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Introduction: Given the importance of randomized clinical trials (RCTs) in the evidence-based approach in 

dentistry, the study aimed to conduct critical appraisal of dentistry RCTs of Iran published in English from  

1999 until 2012. 

Materials and Methods: In total, databases of PubMED, ISI web of science and Scopus were searched using 

specific keywords (i.e., dental, dentistry, critical appraisal, clinical trial, evidence-based RCT, randomized clinical 

trial, Iran). After the elimination of duplicate articles, the 433 remaining articles were assessed, which led to the 

selection of 86 studies by employing the inclusion and exclusion criteria. Following that, the articles were evaluated 

using the revised version of Jadad scale. 

Results: In this research, mean jadad score was 5.33±1.73, and articles were at a moderate level (4 < jadad score 

<= 6). In total, 97.7 % of the articles received the complete score for the eighth item (statistical analysis), whereas 

only 38 articles described the sample randomization method (44.2%) and 33 articles mentioned the number of 

eliminated samples and its cause (38.4%). According to the results, the most published clinical trials were related to 

periodontics (21 articles) and endodontics (19 articles). Moreover, the majority of the published articles were from 

Mashhad dentistry school (16 articles). 

Conclusion: According to the results of the study, the methodological quality of the Iranian English dentistry 

articles was generally at a medium level, which requires improvement. Emphasis on standard instructions in 

designing the studies and using review checklists during the complication of a research, along with holding 

educational relevant workshops, can considerably improve the quality of Iranian articles. 
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 چکيده

ارزیابی نقادانه هدف این مطالعه  دندانپزشکی، اهمیت مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی شده در رویکرد مبتنی بر شواهد درتوجه به ا ب مقدمه:

 . بود  2012 تا 1999طی سالهای  ،منتشر شده در مجالت انگلیسی زبان ، کارآزماییهای بالینی تصادفی شده مربوط به ایران

 (Dental OR Dentistry) با کلید واژه های مشخص Scopus و PubMed, ISI web of science بانک های اطالعاتی :مواد و روشها

AND (Critical appraisal OR clinical trial OR Evidence based OR RCT OR Randomized clinical trial) AND (Iran) 
مقاله  86 ،و خروج ورودمقاله باقی ماند که با اعمال معیارهای  433بعداز حذف موارد تکراری  مطالعه استخراج شد. 726 جستجو شد و

  .اصالح شده مورد ارزیابی قرار گرفتند jadad که همگی با کمک ابزار؛ ب شدندانتخا

 %  7/97(در مجموعjadad score <= 6 > 4)بود و مقاالت در سطح متوسط قرار داشتند 33/5 ± 73/1در کل  jadad  میانگین امتیاز :يافته ها

%( 44.2را شرح داده بودند ) مقاله روش تصادفی کردن نمونه ها 38تنها  .کامل دریافت کردند بطور را (آماری آنالیز) 8از مقاالت، امتیاز سوال 

بیشترین تحقیقات . %( 4/38) ن اشاره کرده بودندآو به علت  مقاله تعداد نمونه های حذف شده از تحقیق در حین مطالعه را ذکر 33 و

از  ،بیشترین تعداد مقاالت منتشر شده مطالعه( بوده است. 19و اندو ) مطالعه( 21) مربوط به رشته تخصصی پریو آزمایی بالینی منتشر شدهکار

 .مورد( بوده است 16) دانشکده دندانپزشکی مشهد

توجه به  در حد متوسط است و باید بهبود داده شود. ،کیفیت متدولوژی مقاالت انگلیسی ایران در زمینه دندانپزشکی در کل :نتيجه گيری

در کنار برگزاری کارگاههای آموزشی  ،گیری چک لیستهای نقد هنگام تالیف مقالهد در هنگام طراحی مطالعه و بکارراستاندا هایدستورالعمل

