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Background & Aims: There are different types of biases in clinical trial
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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.
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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
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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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مقایسه دقت ثبت پیامدها در کارآزماییهای بالینی ثبتشده در سامانه ثبت کارآزمایی
بالینی ایران ( )IRCTو مقاالت منتشرشده در مجالت پرستاری و مامایی
9

مینا سلطانی

2

 ،نرگس صادقی

 ،مینا محمدی

*9

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
 .2دکترای پرستاری ،مرکز تحقیقات سالمت جامعه ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
 .3عضو هیئتعلمی پرستاری ،مرکز تحقیقات سالمت جامعه ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران

تاریخ دریافت 19 :مهر 1333
تاریخ پذیرش 11 :آذر 1333
تاریخ انتشار :زمستان 1333

چکیده:
زمینه و هدف :انواع مختلفی از تورشها در مطالعات وجود دارد که یکی آنها تورش گزارش انتخابی
پیامدهاست و در مواقعی رخ میدهد که انتشار یافتههای یک تحقیق تحت تأثیر ماهیت و جهت نتایج
قرار میگیرد .هدف این پژوهش بررسی مقایسهای تورش گزارش انتخابی پیامدها در کارآزماییهای
بالینی ثبتشده در سامانه ثبت کارآزمایی بالینی ایران ( )IRCTبا مقاالت منتشرشده در مجالت پرستاری
و مامایی است.
روش بررسی :در این تحقیق توصیفی-تحلیلی تمام مقاالت کارآزمایی بالینی که از فروردین تا اسفند
 1331در مجالت تخصصی علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایران چاپ شده است ،به روش
نمونهگیری سرشماری انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات چکلیست محققساختهای بود که
وضعیت مجالت ،مقایسه پیامدها در سامانه  IRCTبا پیامدهای گزارششده در روش کار و نتایج
مقاالت ،معنیداری و عدم معنیداری پیامدهای اولیه و ثانویه را بررسی میکرد.
یافتهها :در بین  223مقاله منتشرشده در  33مجله علمی پژوهشی در حوزه پرستاری و مامایی ،تنها
نیمی از مقاالت کد  IRCTداشتند .همچنین  13درصد از پیامدهای اولیه و  11درصد از پیامدهای ثانویه
ثبتشده در سامانه  IRCTبا پیامد اولیه و ثانویه گزارششده در روش کار مقاله تفاوت داشت که به

کلید واژهها:
پیامد اولیه ،پیامد ثانویه،
سامانه ثبت کارآزماییهای
بالینی ،کارآزمایی بالینی،
گزارش انتخابی پیامدها

حذف  93درصد از پیامدهای اولیه ثبتشده در سامانه  IRCTمنجر شد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد با وجود الزامیبودن ثبت کارآزماییهای بالینی در سامانه ثبت کارآزماییها از
سوی بسیاری از مجالت ،نیمی از مقاالت بدون گزارش کد  IRCTمنتشر میشوند .عالوهبراین نیمی از
پیامدهای گزارششده در مقاالت ،متحمل حذف ،تغییر یا افزودن پیامد جدیدی میشوند که درنهایت به
حصول نتایج نامعتبر در مطالعه منجر میشود.

*نویسنده مسئول:
مینا محمدی
نشانی :مرکز تحقیقات سالمت جامعه ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
پست الکترونیک:
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مقدمه
مطالعات کارآزمایی شاهددار تصادفیشده ()RCTs

