآزمای جهان به ایجاد مراکز ثبت کشورهاتشویق 

 رانیابالینی کرده است. در ایران نیز مرکز ثبت کارآزمایی بالینی 

(Iranian Registry of Clinical Trials)  1311در سال 

تأسیس شد و در همان سال به عضویت مراکز مورد تأیید 

 .(10)درآمد سازمان بهداشت جهانی 

 برای ارائه شواهد بر مبتنی پرستاری اهمیت به توجه با

 است واجب ارتقای سالمت و از بیماران باکیفیت مراقبت

 در را یاشدهیزیربرنامه و پژوهشی منظم هایفعالیت محققان

های الزم در این زمینه ایجاد شود تا به و توانمندی گیرند پیش

پرستاران  ی و بهبود عملکردنیبال یریگمیتصمافزایش قدرت 

های مکرر در . از سوی دیگر، وجود تورش(11)شود منجر 

بر کیفیت  شدتبهتواند مراحل گوناگون اجرای مطالعات می

عتبر سازد و اجرای مطالعه را نام آن تأثیر بگذارد و نتایج

که یاگونهبهببرد،  سؤالپرستاری مبتنی بر شواهد را زیر 

بیماران را در معرض خطرات ناشی از نتایج نادرست تحقیقات 

تاکنون  شدهانجاموجوهای در جست کهازآنجا. دهدیمقرار 

ای در ایران یافت نشد که به مقایسه مقاالت منتشرشده مطالعه

از نظر  IRCTدر سامانه  شدهثبتو مطالعات  در مجالت
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بر آن شدیم  رونیازاگزارش انتخابی پیامدها پرداخته باشد، 