 .می تواند کیفیت مقاالت کارآزمایی بالینی ایران را به میزان قابل توجهی باال ببرد، مرتبط

 .دندانپزشکی ،ارزیابی نقادانه، کار آزمایی بالینی تصادفی شده :کليدیکلمات 
 . 19-30:  1/ شماره  42دوره  1397مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال 

 

 مقدمه
استاندارد طاليي  1(RCT) کارآزمايي باليني تصادفي

تحقيقات باليني با موضوع تعيين تأثير انواع روشهاي 

درماني است و باالترين سطح شواهد را در انواع مطالعات 

دقت در طراحي کارآزمايي باليني،  (1)مداخله اي دارد.

باعث کاهش سطح خطا در نتايج مي شود. ارکان اصلي 

به حداقل رساندن  طراحي اين نوع مطالعات شاملدر 

تصادفي سازي،  استاندارد نمودن مداخله، گرها، مداخله

گيري و ارزيابي  اندازه ،کورسازي ،نحوه تخصيص گروهها

 .دقيق مي باشد

در علوم دندانپزشکي همانند پزشکي تنها در صورتي 

يک روش درماني به درمان رايج تبديل مي شود که 

کننده اين روش باشند. در  آزمايي باليني تاييدچندين کار

کيد بسيار در افزايش دقت تحقيقات به ات سالهاي اخير

ارزيابي     خصوص مطالعات باليني وجود دارد. بنابراين

دقت و صحت اين مطالعات از ارزش ويژه اي برخوردار 

                                                      
1
 Randomized clinical trials : RCTs  

و متدولوژي کارآزمايي  است به نحوي که اگر طراحي

واقعي از نتايج انجام شده  بزرگنمايي غيرباليني نامناسب و 

باشد و يا متدولوژي تحقيق ايراد داشته باشد، استفاده از 

مي تواند منجربه شکست  ينتيجه چنين مطالعاتي در بالين

 درمان بيماران و حتي بروز خطاي پزشکي شود. 

محققين به بررسي  1980از سال  ،در همين راستا

بيان  نواقص و اشکاالت متدولوژي کارآزماييهاي باليني و

و به اين  راهکارهايي براي برطرف کردن آنها پرداختند

تأثير مداخالت درماني در کارآزمايي  که نتيجه رسيدند

  درصد باالتر از حد 30باليني با کيفيت پائين، متاسفانه تا 

مطالعات با کيفيت مناسب و دقيق در قياس با   واقعي

 (2)گزارش شده است.

درصد  20در واقع با توجه به اين نکته که کمتر از 

ظيفه محققين و( 3،4)دمطالعات صحت علمي قابل قبول دارن

است که مطالعات استاندارد و با قابليت کاربري را از 

 راهگشاي اين کنند. اعتماد تفکيک  مطالعات غيرقابل
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 critical appraisalيا "مطالعات نقد وبررسي"الش انجامچ

 است.  

 RCTمحققين ابزارهاي مختلفي براي ارزيابي مطالعات 

 ,CONSORT , Delphi List Tysonمانند اند پيشنهاد کرده

Jadad Scale, Maastricht Scale  ابزار نقد   از اين ميانکه

Jadad  از جهت روايي و پايايي در يک مطالعه مرور 

شناسايي شده  مورد بهترين ،ابزارهاساير نظام مند در ميان 

 (5).است
فلسفه طراحي اين ابزار عالوه بر محک دقت و  

(، طراحي يا RCTمانند ) صحت انجام مطالعات مختلف

مناسب براي انجام تحقيقات و گزارش  معرفي دستورالعملي

 آن بوده است. 

راستا  مطالعات محدودي در حيطه دندانپزشکي در اين

به  براي ارزيابي تحقيقات منتشر شده، صورت گرفته است.