کارآزماییهای بالینی در نظر گرفته شود .بهمنظور کاهش

معتبرترین روش بررسی سود و زیان مداخالت مرتبط با علوم

گزارش انتخابی پیامدها و بررسی تورشهای رخداده در این

بهداشت و درمان در نظر گرفته میشوند ( .)1ازآنجاییکه این

زمینه ،پایگاههای ثبت کارآزماییهای بالینی مورد تأیید سازمان

نوع مطالعات زمینه کمتری در بروز انواع تورشها دارند،

بهداشت جهانی در هر کشوری تأسیس شد .همچنین مجمع

بهعنوان استانداردی برای مقایسه تفاوت اثرات انواع مداخالت

جهانی پزشکی در اجالس اکتبر  2001در کره جنوبی،

در نظر گرفته میشوند ( .)2انواع مختلفی از تورشها در

الزامیبودن ثبت کارآزماییهای بالینی پیش از شروع مطالعه را

مطالعات کارآزمایی بالینی وجود دارد که تأثیر آنها بر نتایج

به اعالمیه هلسینکی افزود .در اعالمیه هلسینکی آمده است که

مطالعه متفاوت است .تورشها ممکن است در مراحل

هر کارآزمایی بالینی باید قبل از اولین نمونهگیری در یک پایگاه

برنامهریزی مطالعه تا مراحل پس از انتشار رخ دهند و بر نتایج

داده قابل دسترسی ثبت شود ( .)1این موضوع نهتنها مسئلهای

پژوهش آسیب جدی وارد کنند و به نتیجهگیری نادرست منجر

علمی محسوب میشود ،بلکه الزامی اخالقی در علوم پزشکی

شوند و اعتبار داخلی مطالعه را خدشهدار کنند ( .)3یکی از انواع

است .نویسندگان موظفاند نتایج تحقیقات خود را در زمینه

تورشها ،تورش گزارش انتخابی پیامدهاست و در مواقعی

موضوعات انسانی بهطور عمومی در دسترس قرار دهند و برای

اتفاق میافتد که انتشار یافتههای یک پژوهش تحت تأثیر

کاملبودن و صحت گزارشهای خود پاسخگو باشند؛ بنابراین،

ماهیت و جهت نتایج قرار میگیرد (.)4

تورش گزارش انتخابی پیامدهای مطلوب میتواند اثرات منفی

گزارش انتخابی پیامدها که با نام تورش گزارش نتایج نیز

بر صحت شواهد علمی داشته باشد (.)3

شناخته میشود زمانی رخ میدهد که پژوهشگری به نتایج دور

ازاینرو در راستای شفافسازی طرحهای پژوهشی،

از انتظار دست مییابد و سعی میکند با حذف ،تغییر یا افزودن

سازمان بهداشت جهانی بهعنوان یک نهاد بینالمللی سعی در

پیامدی جدید ،نتایج را به گونهای دیگر نشان دهد .با وجود

تشویق کشورهای جهان به ایجاد مراکز ثبت کارآزماییهای

اینکه در حال حاضر ثبت کارآزماییها بهطور گستردهای اجرا

بالینی کرده است .در ایران نیز مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

میشود ،اما گزارشهای پیامدها طبق تمایالت نویسنده

( )Iranian Registry of Clinical Trialsدر سال 1311

بهمنظور جهتگیری خاص در نتایج شایع است (.)9

تأسیس شد و در همان سال به عضویت مراکز مورد تأیید

 Mathieuو همکاران ( )2003دریافتند  31درصد از

سازمان بهداشت جهانی درآمد (.)10

کارآزماییهای ثبتشده حداقل یک پیامد اولیه داشتهاند که در

با توجه به اهمیت پرستاری مبتنی بر شواهد برای ارائه

مرحله انتشار تغییر کرده ،حذف شده یا بهتازگی اضافه شده

مراقبت باکیفیت از بیماران و ارتقای سالمت واجب است

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

محققان فعالیتهای پژوهشی منظم و برنامهریزیشدهای را در

کردند گزارش انتخابی پیامدها در مطالعات کارآزمایی بالینی

پیش گیرند و توانمندیهای الزم در این زمینه ایجاد شود تا به

بسیار رخ میدهد و پیامدهای اولیهای که در طرح پژوهشی

افزایش قدرت تصمیمگیری بالینی و بهبود عملکرد پرستاران
()11

 .از سوی دیگر ،وجود تورشهای مکرر در

بیان میشود با آنچه در مقاالت منتشر میشود در  40درصد

منجر شود

موارد متفاوت است .بهگونهایکه تنها  31درصد از پیامدهایی

مراحل گوناگون اجرای مطالعات میتواند بهشدت بر کیفیت

که اثربخشی یک مداخله را بررسی میکنند و  93درصد از

آن تأثیر بگذارد و نتایج مطالعه را نامعتبر سازد و اجرای

پیامدهایی که اثرات مضر یک مداخله را بررسی میکنند،

پرستاری مبتنی بر شواهد را زیر سؤال ببرد ،بهگونهایکه

بهطور ناقص در مقاله منتشر میشوند (.)1

بیماران را در معرض خطرات ناشی از نتایج نادرست تحقیقات

ازآنجاییکه گزارش انتخابی در نتایج میتواند بهطور بالقوه

قرار میدهد .ازآنجاکه در جستوجوهای انجامشده تاکنون

بر تصمیمات بالینی تأثیرگذار باشد ،الزم است سازوکارهایی

مطالعهای در ایران یافت نشد که به مقایسه مقاالت منتشرشده

برای نظارت بر کیفیت ،شفافیت و مالحظات اخالقی در

در مجالت و مطالعات ثبتشده در سامانه  IRCTاز نظر

مینا سلطانی و همکاران .مقایسه دقت ثبت پیامدها در سامانه  IRCTمقاالت منتشر شده
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گزارش انتخابی پیامدها پرداخته باشد ،ازاینرو بر آن شدیم

روایی محتوایی ابزار را شش تن از اعضای هیئتعلمی دانشکده

مطالعهای با هدف تعیین مقایسهای تورش گزارش انتخابی

پرستاری و مامایی قبل از شروع مطالعه بررسی کردند .تمامی

پیامدها در کارآزماییهای بالینی ثبتشده در سامانه  IRCTبا

نظرات جمعآوریشده در تکمیل و بهبود چکلیست استفاده

مقاالت منتشرشده در مجالت پرستاری و مامایی انجام دهیم.