ای تورش گزارش انتخابی ای با هدف تعیین مقایسهمطالعه

با  IRCTدر سامانه  شدهثبتهای بالینی پیامدها در کارآزمایی

 در مجالت پرستاری و مامایی انجام دهیم. منتشرشده مقاالت

 رسیروش بر

است که به  یلیتحل یفیمطالعه توص یکپژوهش  نیا

 دره شددر مقاالت منتشر یامدهاپ یتورش انتخاب یسهمقا

 یهاییبا کارآزما ییو ماما یپرستار یپژوهش یمجالت علم

 مطالعه به ورود معیار .است پرداخته IRCT سامانهشده در ثبت

ت شامل تمام مقاالت کارآزمایی بالینی منتشرشده در مجال

تخصصی علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایران بود که از 

ی هاطرح( با انواع 1331تا اسفند یک سال گذشته ) نیفرورد

های موازی، متقاطع، خوشه و کارآزمایی از قبیل طرح

اشاره  IRCTفاکتوریال چاپ شده و در متن مقاله به کد ثبت 

نترل، کرده بودند. همچنین محدودیت از نظر داشتن گروه ک

کنندگان و زبان چاپ مقاله نحوه تخصیص تصادفی شرکت

)فارسی، انگلیسی( لحاظ نشد. معیار خروج از مطالعه نیز تمام 

 ی و توصیفی بود.امشاهدهمقاالت مروری، 

 ی استفاده شد.سرشماری از روش ریگنمونهبرای 

که پس از تهیه فهرست مجالت تخصصی پرستاری  صورتنیبد

به علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات کشور و مامایی که رت

مقاالت منتشرشده در آن مجالت از نظر  داشتند، عنوان و چکیده

معیارهای ورود به مطالعه بررسی شد. سپس متن کامل مقاالتی 

 IRCTاستخراج شد که معیار ورود را داشتند و از طریق کدهای 

سامانه یه در در مقاله به مقایسه پیامدهای اولیه و ثانو شدهگزارش

IRCT .با قسمت روش مطالعه و نتایج مقاالت پرداخته شد 

 ستیلچکابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق 

 بررسی پیامدهای اولیه، ثانویه و منظوربهی بود که اساختهمحقق

 مقایسه آن و همچنین اطالعات مجالت طراحی شد. همچنین

ی دانشکده علمئتیه روایی محتوایی ابزار را شش تن از اعضای

پرستاری و مامایی قبل از شروع مطالعه بررسی کردند. تمامی 

استفاده  ستیلچکدر تکمیل و بهبود  شدهیآورجمعنظرات 

ها استفاده داده لیوتحلهیتجزشد. در پایان از آمار توصیفی برای 

توزیع فراوانی مطلق و نسبی  صورتبهشد و هر یک از موارد 

با کارشناسی ارشد  نامهانیپاعه حاضر حاصل گزارش شد. مطال

از کمیته  .IR.IAU.KHUISF.REC.1397.147 کد تصویب

اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 

 است. 1331/ 21/03مصوب 

 هایافته

مجله تخصصی پرستاری و مامایی که رتبه علمی  33از 

مقاله  1311پژوهشی از کمیسیون نشریات کشور داشتند، 

مطالعه کارآزمایی منتشر  صورتبهمقاله  413آمد که  دستبه

 در IRCTشده بودند. محقق پس از بررسی از نظر داشتن کد 

را از نظر تورش  (درصد 41مقاله ) 221 تیدرنهامقاالت، 

( درصد 11/91مقاله ) 231انتخابی پیامدها بررسی کرد. همچنین 

سه  نداشتند. IRCT ه کداز مقاالت منتشرشدکارآزمایی بالینی 

 IRCT سامانه در اما داشتند، مقاله متن در IRCTکد نیز مقاله 

از نظر تورش انتخابی ها آن یامکان بررسو ثبت نشده بودند 

 (.1مقاله ارزیابی شد )جدول  223وجود نداشت. در پایان 

مجله  29شده، مجله بررسی 33ها نشان داد از بین یافته

ماهنامه  صورتبهمجله  2وماهنامه و مجله د 1فصلنامه، 

درصد از مجالت علمی  19شدند. در این میان منتشر می

پرستاری و مامایی در راهنمای نویسندگان  در حوزهپژوهشی 

مشروط  IRCTخود، انتشار مقاالت را به ثبت در سامانه 

 درصد از مقاالت کارآزمایی بالینی 91همچنین کرده بودند. 

 و نگرندهیآ درصد 3، نگرگذشته صورتهب IRCTدر سامانه 

ی )مقطعی( ریگنمونهثبت در حال  صورتبهدرصد  39

 گزارش شده بودند.

 

 بالینی کارآزمایی مقاالت و مجله تخصصی رشته تفکیک هب مقاالت نسبی و مطلق فراوانی. 9 جدول

 رشته
 مجالت

 (درصدتعداد )

 مقاالت کل

 (درصدتعداد )

 بالینی کارآزمایی

 (درصدد )تعدا

 IRCTکد  بالینی دارای کارآزمایی

 (درصدتعداد )

 11(20/23) 110(91/34) 912(22/44) 11(43/41) پرستاری

 42(93/11) 11(34/19) 111(93/13) 2(01/1) ییو ماما زنان

 111(21/92) 232(10/90) 991(29/42) 19(49/49) مامایی و پرستاری

 221(100) * 413(100) 1311(100) 33(100) مجموع
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ی المللنیبشده، مجالتی که در نمایه مجله ارزیابی 33در بین 

درصد از مجالت را به خود  19اسکوپوس نمایه شده بودند 

اختصاص دادند. بیشترین میزان کارآزمایی بالینی دارای کد 

IRCT  گزارش کرده بودند که در این میان مجلهEvidence 

based care ( مقاالت کارآزمایی درص 91بیشترین درصد )د

 (.2اشاره کرده بود )جدول  IRCTبالینی را داشته که به کد 
 

 اند به کل مقاالتهذکر کردرا  IRCTکه کد  یمقاالت و ینیبال ییمقاالت کارآزما فراوانی .2 جدول

 وضعیت

 الزام

 کد داشتن
IRCT 

 (خیر-بله)

 مجله اسم

 تعداد

 انتشار

 در شماره

 مجله سال

 مقاالت کل

 در همجل

 19 سال

 تعداد

 مقاالت
RCT 

 مقاالتی تعداد

 IRCT کد که

 .اندکرده ذکر را

 مقاالت درصد

RCT کل به 

 مجله مقاالت

 کد که مقاالتی درصد

IRCT اندکرده ذکر را 

 مجله مقاالت کل به

 تعداد

 (درصد)