 مند در دندانپزشکي در  مثال مطالعات مرور نظام طور

 هاي ايمپلنت دنداني، سالمت دهان، اطفال و زمينه

ارتودنسي،مورد ارزيابي نقادانه قرار گرفته است و متاسفانه 

 کيفيت کلي اغلب مقاالت در حد متوسط و پايين گزارش

در  RCTsهمچنين ارزيابي نقادانه بر روي  شده است.

 حيطه علوم مختلف دندانپزشکي نيز صورت گرفته است،

 ن جمله مي توان به مطالعات زير اشاره کرد:آکه از 

منتشر  مقاالت (6)و همکاران  Qiang،2014در سال 

 CONSORT شده مرتبط با ايمپلنتهاي دنداني را با دو ابزار

بي نمودند و نتيجه گرفتند اين تحقيقات ارزيا Jadadو  

 .ارزش پاييني دارند

آزماييهاي کار (7)و همکاران Lempesi،  2014در سال 

با ابزار  را ارتودنسي حيطه باليني منتشر شده در

CONSORT   ارزيابي کيفي نمودند و به اين نتيجه رسيدند

 که کيفيت اين تحقيقات زير حد ايده آل مي باشد.

 113بر روي  اي ارزيابي نقادانه (1)همکارانآگاهي و 

کار آزمايي باليني منتشر شده در حيطه دندانپزشکي در 

 2010تا  2003مجالت ايراني و به زبان فارسي از سال 

 کيفيتکه انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند 

آزماييهاي  باليني منتشر شده در حد استاندارد نمي کار

 دارد.باشد و نياز به ارتقا 

مطالعات  کثرت همانطور که مشاهده مي شود عليرغم

 ما، کشوردر  منتشر شدهکارآزمايي باليني تصادفي 

مطالعات نقد و بررسي در حيطه دندانپزشکي و به 

 مطالعات مذکور، اندک است. خصوص در ارتباط با

نظر به اهميت صحت نتايج مطالعات به منظور تعميم 

ن و استفاده در کلينيک، برآن نتايج درماني بر روي بيمارا

مطالعات کارآزمايي باليني منتشر شده شديم تا مجموعه 

را  Scopusو Pubmed ،ISIدر سايتهاي  2012ايران تا سال 

چک سپس  نقد و بررسي آن را به وسيله  گردآوري و

 انجام دهيم. " Jadad" استاندارد ليست

 حاضر با هدف بررسي و نقد مطالعاتلذا مطالعه 

به زبان انگليسي  منتشر شده رآزمايي باليني دندانپزشکيکا

ه عالوه بر بيان چالشهاي کاست  طراحي شده ،در ايران

موجود در اين دسته مطالعات، اطالعات با ارزش ديگر 

چون تعداد تحقيقات انجام شده در هر حيطه دندانپزشکي، 

توزيع و پراکندگي اين مطالعات در سراسر کشور، 

د و روند کيفي و کمي آن را تا سال کسريهاي موجو

 مشخص مي نمايد.  2012

  مواد و روشها 
 ISIو  PubMedبانک اطالعاتي   ، سهدر مطالعه حاضر 

 که هر سه جزو معتبرترين بانکهاي اطالعاتي  Scopus و

انتخاب  براي جستجوي مقاالت حيطه پزشکي هستند،

 که يکي از  Medline از با استفاده  PubMedشدند.

هاي علوم پزشکي است جستجوي  Database ترين غني

هم ضمن دارا بودن  ISI وScopus   .دهد خود را انجام مي
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    و  Time Cited مکانيسم جستجوي قدرتمند، توان ارائه

Cited Reference  .(8)مقاالت را دارند 

در پايان به  ،عالوه بر جستجو به شيوه الکترونيک 

 روش دستي هم کليه مقاالت تحقيقي اصيل بررسي 

 ((search strategy مرحله دستيابي به مقاالت مجدد شدند.