شد .در پایان از آمار توصیفی برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده

روش بررسی

شد و هر یک از موارد بهصورت توزیع فراوانی مطلق و نسبی

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به

گزارش شد .مطالعه حاضر حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد با

مقایسه تورش انتخابی پیامدها در مقاالت منتشرشده در

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

مجالت علمی پژوهشی پرستاری و مامایی با کارآزماییهای

اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)

ثبتشده در سامانه  IRCTپرداخته است .معیار ورود به مطالعه

مصوب  1331 /03/21است.

شامل تمام مقاالت کارآزمایی بالینی منتشرشده در مجالت

یافتهها

تخصصی علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایران بود که از

از  33مجله تخصصی پرستاری و مامایی که رتبه علمی

فروردین تا اسفند یک سال گذشته ( )1331با انواع طرحهای

پژوهشی از کمیسیون نشریات کشور داشتند 1311 ،مقاله

کارآزمایی از قبیل طرحهای موازی ،متقاطع ،خوشه و

بهدست آمد که  413مقاله بهصورت مطالعه کارآزمایی منتشر

فاکتوریال چاپ شده و در متن مقاله به کد ثبت  IRCTاشاره

شده بودند .محقق پس از بررسی از نظر داشتن کد  IRCTدر

کرده بودند .همچنین محدودیت از نظر داشتن گروه کنترل،

مقاالت ،درنهایت  221مقاله ( 41درصد) را از نظر تورش

نحوه تخصیص تصادفی شرکتکنندگان و زبان چاپ مقاله

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

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

کارآزمایی بالینی از مقاالت منتشرشده کد  IRCTنداشتند .سه

مقاالت مروری ،مشاهدهای و توصیفی بود.

مقاله نیز کد  IRCTدر متن مقاله داشتند ،اما در سامانه IRCT

برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد.

ثبت نشده بودند و امکان بررسی آنها از نظر تورش انتخابی

بدینصورت که پس از تهیه فهرست مجالت تخصصی پرستاری

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

و مامایی که رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات کشور

یافته ها نشان داد از بین  33مجله بررسیشده 29 ،مجله

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

فصلنامه 1 ،مجله دوماهنامه و  2مجله بهصورت ماهنامه

معیارهای ورود به مطالعه بررسی شد .سپس متن کامل مقاالتی

منتشر میشدند .در این میان  19درصد از مجالت علمی

استخراج شد که معیار ورود را داشتند و از طریق کدهای IRCT

پژوهشی در حوزه پرستاری و مامایی در راهنمای نویسندگان

گزارششده در مقاله به مقایسه پیامدهای اولیه و ثانویه در سامانه

خود ،انتشار مقاالت را به ثبت در سامانه  IRCTمشروط

 IRCTبا قسمت روش مطالعه و نتایج مقاالت پرداخته شد.

کرده بودند .همچنین  91درصد از مقاالت کارآزمایی بالینی

ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق چکلیست

در سامانه  IRCTبهصورت گذشتهنگر 3 ،درصد آیندهنگر و

محققساختهای بود که بهمنظور بررسی پیامدهای اولیه ،ثانویه و

 39درصد بهصورت ثبت در حال نمونهگیری (مقطعی)

مقایسه آن و همچنین اطالعات مجالت طراحی شد .همچنین

گزارش شده بودند.