 تعداد

 (درصد)
 درصد درصد (درصد) تعداد

 بله

Evidence based care 4 (43/2)32 (11/3)11 (31/1)11 29/91 29/91 

 19/41 1/14 1(19/2) 11(31/2) 13(31/0) 4 جراحی داخلی پرستاری

 12/40 12/40 13(19/9) 13(1/2) 32(43/2) 4 حیات

Nursing and midwifery studies 4 (3/1)11 (23/1)1 (19/2)1 3/39 3/39 

Nursing practice today 4 (12/1)24 (12/1)1 (93/3)1 33/33 33/33 

 11/21 32/41 33(29/11) 13(1/13) 131(3/10) 12 ایران نازایی و مامایی زنان، خیر

 بله

 12/21 11/41 3/(31) 19(23/3) 32(43/2) 4 پرستاری در بخشیتوان

 11/21 11/21 9(2/2) 9(01/1) 11(31/1) 4 مامایی و پرستاری در پژوهش توسعه

Critical care nursing 4 (12/2)21 (31/2)11 (03/3)1 21/33 29 

 4/23 23/31 22(13/3) 39(99/1) 34(14/1) 1 یرانا مامایی و پرستاری تحقیقات

 14/22 4/43 12(3/9) 23(31/4) 93(02/4) 1 سیناابن مامایی و پرستاری مراقبت

 12/21 21 1(93/3) 10(19/2) 31(1/2) 4 نگرجامع پرستاری خیر

 11/20 41/34 1(19/2) 10(19/2) 23(2/2) 4 دجومحورمد پرستاری مراقبت بله

 19/11 11/41 11(31/1) 40(13/1) 31(23/1) 12  مامایی و پرستاری خیر

 بله

 00/11 00/40 1(93/3) 20(31/4) 90(13/3) 1 پرستاری آموزش

 12/19 00/29 9(21/2) 1(12/1) 32(43/2) 4 مامایی و پرستاری بالینی

Holistic nursing and midwifery 4 (43/2)32 (11/0)4 (11/1)4 90/12 90/12 

 90/12 12/21 4(11/1) 3(34/1) 32(43/2) 4 مامایی و پرستاری در پیشگیرانه مراقبت

 41/10 00/29 9(21/2) 12(93/2) 41(14/3) 1 ایران پرستاری خیر

 41/10 11/41 9(21/2) 20(31/4) 41(14/3) 1 پرستاری روان بله

 Modern care journal 4 (43/2)32 (91/1)1 (32/1)3 11/21 31/3 خیر

 بله

Journal of caring sciences 4 (19/2)39 (93/1)12 (32/1)3 21/34 91/1 

Advances in nursing and midwifery 4 (13/1)29 (01/1)9 (11/0)2 00/20 00/1 

 14/1 21/23 4(11/1) 13(10/2) 91(29/4) 1 ایران پرستاری پژوهش

 14/1 09/13 3(32/1) 1(12/1) 42(13/3) 4 باروری بهداشت و مامایی

 49/1 03/23 2(11/0) 3(34/1) 31(39/2) 4 مازندران مامایی و پرستاری علوم

 11/4 11/23 1(44/0) 1(91/1) 24(12/1) 4 عروق و قلب پرستاری خیر

 14/3 93/11 1(44/0) 11(49/3) 21(31/1) 4 جامعه سالمت بله

 22/3 91/22 1(44/0) 1(91/1) 31(39/2) 4 رزم در پزشک و پرستاری خیر

 01/2 90/12 1(44/0) 1(23/1) 41(14/3) 4 سالمت ارتقای مدیریت بله

 0 31/41 0 19(23/3) 31(39/2) 4 دیابت پرستاری خیر

 0 19/43 0 14(02/3) 32(43/2) 4 کودکان پرستاری بله

 
 0 00/19 0 3(14/0) 20(91/1) 4 پرستاری مدیریت
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 IRCTها در سامانه گزارش آن یزانروش کار مقاله با م در ثانویه و یهاول یامدپ یمقاالت دارا یمطلق و نسب یفراوان. 9 جدول