 و به صورت دستي انجام شد و  به کمک کامپيوتر

مقاالتي که شرايط ورود به مطالعه را داشتند  با کمک 

( از سايتهاي معتبر ذکر شده به (Meshکلمات کليدي 

 اين  استخراج گرديد. (full text) ام متنصورت تم

    :به اهداف مطالعه عبارت بودند از التين با توجه کلمات

  Evidence based، RCT، Randomized clinical trial،Iran 
Dental        ،Dentistry،Critical appraisal ،Clinical trial ،       

 استراتژي جستجو به صورت زير بود:

((Dental OR Dentistry) AND (Critical appraisal 

OR clinical trial OR Evidence based OR RCT OR 

Randomized clinical trial) AND (Iran))                 
 

 شرايط ورود مقاالت به مطالعه شامل موارد زير بودند: 

مطالعه کارآزمايي باليني ، تحقيق در ايران انجام شده باشد

مطالعات از ، درماني در حيطه دندانپزشکي باشداز نوع 

)زمان  2012( تا پايان سال 1999ابتداي چاپ مقاالت )

ژورنالهاي داخل و خارج کشور منتشر  اتمام پژوهش( در

 مقاالت به زبان انگليسي باشند.، شده باشند

گذاري مطالعات کارآزمايي  نمره چهار بررس کار

را انجام دادند  )Modified Jadad" )7"باليني براساس ابزار

و عالوه برآن مجموع اطالعات زير براي هر مقاله 

نام ژورنال، سال انتشار، عنوان مقاله،  د شاملاستخراج ش

موضوع مورد تحقيق يا رشته  ،رشته تخصصي دندانپزشکي

 تخصصي نويسنده اول.

را براي   Modified jadadمحققين فرم مخصوص ابزار  

اين چک ليست شامل  ،(1)جدول . هر مقاله تکميل نمودند

سئوال مي باشد که بخشهاي مختلف مقاله را ارزيابي  8

سازي  سئوال شماره يک مربوط به ذکر تصادفي مي نمايد.

که در صورت بيان اين  د،نمونه ها در مطالعه مي باش

به مقاله نمره يک و در غير اين صورت نمره صفر  ،مورد

تعلق گرفت. سئوال شماره دو مربوط به توضيح مناسب و 

صحيح نحوه تصادفي سازي در مقاله است در صورتي که 

( و -1روش تصادفي سازي نامناسب و اشتباه بود نمره )

و اگر توضيحي وجود  +1ذکر صحيح نمره  در صورت

نداشت نمره صفر تعلق گرفت، سئواالت سه و چهار به 

کورسازي و بيان روش مناسب آن همين ترتيب در مورد 

است که مشابه تصادفي سازي نمره گذاري شد. سئوال 

پنجم در مورد توصيف تعداد نمونه هايي است که به 

نحوي از ادامه مطالعه منصرف شده و يا به داليلي کنار 

گذاشته شده اند که در صورت ذکر تعداد و علت انصراف 

ر غير اين صورت + و د1يا به کنار رفتن از تحقيق نمره 

تعلق گرفت. سئوال شماره شش مربوط  -0-به مقاله نمره 

به ذکر صحيح و کامل معيارهاي ورود و خروج مطالعه، 

سئوال شماره هفت نحوه ارزيابي و ذکر عوارض جانبي 

ناشي از مداخله درماني و سئوال شماره هشت توصيف 

در صورت  ،روشهاي آماري است که مشابه موارد قبل

 تعلق نمره صفر  ،اينصورت + و در غير1نمره  ،ذکر

مطالعه از نوع دو  کهيدر صورت ،و در نهايت مي گرفت

+ از سئوال اول به مقاله داده شد و 1نمره  ،سويه کور بود

 شد. مي + داده 5/0نمره  ،اگر از نوع يک سويه کور بود

،    Modified Jadadحداکثر نمره کسب شده از ابزار 

 4 کوچکتر از تا 0صورت اخذ نمره از در  .مي باشد 8

سطح مقاله نمره  6کوچکتر از تا  4 ، ازسطح مقاله ضعيف

 قوي ارزيابي شد.  ،بيشتر و 6ومتوسط 

شايان ذکر است در ابتداي مطالعه جلسات متعددي 

محقق برگزار شد و  4براي همسان سازي امتيازگذاري 
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نمره گذاري را انجام دهند و  2به  2محققين قرار شد 