جدول  .9فراوانی مطلق و نسبی مقاالت به تفکیک رشته تخصصی مجله و مقاالت کارآزمایی بالینی
رشته
پرستاری
زنان و مامایی
پرستاری و مامایی
مجموع
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مجالت

کل مقاالت

کارآزمایی بالینی

کارآزمایی بالینی دارای کد IRCT

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(11)41/43

(912)44/22

(110)34/91

(11)23/20

(2)1/01

(111)13/93

(11)19/34

(42)11/93

(19)49/49

(991)42/29

(232)90/10

(111)92/21

(33)100

(1311)100

*

(413)100

مینا سلطانی و همکاران .مقایسه دقت ثبت پیامدها در سامانه  IRCTمقاالت منتشر شده
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در بین  33مجله ارزیابیشده ،مجالتی که در نمایه بینالمللی

 IRCTگزارش کرده بودند که در این میان مجله Evidence

اسکوپوس نمایه شده بودند  19درصد از مجالت را به خود

 based careبیشترین درصد ( 91درصد) مقاالت کارآزمایی

اختصاص دادند .بیشترین میزان کارآزمایی بالینی دارای کد

بالینی را داشته که به کد  IRCTاشاره کرده بود (جدول .)2

جدول  .2فراوانی مقاالت کارآزمایی بالینی و مقاالتی که کد  IRCTرا ذکر کردهاند به کل مقاالت
وضعیت

تعداد

الزام
داشتن کد

اسم مجله

IRCT

انتشار
شماره در
سال مجله

(بله-خیر)

کل مقاالت

تعداد

تعداد مقاالتی

درصد مقاالت

درصد مقاالتی که کد

مجله در

مقاالت

که کد IRCT

 RCTبه کل

 IRCTرا ذکر کردهاند

سال 19

RCT

را ذکر کردهاند.

مقاالت مجله

به کل مقاالت مجله

تعداد

تعداد

تعداد (درصد)

درصد

درصد

91/29

91/29
41/19

(درصد)

(درصد)