 مقاله در اولیه پیامد به اشاره
 ثانویه پیامد اولیه پیامد

 فراوانی درصد تعداد فراوانی درصد تعداد

 43 21 44/11 139 .اندرا در مقاله گزارش کرده IRCTر سامانه د موجود یامدهایکه پ یمقاالت

 91 23 91/12 21 .اندنکرده گزارشرا در مقاله  IRCTدر سامانه  موجود یامدهایکه پ مقاالتی

 IRCT 223 100 91 100شده در ثبت پیامد یدارا مقاالت کل

 

شده نتایج نشان و گزارش شدهثبتدر مقایسه پیامدهای 

در سامانه  شدهثبتدرصد از مقاالت پیامد اولیه  9/11داد 

IRCT  درصد  91/12و را در روش کار مقاله نیز گزارش کرده

از مقاالت پیامد اولیه را حذف کرده بودند. همچنین در بررسی 

شده که پیامد ثانویه مقاله مطالعه 91بین  از پیامدهای ثانویه،

پیامدهای ثانویه درصد کل  29داشتند، نتایج نشان داد از 

 کار مقالهدر روش  هاآن، تنها نیمی از IRCTموجود در سامانه 

نیز وجود داشتند و نیمی دیگر از پیامدهای ثانویه گزارش نشده 

 (.3جدول بودند )

در  شدهثبتنیز به تفاوت بین پیامدهای  4نتایج جدول 

شده اشاره و روش کار و نتایج مقاالت منتشره IRCTسامانه 

حذف،  صورتبهاست که به تفکیک نوع تغییر  کرده

کردن پیامد و تغییر دوره زمانی در پیامدهای اولیه و اضافه

ها نشانگر وجود تورش ثانویه به آن پرداخته شد. این تفاوت

درصد از مقاالت پرستاری و  13گزارش انتخابی پیامدها در 

ه بررسی علت حذف پیامدها به نویسند منظور. بهاستمامایی 

ایمیل ارسالی به  13از شد. مسئول مقاالت ایمیل ارسال 

ایمیل پاسخ داده شد.  20نویسنده مسئول مقاالت فقط 

 چهارمشخص شد نویسندگان و های دریافتی بررسی پاسخ

شامل  اند کهکرده دلیل عمده را برای حذف پیامدهای خود ذکر

از پیامدهای  یاچاپ مقالهنداشتن فرصت کافی برای 

ای با عنوان پیامدهای مقالهدر دست چاپ بودن  ،شدهحذف

 به دلیلپیامدها در یک مقاله  ، نبود امکان انتشار تمامشدهحذف

به  تسردبیران مجال مندیعالقه تیدرنهاو  شدن مقالهطوالنی

 .بود ترمقاالت کوتاه

مقاله کارآزمایی بالینی  221ی، در بین گذارهیسرمااز نظر منبع 

درصد( دولتی و  43) مقاله 111گذاری ابع سرمایهشده، منچاپ

درصد( خصوصی بود. منابع  3/1مقاله ) 3و دانشگاهی 

درصد( نیز ذکر نشده بود.  9/43مقاله ) 112ی گذارهیسرما

ی از سوی گذارهیسرمااز مقاالت به منابع  کیچیههمچنین 

ی دارویی و صنعتی اشاره هاکارخانهمراکز بهداشتی و درمانی، 

 شدهگزارشی آماری داریمعنکرده بودند. همچنین در بررسی ن

درصد( از نتایج  1/13مقاله ) 200در مقاالت نتایج نشان داد 

 اند.بوده داریمعنپیامد اولیه 

 

 مقاله نتایج و مقالهشده در روش کار گزارش یهثانو و یهاول یامدبا پ IRCTشده در سامانه ثبت یامدهایپ یسهمقا. 4 جدول

 مقایسه ضعیتو
 زمانی دوره تغییر پیامد کردن اضافه پیامد حذف

 کل
 (n=229( )درصدتعداد )