حضور   در جلسه اي  با ،در صورت وجود هر نوع شبهه

توجه به  گيري نهايي صورت گيرد. با نتيجه ،همه اعضاء

موارد بسيار  ،پذيري باال و مناسب اين ابزار تکرار

محدودي نياز به همفکري کليه اعضاء داشت که با 

 م. مشاوره به نتيجه قاطع رسيدي

 SPSS (Version 16.0. Chicago, SPSS Incنتايج با 

و ميانگين و انحراف معيار نمرات و باالترين و  تحليل شد

 کمترين امتياز کسب شده در هر مورد با استفاده از آمار

 توصيفي بيان شد. همچنين ارتباط امتيازات کسب شده بر

نظر مثل سال تحقيق يا رشته   هاي مورد حسب متغير

 .تخصصي با استفاده از آزمون کاي دو تعيين گرديد

 

 
 

 

 

 یازات مرتبط با آنتو سواالت و ام  Modified Jadadمعیار  .1جدول 

 نحوه امتیاز دهی به سوال عنوان سوال شماره سوال

 آیا مطالعه به عنوان یک تحقیق تصادفی شده توصیف شده بود ؟ 1
 1بله = 

 0خیر = 

 آیا روش تصادفی سازی مناسب بود؟ 2

 1بله =

 -1خیر = 

 0به روش اشاره نشده = 

 (  توصیف شده بود؟Blindآیا مطالعه به عنوان یک تحقیق کور ) 3
 1بله = 

 0خیر = 

 آیا روش کور سازی مناسب بود؟ 4

 * 1=بله 

 -1خیر = 

 0به روش اشاره نشده = 

 آیا به موارد قطع کار آزمایی و ریزش اشاره شده بود؟ 5
 1بله = 

 0خیر = 

 آیا به معیار های ورود و خروج اشاره واضح شده بود ؟ 6
 1بله = 

 0خیر = 

 آیا به روش بررسی عوارض ناخواسته اشاره شده بود؟ 7
 1بله = 

 0خیر = 

 آنالیز آماری اشاره شده بود؟آیا به روش  8
 1بله = 

 0خیر = 

 امتیاز  1امتیاز و دوسویه کور  5/0* یک سویه کور 
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  يافته ها
مقاله يافت شد.  726مجموع  ،بعد از جستجوي اوليه

با توجه به اينکه برخي مقاالت در سايتهاي مختلف وجود 

مورد در  443 ،پس از حذف موارد تکراري ،داشتند

مطالعه وارد و بعد لحاظ کردن شرايط ورود و بررسي 

کامل مقاالت در نهايت در اين تحقيق، تعداد مقاالت 

 (1)تصوير مورد رسيد.  86موجود به 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 (2012فلوچارت ورود و جداسازي مقاالت ) تا سال . 1تصوير

 

 

 

 هاي کسب شده در مجموع اينميانگين کل امتياز

 امتياز( بود و  8وع )از مجم 33/5±73/1 ،مقاله 86 

 سطح متوسط قرار داشتند در مقاالت، کل  در

(4 <  jadad score <= 6) 

کسب شده از سواالت هشتگانه  بيشترين امتياز

Modified Jadad  ، مربوط  ،مقاله کار آزمايي باليني 86در

مقاله  84 (%7/97)که  ،بود "ذکر روش آماري"به معيار 

 38 (%2/44)ولي تنها  امتياز آن را کسب کرده بودند.