Evidence based care

4

(32)2/43

(11)3/11

(11)1/31

پرستاری داخلی جراحی

4

(13)0/31

(11)2/31

(1)2/19

14/1

حیات

4

(32)2/43

(13)2/1

(13)9/19

40/12

40/12

Nursing and midwifery studies

4

(11)1/3

(1)1/23

(1)2/19

39/3

39/3

Nursing practice today

4

(24)1/12

(1)1/12

(1)3/93

33/33

33/33

زنان ،مامایی و نازایی ایران

12

(131)10/3

(13)13/1

(33)11/29

41/32

21/11

توانبخشی در پرستاری

4

(32)2/43

(19)3/23

(3)/31

41/11

21/12

توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی

4

(11)1/31

(9)1/01

(9)2/2

21/11

21/11

Critical care nursing

4

(21)2/12

(11)2/31

(1)3/03

33/21

29

تحقیقات پرستاری و مامایی ایران

1

(34)1/14

(39)1/99

(22)3/13

31/23

23/4

مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

1

(93)4/02

(23)4/31

(12)9/3

43/4

22/14

خیر

پرستاری جامعنگر

4

(31)2/1

(10)2/19

(1)3/93

21

21/12

بله

مراقبت پرستاری مددجومحور

4

(23)2/2

(10)2/19

(1)2/19

34/41

20/11

خیر

پرستاری و مامایی

12

(31)1/23

(40)1/13

(11)1/31

41/11

11/19

آموزش پرستاری

1

(90)3/13

(20)4/31

(1)3/93

40/00

11/00

بالینی پرستاری و مامایی

4

(32)2/43

(1)1/12

(9)2/21

29/00

19/12

Holistic nursing and midwifery

4

(32)2/43

(4)0/11

(4)1/11

12/90

12/90

مراقبت پیشگیرانه در پرستاری و مامایی

4

(32)2/43

(3)1/34

(4)1/11

21/12

12/90

خیر

پرستاری ایران

1

(41)3/14

(12)2/93

(9)2/21

29/00

10/41

بله

روان پرستاری

1

(41)3/14

(20)4/31

(9)2/21

41/11

10/41

خیر

Modern care journal

4

(32)2/43

(1)1/91

(3)1/32

21/11

3/31

Journal of caring sciences

4

(39)2/19

(12)1/93

(3)1/32

34/21

1/91

Advances in nursing and midwifery

4

(29)1/13

(9)1/01

(2)0/11

20/00

1/00

پژوهش پرستاری ایران

1

(91)4/29

(13)2/10

(4)1/11

23/21

1/14

مامایی و بهداشت باروری

4

(42)3/13

(1)1/12

(3)1/32

13/09

1/14

علوم پرستاری و مامایی مازندران

4

(31)2/39

(3)1/34

(2)0/11

23/03

1/49

خیر

پرستاری قلب و عروق

4

(24)1/12

(1)1/91

(1)0/44

23/11

4/11

بله

سالمت جامعه

4

(21)1/31

(11)3/49

(1)0/44

11/93

3/14

خیر

پرستاری و پزشک در رزم

4

(31)2/39

(1)1/91

(1)0/44

22/91

3/22

بله

مدیریت ارتقای سالمت

4

(41)3/14

(1)1/23

(1)0/44

12/90

2/01

خیر

پرستاری دیابت

4

(31)2/39

(19)3/23

0

41/31

0

بله

پرستاری کودکان

4

(32)2/43

(14)3/02

0

43/19

0

مدیریت پرستاری

4

(20)1/91

(3)0/14

0

19/00

0

بله

خیر

بله

بله

بله

مینا سلطانی و همکاران .مقایسه دقت ثبت پیامدها در سامانه  IRCTمقاالت منتشر شده

817

زمستان  .9911دوره  .1شماره 4

جدول  .9فراوانی مطلق و نسبی مقاالت دارای پیامد اولیه و ثانویه در روش کار مقاله با میزان گزارش آنها در سامانه IRCT
پیامد اولیه

اشاره به پیامد اولیه در مقاله

پیامد ثانویه

تعداد

درصد فراوانی

تعداد

درصد فراوانی

مقاالتی که پیامدهای موجود در سامانه  IRCTرا در مقاله گزارش کردهاند.

139

11/44

21

43

مقاالتی که پیامدهای موجود در سامانه  IRCTرا در مقاله گزارش نکردهاند.

21

12/91

23

91

کل مقاالت دارای پیامد ثبتشده در IRCT

223

100

91

100

در مقایسه پیامدهای ثبتشده و گزارششده نتایج نشان

نویسنده مسئول مقاالت فقط  20ایمیل پاسخ داده شد.

داد  11/9درصد از مقاالت پیامد اولیه ثبتشده در سامانه

پاسخهای دریافتی بررسی و مشخص شد نویسندگان چهار

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

دلیل عمده را برای حذف پیامدهای خود ذکر کردهاند که شامل

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

نداشتن فرصت کافی برای چاپ مقالهای از پیامدهای

پیامدهای ثانویه ،از بین  91مقاله مطالعهشده که پیامد ثانویه

حذفشده ،در دست چاپ بودن مقالهای با عنوان پیامدهای

داشتند ،نتایج نشان داد از  29درصد کل پیامدهای ثانویه

حذفشده ،نبود امکان انتشار تمام پیامدها در یک مقاله به دلیل

موجود در سامانه  ،IRCTتنها نیمی از آنها در روش کار مقاله

طوالنیشدن مقاله و درنهایت عالقهمندی سردبیران مجالت به

نیز وجود داشتند و نیمی دیگر از پیامدهای ثانویه گزارش نشده

مقاالت کوتاهتر بود.

بودند (جدول .)3

از نظر منبع سرمایهگذاری ،در بین  221مقاله کارآزمایی بالینی

نتایج جدول  4نیز به تفاوت بین پیامدهای ثبتشده در

چاپشده ،منابع سرمایهگذاری  111مقاله ( 43درصد) دولتی و

سامانه  IRCTو روش کار و نتایج مقاالت منتشرهشده اشاره

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

کرده است که به تفکیک نوع تغییر بهصورت حذف،

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

اضافهکردن پیامد و تغییر دوره زمانی در پیامدهای اولیه و

همچنین هیچیک از مقاالت به منابع سرمایهگذاری از سوی

ثانویه به آن پرداخته شد .این تفاوتها نشانگر وجود تورش

مراکز بهداشتی و درمانی ،کارخانههای دارویی و صنعتی اشاره

گزارش انتخابی پیامدها در  13درصد از مقاالت پرستاری و

نکرده بودند .همچنین در بررسی معنیداری آماری گزارششده

مامایی است .بهمنظور بررسی علت حذف پیامدها به نویسنده

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

مسئول مقاالت ایمیل ارسال شد .از  13ایمیل ارسالی به

پیامد اولیه معنیدار بودهاند.

جدول  .4مقایسه پیامدهای ثبتشده در سامانه  IRCTبا پیامد اولیه و ثانویه گزارششده در روش کار مقاله و نتایج مقاله
حذف پیامد

وضعیت مقایسه

تعداد (درصد) ()n=229

مقایسه پیامدهای ثبتشده در

اولیه

(10 )39/11

(1 )2/1

(3 )1/34

(13 )33/3

سامانه  IRCTبا پیامدهای

ثانویه

(92 )23/3

(0)0

(0)0

(92 )23/3

گزارششده در روش کار مقاله

مجموع پیامدهای اولیه و ثانویه

(132 )93/2

(1 )2/1

(3 )1/34

(141 )13/2

(1 )3/91

(10 )4/41

(0)0

(11 )1

مقایسه روش کار مقاله با نتایج مقاله

یافتههای این پژوهش نشان داد  13درصد از مقاالت کارآزمایی

بحث
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اضافه کردن پیامد

تغییر دوره زمانی

کل

با توجه به اینکه بهمنظور کاهش گزارش انتخابی و

بالینی منتشرشده در مجالت بررسیشده کد  IRCTندارند .این

شفافسازی پیامدها در هر مرحله از پژوهشهای تجربی به

در حالی است که بسیاری از مجالت علمی پژوهشی در حوزه

ثبت در مراکز ثبت کارآزماییهای بالینی تأکید میشود،

پرستاری و مامایی ،انتشار مقاالت را به ثبت در سامانه ثبت
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کارآزماییهای بالینی مشروط کرده بودند ،اما در موارد بسیاری