شده در ثبت یامدهایپ یسهمقا

 یامدهایبا پ IRCTسامانه 

 مقالهشده در روش کار گزارش

 13( 3/33) 3( 34/1) 1( 1/2) 10( 11/39) اولیه

 92( 3/23) 0(0) 0(0) 92( 3/23) ثانویه

 141( 2/13) 3( 34/1) 1( 1/2) 132( 2/93) ثانویه و اولیه مدهایپیا مجموع

 11( 1) 0(0) 10( 41/4) 1( 91/3) مقاله نتایج با مقاله کار روش مقایسه

 

 بحث

و منظور کاهش گزارش انتخابی با توجه به اینکه به

 هبهای تجربی ی پیامدها در هر مرحله از پژوهشسازشفاف

شود، می دیهای بالینی تأکثبت کارآزماییکز اثبت در مر

مقاالت کارآزمایی درصد از  13نشان داد  این پژوهشهای یافته

ندارند. این  IRCT کد شدهبررسیبالینی منتشرشده در مجالت 

وهشی در حوزه ژبسیاری از مجالت علمی پ در حالی است که

ت پرستاری و مامایی، انتشار مقاالت را به ثبت در سامانه ثب
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، اما در موارد بسیاری های بالینی مشروط کرده بودندکارآزمایی

را نیز  IRCTکد  بدوناین مجالت مقاالت کارآزمایی بالینی 

در بودند که با دستورالعمل راهنمای نویسندگان  کردهمنتشر 

این مسئله در سایر مطالعات  هرچند ،مجالت مغایر استهمان 

 نیز رایج است. 

Rongen  های ییکارآزما( که میزان ثبت 2011)و همکاران

اند، بالینی را در حیطه جراحی ارتوپدی در هلند بررسی کرده

که تعداد اندکی از یاگونهبه، اندافتهیدست مشابهی  جهینتبه 

های مربوطه یی خود در سامانهکارآزمامقاالت اقدام به ثبت 

یران نویسندگان، سردب شودیمبنابراین، پیشنهاد ؛ کنندیم

مجالت و داوران در این زمینه سختگیری و نظارت بیشتری 

اعمال کنند و با وجود بررسی متن مقاالت و رفع خطاهای 

مقاله، به بررسی تورش انتخابی پیامدها از طریق کد ثبت 

. همچنین محققان (12)در مقاله نیز بپردازند  ذکرشدهکارآزمایی 

ها، به بت کارآزماییهای ثعالوه بر ثبت کارآزمایی در سامانه

در سامانه نیز همت گمارند تا امکان  تکمیل برنامه انتشار

  دستیابی پژوهشگران به نتایج کارآزمایی بالینی تسهیل شود.

 نتایجشان های پژوهش نشان داد مقاالتی کهیافته

شده چاپ  مامایی کمتر در مجالت پرستاری و نبود،داری معنی

( 2001همکاران )مطالعه دوان و این یافته با نتایج  بودند.

 در امدهایپ یانتخاب گزارشدر بررسی  هاآنهمخوانی دارد. 

 گزارش احتمال به این نتیجه رسیدند که ینیبال یهاییکارآزما

 داریمعن که ییامدهایپ با سهیمقا در داریمعن یامدهایپ کامل

نکردن نتایج و چاپ است شتریب برابر 1/4 تا 2/2 حدودنیستند 

ی منجر به تغییر و حذف داریمعنقاالتی با نتایج منفی یا عدم م

 .(13) شودیماز پیامدهای  گونهنیادر 

 یپیامدهایدرصد از  93سایر نتایج مطالعه حاضر نشان داد 

زمان انتشار مقاله در  بودند، شده ثبت IRCTدر سامانه که 

شده در پیامدهای گزارشدرصد از  11شده بودند.  حذف

نیز مقاله همان  شده درار مقاالت با نتایج گزارشروش ک

نسبت به سایر مطالعات رقم قابل  درواقعداشتند که  تفاوت

 با تحقیقی در( 2011) و همکاران Howardتوجهی است. 