 را شرح داده بودند  کردن نمونه ها روش تصادفيمقاله 

هاي حذف  داد نمونهمقاله تع 33%(4/38)در کل فقط

ن اشاره آو به علت  شده از تحقيق در حين مطالعه را ذکر

  کرده بودند.

توضيح در مورد روش تصادفي  مقاله 7 %( 14/8) در

در مورد اين  (-1)سازي غير علمي بوده و لذا امتياز 

 سوال کسب نمودند.

 IsI Web Scienceنتایج 

 مقاله147

 Pubmedنتایج 

 مقاله269

 مقاله726

پس از حذف موارد  
:تکراری  

 مقاله 443

پس از حذف موارد  
:غیرمرتبط  

 مقاله86

 Scopusنتایج 

مقاله330  
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کور طراحي شده تنها يک مقاله به صورت يک سويه 

 سازي غير اما روش کور ؛را کسب کرد %5 بود و امتياز

 ميانگين، 2علمي در هيچ مطالعه اي مشاهده نشد. جدول 

انحراف معيار و توزيع امتيازات کسب شده هر سوال را 

 نشان مي دهد. 

در هر سوال را  توزيع امتيازات کسب شده ، 1نمودار 

 نشان مي دهد.

 

 

 

 

 

 

 
 فراوانی امتیازات کسب شده از هر سوال .1نمودار 

 

 

بيشترين تحقيقات کارآزمايي باليني منتشر شده مربوط 

 و اندو مطالعه( 21%( 4/24) به رشته تخصصي پريو

 مربوط به گروه مطالعه( و کمترين  %19(  0/22) )

 1 کدام )هر هاي دنداني بوده استجامعه نگر و پروتز

از دانشکده  ،مطالعه(. بيشترين تعداد مقاالت منتشر شده

مورد( و کمترين مربوط به دانشکده 16) دندانپزشکي مشهد

مورد(  1 %( 1/1) دندانپزشکي گيالن و همدان )هر کدام

 بوده است.

انگين امتياز کسب شده به گروه جامعه نگر بيشترين مي

( و 7±0/0)امتياز شناسي اختصاص داشت و آسيب

 کمترين ميانگين کسب شده مربوط به رشته جراحي 

بيشترين ميانگين نمره کسب شده مربوط به  ،(8/2 ± 8/1)

و کمترين ( 5/77 ±5/0) دانشکده دندانپزشکي رفسنجان

 اسالميآزاد  دانشگاه مربوط به دانشکده دندانپزشکي

 بوده است. (63/3 ± 6/1)

از نظر توزيع مقاالت بر اساس گروه آموزشي همانطور 

بيشترين تعداد مقاله مربوط به  ،بر مي آيد 3که از جدول 

 .اد مربوط به گروه جامعه نگر بودگروه اندو و کمترين تعد

متغير سال  رابطه ميانگين نمره کسب شده با در مورد

( P=74/0) .ارتباط معناداري به دست نيامد ،عهانجام مطال
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 -1 امتیاز 0 امتیاز 5/0 امتیاز 1 امتیاز
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و  (=P 03/0) از نظر آماري اين ارتباط با گروه آموزشي

معنا دار بود، البته تعداد  (=04/0P) دانشگاه محل تحقيق

کم مقاالت گروههاي آموزشي و همچنين توزيع 

 امر يکنواخت مقاالت در دانشگاههاي متفاوت،رغي

 دچار مشکل مي کند.   قضاوت را

( داراي سطح 48%/28) حدود نيمي از مقاالت ،در کل

 % داراي سطح متوسط 93/37 و بيشتر(، 6)امتياز  خوب

  % داراي سطح ضعيف8/13 ( و6> تا 4)امتياز

مقاله  تصادفي سازي  38 %(44)در بودند. (4>تا  0 )امتياز

  مقاله 48 %(55) در به روش مناسب صورت گرفته بود.

کمترين ، 2 مطابق جدول روش کورسازي مناسب بود.