در زمان انتشار حذف شده بودند 34 ،درصد از پیامدهای اولیه

این مجالت مقاالت کارآزمایی بالینی بدون کد  IRCTرا نیز

که ثبت نشده بودند در مقاالت منتشرشده اضافه شده بودند و

منتشر کرده بودند که با دستورالعمل راهنمای نویسندگان در

 10درصد از پیامدهای ثانویه به جای پیامدهای اولیه در

همان مجالت مغایر است ،هرچند این مسئله در سایر مطالعات
نیز رایج است.

مقاالت منتشرشده گزارش شده بودند

()14

.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد گزاش انتخابی پیامدها در

 Rongenو همکاران ( )2011که میزان ثبت کارآزماییهای

مجالت علمی پژوهشی در حوزه پرستاری و مامایی که در

بالینی را در حیطه جراحی ارتوپدی در هلند بررسی کردهاند،

راهنمای نویسندگان خود انتشار مقاالت را به ثبت در سامانه

به نتیجه مشابهی دست یافتهاند ،بهگونهایکه تعداد اندکی از

کارآزماییهای بالینی مشروط کردهاند ،در مقایسه با سایر

مقاالت اقدام به ثبت کارآزمایی خود در سامانههای مربوطه

مجالت علمی پژوهشی پرستاری و مامایی که در راهنمای

میکنند؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود نویسندگان ،سردبیران

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

مجالت و داوران در این زمینه سختگیری و نظارت بیشتری

نقش مطالعات کارآزمایی بالینی در مقایسه مداخلههای

اعمال کنند و با وجود بررسی متن مقاالت و رفع خطاهای

گوناگون در پژوهشهای بهداشتی و درمانی و اصالح

مقاله ،به بررسی تورش انتخابی پیامدها از طریق کد ثبت

روشهای مراقبتی ،اهمیت این مسئله را دوچندان میکند.

کارآزمایی ذکرشده در مقاله نیز بپردازند ( .)12همچنین محققان

عالوهبراین ،دسترسی به کد ثبت در سامانه ثبت کارآزمایی

عالوه بر ثبت کارآزمایی در سامانههای ثبت کارآزماییها ،به

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

تکمیل برنامه انتشار در سامانه نیز همت گمارند تا امکان

منتشرشده را برای ویراستاران و داوران مجالت فراهم میکند

دستیابی پژوهشگران به نتایج کارآزمایی بالینی تسهیل شود.

و بررسی نتایج مقاله منتشرشده با طرح پژوهشی ثبتشده را

یافتههای پژوهش نشان داد مقاالتی که نتایجشان
معنیداری نبود ،در مجالت پرستاری و مامایی کمتر چاپ شده

ممکن میسازد که اهمیت بسیاری دارد و میتواند نقش مهمی
در پیشگیری از گزارش انتخابی پیامدها داشته باشد (.)19