 انتخابی یدهگزارش تورش مشکل سیستماتیک بررسی»عنوان 

 «2011 سال در باال ریتأثضریب  با اعصاب و مغز مجالت در

 نتایج در دادند نشان بالینی کارآزمایی 110 ررسیب در

 از درصد 1شده، بررسی کارآزمایی مقاالت درشده گزارش

 اولیه پیامدهای ازدرصد  21بودند،  رفته بین از اولیه پیامدهای

 اولیه پیامدهای ازدرصد  34 بودند، شده حذف انتشار زمان در

 و بودند شده اضافه منتشرشده مقاالت در بودند نشده ثبت که

 در اولیه پیامدهای جای به ثانویه پیامدهای ازدرصد  10

 .(14)بودند  شده گزارش منتشرشده مقاالت

در نتایج مطالعه حاضر نشان داد گزاش انتخابی پیامدها 

علمی پژوهشی در حوزه پرستاری و مامایی که در  مجالت

نه راهنمای نویسندگان خود انتشار مقاالت را به ثبت در ساما

اند، در مقایسه با سایر های بالینی مشروط کردهکارآزمایی

یی که در راهنمای و مامامجالت علمی پژوهشی پرستاری 

شایع است.  زین نویسندگان خود این مورد را ذکر نکرده بودند،

های مداخله سهیدر مقانقش مطالعات کارآزمایی بالینی 

 الحو اصهای بهداشتی و درمانی گوناگون در پژوهش

کند. می دوچندانرا  مسئلهاین  تیاهم های مراقبتی،روش

، دسترسی به کد ثبت در سامانه ثبت کارآزمایی نیرابعالوه

دسترسی به طرح پژوهشی و مقایسه آن با مقاله  امکان بالینی،

کند را برای ویراستاران و داوران مجالت فراهم می منتشرشده

را  شدهثبتح پژوهشی و بررسی نتایج مقاله منتشرشده با طر

تواند نقش مهمی اهمیت بسیاری دارد و می که سازدیمممکن 

 .(19)ی از گزارش انتخابی پیامدها داشته باشد ریشگیدر پ

براین نتایج پژوهش نشان داد تمام مجالت عالوه

های شده رتبه علمی و پژوهشی داشتند و در پایگاهبررسی

SCOPUS ،Ebsco ،Google Scholar  وPubMed  نیز

شدند و همچنان گزارش انتخابی پیامدها در مجالت با نمایه می

Marusic (2011 )و  Dal-reشد. های مختلف دیده مینمایه

 باالدر پژوهش خود دریافتند حتی در مجالت با ضریب تأثیر 

در مرکز ثبت  شدهثبتیی بین پیامدهای هارتیمغا نیز

با توجه به . (11) ود داردها وجت آنو مقاالکارآزمایی بالینی 

اهمیت گزارش کامل مطالعات و نیز الزام علمی و اخالقی 

این نتایج  کهیدرصورتنتایج مطالعات،  ارائهمحققان در زمینه 

 ریتفسی درستبهی منتشر نشوند، نتایج درستبهو  طور کاملبه

شد و مشکالت فراوانی را متوجه سایر محققان و  نخواهد

الزم است  رونیازا مانی خواهد کرد.حیطه بهداشتی در

در بیان نتایج  تفیشفا و تیفیبر کسازوکارهایی برای نظارت 

در این روند  که های بالینی در نظر گرفته شوددر کارآزمایی

 .استنقش مجالت، داوران و ویراستاران پررنگ 

به اعالمیه هلسینکی که ثبت کارآزمایی بالینی باید  با توجه

ثبت  یبندزمانها نشان داد باشد، یافته نگرندهیآ صورتبه
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بیش از نیمی از در  IRCTدر سامانه های بالینی کارآزمایی

ن ه است. اینگر بودصورت گذشتهبهدرصد(  91موارد )

در قالب پیامدها  یتورش گزارش انتخاببه تواند موضوع می

محققان پس از  کهییازآنجاحذف، اضافه و تغییر منجر شود. 