ميزان ميانگين نمره کسب شده مربوط به توضيح روش 

( و توضيح موارد قطع 37/0تصادفي سازي نمونه ها )

بيشترين ميانگين کسب  .بود (38/0آزمايي و ريزش ) کار

 ( 98/0.)بودشده مربوط به ذکر روش آماري 

 

 

 

 فراوانی امتیازات کسب شده از هر سوال و میانگین مربوطه .2جدول 

 شماره سوال
 1امتیاز 

 )تعداد مقاله (

 5/0امتیاز 

 )تعداد مقاله (

 0امتیاز 

 )تعداد مقاله (

 -1امتیاز 

 )تعداد مقاله(
 انحراف معیار میانگین امتیاز

1 80 0 6 0 92/0 27/0 

2 38 0 41 7 37/0 63/0 

3 61 3 22 0 73/0 44/0 

4 48 1 37 0 57/0 50/0 

5 33 0 53 0 38/0 49/0 

6 77 0 9 0 90/0 31/0 

7 42 0 44 0 49/0 50/0 

8 84 0 2 0 98/0 15/0 

 

 

 

 تعداد مقاالت به تفکیک گرو ههای آموزشی .3جدول 

"ضعیف"امتیاز   مجموع تعداد مقاالت درصد از کل "متوسط"امتیاز   "خوب"امتیاز    گروه آموزشی 

 پریو 8 11 2 21 25%

22% نتیکسااندود 10    7 2 19   

20%  دندانپزشکی کودکان 10 6 1 17 

15%  بیماریهای دهان ،فک و صورت 8 4 2 14 

5%  دندانپزشکی ترمیمی 3 0 1 4 

5%  جراحی 0 2 3 4 

5/2%  آسیب شناسی 2 0 0 2 

5/2%  ارتودنسی 0 2 0 2 

3/1%  پروتز 1 0 0 1 

3/1% جامعه نگردندانپزشکی  1 0 0 1   
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 بحث

افزون چاپ مقاالت علمي به  توجه به کثرت روز با 

آزمايي باليني در کليه رشته هاي  کار خصوص

دندانپزشکي و اهميت کاربرد نتايج آنها در درمان 

نقادانه اين مقاالت بررسي  بيماران، هدف مطالعه حاضر

هاي مختلف تخصصي دندانپزشکي بوده  درحيطه رشته

هدف  ،است. الزم به تکرار است که در اين تحقيق

شده توسط اساتيد ارزيابي نقادانه  مقاالت انگليسي چاپ 

و  ISI, PubMedهاي معتبر چون کشورمان در سايت

Scopus و لذا شامل کليه مقاالت در همه  بوده است

 داخلي و خارجي نيست.نشريات 

 Modified Jadadدر ارزيابي  نقادانه حاضر از ابزار 

ن استفاده شده است که پايايي بسيار قابل قبولي در ميا

و لذا  هاي باليني داردابزارهاي متعدد بررس کارآزمايي

مقايسه نتايج مطالعه حاضر با توجه به اين استراتژي 

جستجو و ابزار مورد استفاده در ساير مطالعات صورت 

 .گرفت

 ± 73/1مقاله 86ميانگين امتياز کسب شده از مجموع 

اين تحقيق بوده است که  درنمره،  8از ماگزيمم   33/5

اي نقادانه  گرچه ارزيابي تا درجاتي قابل قبول مي باشد.

روي کارآزمايي باليني در  که در حيطه دندانپزشکي بر

هاي مختلف انجام گرفته است اغلب نتايج  رشته

 نااميدکننده داشته است از آن جمله در رشته پروتز 

 Shuliangمي توان به تحقيقات
روي کارآزماييهاي  بر (6)

 Esposito (10)و Vere (9) و باليني در مورد ايمپلنت دنداني

در مورد رشته هاي  .جراحي ايمپلنت، اشاره نمودروي  بر

تخصصي ارتودنسي و جراحي نيز نتايج بررسي 

کارآزماييهاي باليني متوسط تا ضعيف گزارش شده 

(11)است.
 