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

عالوهبراین نتایج پژوهش نشان داد تمام مجالت

همخوانی دارد .آنها در بررسی گزارش انتخابی پیامدها در

بررسیشده رتبه علمی و پژوهشی داشتند و در پایگاههای

کارآزماییهای بالینی به این نتیجه رسیدند که احتمال گزارش

 Google Scholar ،Ebsco ،SCOPUSو  PubMedنیز

کامل پیامدهای معنیدار در مقایسه با پیامدهایی که معنیدار

نمایه میشدند و همچنان گزارش انتخابی پیامدها در مجالت با

نیستند حدود  2/2تا  4/1برابر بیشتر است و چاپنکردن نتایج

نمایههای مختلف دیده میشد Dal-re .و )2011( Marusic

مقاالتی با نتایج منفی یا عدم معنیداری منجر به تغییر و حذف

در پژوهش خود دریافتند حتی در مجالت با ضریب تأثیر باال

در اینگونه از پیامدهای میشود (.)13

نیز مغایرتهایی بین پیامدهای ثبتشده در مرکز ثبت

سایر نتایج مطالعه حاضر نشان داد  93درصد از پیامدهایی

کارآزمایی بالینی و مقاالت آنها وجود دارد ( .)11با توجه به

که در سامانه  IRCTثبت شده بودند ،در زمان انتشار مقاله

اهمیت گزارش کامل مطالعات و نیز الزام علمی و اخالقی

حذف شده بودند 11 .درصد از پیامدهای گزارششده در

محققان در زمینه ارائه نتایج مطالعات ،درصورتیکه این نتایج

روش کار مقاالت با نتایج گزارششده در همان مقاله نیز

بهطور کامل و بهدرستی منتشر نشوند ،نتایج بهدرستی تفسیر

تفاوت داشتند که درواقع نسبت به سایر مطالعات رقم قابل

نخواهد شد و مشکالت فراوانی را متوجه سایر محققان و

توجهی است Howard .و همکاران ( )2011در تحقیقی با

حیطه بهداشتی درمانی خواهد کرد .ازاینرو الزم است

عنوان «بررسی سیستماتیک مشکل تورش گزارشدهی انتخابی

سازوکارهایی برای نظارت بر کیفیت و شفافیت در بیان نتایج

در مجالت مغز و اعصاب با ضریب تأثیر باال در سال »2011

در کارآزماییهای بالینی در نظر گرفته شود که در این روند

در بررسی  110کارآزمایی بالینی نشان دادند در نتایج

نقش مجالت ،داوران و ویراستاران پررنگ است.

گزارششده در مقاالت کارآزمایی بررسیشده 1 ،درصد از

با توجه به اعالمیه هلسینکی که ثبت کارآزمایی بالینی باید

پیامدهای اولیه از بین رفته بودند 21 ،درصد از پیامدهای اولیه

بهصورت آیندهنگر باشد ،یافتهها نشان داد زمانبندی ثبت

مینا سلطانی و همکاران .مقایسه دقت ثبت پیامدها در سامانه  IRCTمقاالت منتشر شده
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کارآزماییهای بالینی در سامانه  IRCTدر بیش از نیمی از

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

موارد ( 91درصد) بهصورت گذشتهنگر بوده است .این

محقق در مواردی سعی کرده است از طریق ایمیل به

موضوع میتواند به تورش گزارش انتخابی پیامدها در قالب

نویسندگان مقاالت در زمینه برطرفکردن ابهامات گام بردارد.

حذف ،اضافه و تغییر منجر شود .ازآنجاییکه محققان پس از

در این پژوهش صرفاً مقاالت منتشرشده در مجالت

اتمام نمونهگیری و بهدستآوردن نتایج مطالعه در بیش از نیمی

پرستاری و مامایی ارزیابی شدند که میتواند تعمیمپذیری نتایج

از موارد اقدام به ثبت کارآزمایی خود میکنند ،با نگاهی به

مطالعه حاضر را بر سایر حوزههای پزشکی تحت تأثیر قرار

معنیداری و عدم معنیداری نتایج بهدستآمده هنگام ثبت

دهد .همچنین سایر کارآزماییهای بالینی حیطه پرستاری و

آنها در سامانه ،پیامدهای خود را تغییر میدهند یا حذف یا

مامایی که در دیگر مجالت غیرتخصصی منتشر میشوند در

اضافه میکنند که بهنوعی سوگیری در انتشار نتایج منجر

مطالعه حاضر وارد نشدند.

میشود .ازاینرو ثبت در مرحله طرح پژوهشی یا همان ثبت
آیندهنگر از بروز این نوع تورش پیشگیری میکند.

کارآزماییهای بالینی در سامانههای ثبت ملی و بینالمللی در

 Jonesو همکاران ( )2011نیز در مطالعه خود دریافتند

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

ثبت کارآزمایی بالینی بهصورت آیندهنگر از سوگیری در

موارد این اطالعات پس از اتمام طرح پژوهشی ثبت میشود

گزارش پیامدها جلوگیری میکند .کارآزماییهای بالینی که در

که به میزان قابل توجهی هدف غایی از این کار را میتواند

مرکز ثبت کارآزماییهای بالینی ،پیش از شروع نمونهگیری ثبت

تحت تأثیر قرار دهد .همچنین تمام مجالت بومی ایرانی

میشوند ،امکان مقایسه پیامدها را با مقاالت منتشرشده

بررسی شدند که قدری تعمیمپذیری آن را بر سایر مجالت

بهصورت شفافتری فراهم میکنند؛ بنابراین ،احتمال تورش

فراملی حوزه پرستاری و مامایی تحت تأثیر قرار میدهد.