آوردن نتایج مطالعه در بیش از نیمی دستی و بهریگنمونهم اتما

کنند، با نگاهی به یی خود میکارآزمااز موارد اقدام به ثبت 

آمده هنگام ثبت دستی نتایج بهداریمعنی و عدم داریمعن

دهند یا حذف یا در سامانه، پیامدهای خود را تغییر می هاآن

در انتشار نتایج منجر ی سوگیری نوعبهکه  کنندیماضافه 

ثبت در مرحله طرح پژوهشی یا همان ثبت  رونیازا. شودیم

  .کندیماز بروز این نوع تورش پیشگیری  نگرندهیآ

Jones ( نیز در مطالعه خود دریافتند 2011و همکاران )

نگر از سوگیری در آینده صورتبهثبت کارآزمایی بالینی 

های بالینی که در رآزماییکند. کاگزارش پیامدها جلوگیری می

ی ثبت ریگنمونههای بالینی، پیش از شروع مرکز ثبت کارآزمایی

 منتشرشده، امکان مقایسه پیامدها را با مقاالت شوندیم

؛ بنابراین، احتمال تورش کنندیمی فراهم ترشفاف صورتبه

 .(11)یابد کاهش می هاآنگزارش انتخابی پیامدها در 

های پژوهش، تورش گزارش به یافته با توجه یطورکلبه

های بالینی کارآزماییدرصد از  13انتخابی پیامدها در 

پیامد و  کردنصورت حذف پیامد، اضافهبه پرستاری و مامایی

به  تواندیو این تورش موجود دارد  در دوره زمانی رییتغ

 ریمیزان قابل توجهی اعتبار داخلی نتایج مطالعات را تحت تأث

 منزلهبه تواندیمهرچند در همه موارد حذف پیامد  .قرار دهد

ها باید هر تورش نباشد، ولی نویسندگان مقاالت کارآزمایی

پژوهشی و پیامدها را در مقاالت خود  در طرحگونه تغییر 

علت حذف برخی از پیامدها محدودیت  نیترعیشا ذکر کنند.

در حجم نوشتاری مقاالت، نبود اهمیت بالینی و عدم 

ی برخی از پیامدها و پیامدهای مربوط به عوارض دارینمع

 .(11، 13)جانبی مداخله هستند 

 آنکههایی داشت. ازجمله مطالعه حاضر محدودیت

در مجالت پرستاری و  منتشرشدهمقاالت  صرفاًپژوهشگر 

مامایی دارای رتبه علمی و پژوهشی را بررسی کرد و 

محققان داخلی مرسوم  که مقوله انتشار ساالمی در بینییآنجااز

، ممکن است نویسنده در نظر داشته باشد سایر (20) است

ی هاسالنشده خود را در مقاالت دیگر و در پیامدهای گزارش

آتی منتشر کند. این مسئله ممکن است به حذف برخی از 

و انعکاس منفی ما در این پژوهش منجر شده باشد.  هاگزارش

از طریق ایمیل به محقق در مواردی سعی کرده است 

 کردن ابهامات گام بردارد. نویسندگان مقاالت در زمینه برطرف

مقاالت منتشرشده در مجالت  صرفاًدر این پژوهش 

ی نتایج ریپذمیتعم تواندیمپرستاری و مامایی ارزیابی شدند که 

قرار  ریتأثهای پزشکی تحت مطالعه حاضر را بر سایر حوزه

های بالینی حیطه پرستاری و ییکارآزمادهد. همچنین سایر 

در  شوندیمی منتشر رتخصصیغمامایی که در دیگر مجالت 

 مطالعه حاضر وارد نشدند.