گزارش انتخابی پیامدها در آنها کاهش مییابد (.)11

هرچند بیشتر مجالت بررسیشده در نمایههای بینالمللی

بهطورکلی با توجه به یافته های پژوهش ،تورش گزارش

همچون PubMed ،Google Scholar ،Ebsco ،SCOPUS

انتخابی پیامدها در  13درصد از کارآزماییهای بالینی

و  ...نمایه میشوند ،نباید تصور شود وجود تورشها و

پرستاری و مامایی به صورت حذف پیامد ،اضافهکردن پیامد و

بازخورد کیفیت مطالعات صرفاً میتواند تأثیرات ملی داشته

تغییر در دوره زمانی وجود دارد و این تورش میتواند به

باشد ،بلکه ارتقای کیفی و گزارش دقیق نتایج بهدستآمده

میزان قابل توجهی اعتبار داخلی نتایج مطالعات را تحت تأثیر

میتواند اثرات فراملی بالقوهای داشته باشد و در مراقبت مبتنی

قرار دهد .هرچند در همه موارد حذف پیامد میتواند بهمنزله

بر شواهد مؤثر باشد.

تورش نباشد ،ولی نویسندگان مقاالت کارآزمایی ها باید هر
گونه تغییر در طرح پژوهشی و پیامدها را در مقاالت خود
ذکر کنند .شایعترین علت حذف برخی از پیامدها محدودیت
در حجم نوشتاری مقاالت ،نبود اهمیت بالینی و عدم
معنیدار ی برخی از پیامدها و پیامدهای مربوط به عوارض
جانبی مداخله هستند (.)11 ،13
مطالعه حاضر محدودیتهایی داشت .ازجمله آنکه
پژوهشگر صرفاً مقاالت منتشرشده در مجالت پرستاری و
مامایی دارای رتبه علمی و پژوهشی را بررسی کرد و
ازآنجاییکه مقوله انتشار ساالمی در بین محققان داخلی مرسوم
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اگرچه سایر مطالعات نشان دادهاند اهتمام برای ثبت

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد با وجود الزامیبودن ثبت
کارآزماییهای بالینی در سامانههای ثبت کارآزماییها از سوی
بسیاری از مجالت پرستاری و مامایی ،نیمی از مقاالت بدون
کسب کد  IRCTمنتشر میشوند .همچنین در این بین بیش از
نیمی از پیامدهای گزارششده در مقاالت متحمل حذف ،تغییر
یا افزودن پیامد جدیدی میشوند که میتواند درنهایت به
حصول نتایج نامعتبر در مطالعه منجر شود.

کاربرد یافتهها در بالین

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

بر اساس نتایج پژوهش حاضر و با توجه به قابلیت

پیامدهای گزارشنشده خود را در مقاالت دیگر و در سالهای

کارآزماییهای بالینی در اصالح روشهای مراقبتی از بیماران و

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

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

هزینههای انجام پژوهش بهصورت هزینه شخصی نویسندگان

سالمت جامعه و همچنین آموزش مبتنی بر شواهد در رشته

.تامین شده است

پرستار ی و مامایی الزم است محققان فعالیت های تحقیقاتی

مشارکت نویسندگان

در زمینه کارآزمایی های بالینی در حیطه پرستاری و مامایی را

.کلیه نویسندگان در کلیه مراحل طرح مشارکت داشتهاند
تعارض منافع
نویسندگان در عضویت هیئت تحریریه هیچیک از مجالت
بررسی نشدند و از کارکنان و کارشناسان سامانه ثبت
 ازاینرو سعی شد بررسی و.کارآزماییهای بالینی ایران نبودند
داوری مقاالت از نظر تورش انتخاب پیامدها بهصورت
.بیطرفانه انجام شود
تشکر و قدردانی

با رعایت اصول اخالقی بهصورت منظم و همراه با
شفافسازی گزارش پیامدهای برنامهریزیشده بدون توجه به
معنیداری و عدم معنیداری نتایج بهدستآمده ثبت و
گز ارش کنند تا به حصول نتایج معتبر و افزایش اعتبار داخلی
 همچنین سردبیران مجالت و داوران باید.مطالعه منجر شود
 ثبت،با دقت و حساسیت در انتشار مقاالت کارآزمایی بالینی
در یک مرکز ثبت کارآزمایی بالینی بهصورت آیندهنگر را
بهعنوان اولین گام در ارزیابی و تفسیر دقیق نتایج مورد توجه
.قرار دهند

این مقاله نتیجه پایاننامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

مالحظات اخالقی

مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) است
 بدینوسیله از اساتید.که با منابع مالی شخصی انجام شده است

محققان سعی کردند در بررسی مقاالت ثبت شده و منتشر

گرانقدری که در طراحی ابزار ما را راهنمایی کردند تشکر و

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