اهتمام برای ثبت  انددادهسایر مطالعات نشان  اگرچه

ی در المللنیبهای ثبت ملی و های بالینی در سامانهییکارآزما

بسیاری از  ، همچنان در(21)های اخیر افزایش یافته است سال

 شودیمموارد این اطالعات پس از اتمام طرح پژوهشی ثبت 

 تواندیمکه به میزان قابل توجهی هدف غایی از این کار را 

قرار دهد. همچنین تمام مجالت بومی ایرانی  ریتأثتحت 

ی آن را بر سایر مجالت ریپذمیتعمبررسی شدند که قدری 

. دهدیمقرار  ریتأثفراملی حوزه پرستاری و مامایی تحت 

ی المللنیبهای در نمایه شدهیبررسبیشتر مجالت  هرچند

 SCOPUS ،Ebsco ،Google Scholar ،PubMedهمچون 

ها و ، نباید تصور شود وجود تورششوندیمو ... نمایه 

ملی داشته  راتیتأث تواندیم صرفاًبازخورد کیفیت مطالعات 

آمده دستیج بهباشد، بلکه ارتقای کیفی و گزارش دقیق نتا

ی داشته باشد و در مراقبت مبتنی ابالقوهاثرات فراملی  تواندیم

 باشد. مؤثربر شواهد 

 گیرینتیجه

بودن ثبت نتایج پژوهش حاضر نشان داد با وجود الزامی

ها از سوی های ثبت کارآزماییهای بالینی در سامانهکارآزمایی

ز مقاالت بدون بسیاری از مجالت پرستاری و مامایی، نیمی ا

بیش از  نیب نیا در. همچنین شوندیممنتشر  IRCTکسب کد 

شده در مقاالت متحمل حذف، تغییر نیمی از پیامدهای گزارش

به  تیدرنها تواندیمکه  شوندیمیا افزودن پیامد جدیدی 

 نامعتبر در مطالعه منجر شود. حصول نتایج

 ها در بالینکاربرد یافته

ش حاضر و با توجه به قابلیت نتایج پژوه بر اساس

های مراقبتی از بیماران و های بالینی در اصالح روشکارآزمایی

آن در ارتقای سالمت بیماران و نیز اهمیت پرستاری مبتنی  ریتأث
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برای ارائه مراقبت باکیفیت از بیماران و ارتقای  بر شواهد

سالمت جامعه و همچنین آموزش مبتنی بر شواهد در رشته 

های تحقیقاتی ی و مامایی الزم است محققان فعالیتپرستار

های بالینی در حیطه پرستاری و مامایی را در زمینه کارآزمایی

منظم و همراه با  صورتبهبا رعایت اصول اخالقی 

بدون توجه به  شدهیزیربرنامهی گزارش پیامدهای سازشفاف

آمده ثبت و دستداری نتایج بهداری و عدم معنیمعنی

ارش کنند تا به حصول نتایج معتبر و افزایش اعتبار داخلی گز

یران مجالت و داوران باید سردبمطالعه منجر شود. همچنین 

 ثبت با دقت و حساسیت در انتشار مقاالت کارآزمایی بالینی،

را  نگرآینده صورتبهدر یک مرکز ثبت کارآزمایی بالینی 

ق نتایج مورد توجه اولین گام در ارزیابی و تفسیر دقی عنوانبه

 قرار دهند.

 مالحظات اخالقی

 منتشر و شده ثبت مقاالت بررسی در کردند سعی محققان

 پیامدها از یک هر مقایسه به طرفیبی حفظ با مجالت در شده

 .بپردازند

 حامی مالی

 نویسندگان شخصی هزینه صورتبه پژوهش انجام هایهزینه

 .است شده تامین

 مشارکت نویسندگان 

 .اندداشته مشارکت طرح مراحل کلیه در نویسندگان کلیه

 تعارض منافع

از مجالت  کیچیهتحریریه  ئتیهنویسندگان در عضویت 

بررسی نشدند و از کارکنان و کارشناسان سامانه ثبت 

سعی شد بررسی و  رونیازاهای بالینی ایران نبودند. ییکارآزما

 صورتبهداوری مقاالت از نظر تورش انتخاب پیامدها 

 انجام شود. طرفانهیب
 تشکر و قدردانی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد  نامهانیپااین مقاله نتیجه 

)خوراسگان( است  واحد اصفهانمصوب دانشگاه آزاد اسالمی 

از اساتید  لهیوسنیبدکه با منابع مالی شخصی انجام شده است. 

 شکر وتی که در طراحی ابزار ما را راهنمایی کردند قدرگران

 کنیم.قدرانی می
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