شمار مطالعات ارزيابي نقادانه رشته دندانپزشکي در 

شايد، نزديکترين تحقيق به  .کشور ايران اندک است

 2014در سال  (1)همکاران و آگاهي ، مقالهمطالعه حاضر

روي کارآزماييهاي باليني منتشر شده در  که بر باشد

تا  2003مجالت دندانپزشکي داخل کشور بين سالهاي 

 Consort ،صورت گرفته است، ابزار مورد استفاده 2010

منطبق نبودن حد مطالعات با  نشان دهندهبوده است و 

  .استبوده  استاندارد مورد نظر

ن نمره کسب شده تحقيق ارتباط معناداري بيدر اين 

گروه  و هايي چون دانشکده محل تحقيقهر مقاله و متغير

و  گرچه مشابه مطالعه آگاهي ؛آموزشي به دست نيامد

بيشترين مقاالت مربوط به رشته پريو بوده  (1)همکاران

گانه  8ابزار  اما در مورد امتيازهاي کسب شده از است.

"Jadad" ًدر اغلب مقاالت رعايت شده  آنچه معموال

ذکر روشهاي آماري است که اين نتايج با مطالعه  ،است

مقاله  2که تنها در مي باشد هم سو  (1)و همکاران آگاهي

گرچه هدف  بود.ثبت نشده ، روش آماري مقاله  86از 

اين مطالعه بررسي صحت و دقت روش آماري به کار 

 رفته نبوده است.

 ،ارچوب کارآزمايي بالينييکي از موارد مهم در چ

تعداد نمونه ها به حد مکفي و حفظ نمونه ها تا مراحل 

آزمونها از  ،آخر تحقيق مي باشد در صورتيکه به هر دليل

مطالعه حذف شوند محقق الزم است تعداد موارد حذف 

؛ در شده و داليل حذف و ادامه ندادن آنها را ذکر کند

 د بررسي، به اين% مقاالت مور38که فقط مطالعه حاضر، 

 اشاره داشتند. مورد

 (11)و همکاران  Shimada اين در حالي است که در  

روي کارآزماييهاي  باليني در رشته ارتودنسي انجام  که بر

، ن مورد اشاره کرده انديدرصد به ا 60شده است، حدود 

درصد به روش کورسازي مطالعه اشاره  45/7ولي تنها 
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توضيح مناسب روش  ،در تحقيق حاضر .ودندنموده ب

% بوده 36% و 72 به ترتيب کورسازي و تصادفي سازي

 است که نسبتاً  قابل قبولتر مي باشد. 

سازي مناسب از ارکان بسيار  کورسازي و تصادفي

 مهم کارآزمايي باليني مي باشند و الزم است جهت 

 سازي نمونه ها که از استراتژيهاي مهم براي تصادفي

يري از خطا در مرحله انتخاب نمونه مي باشد، دقت لوگج

 90است که حدود  . اين در حاليبيشتري مبذول شود

روش تحقيق خود را کارآزمايي باليني  ،درصد مطالعات

ولي کمترين ميانگين  ؛تصادفي شده عنوان نموده بودند

نمره کسب شده مربوط به تشريح نحوه تصادفي سازي به 

نيز امتيازات ات مطالعرخي ديگر از بدر شيوه اصولي بود. 

 تر قبول کسب شده در اين موارد مناسب و قابل

  (1-9, 12).مي باشد

چنان که ذکر شد تصادفي سازي و کورسازي به 

از مهمترين اجزاي کارآزمايي باليني شيوه علمي و دقيق 

سفانه ميانگين نمره امتمحسوب مي شود؛ با اين حال 

به خصوص تصادفي سازي  کسب شده در اين دو  مورد 

 ،گرچه اغلب در عنوان مقاله بود،در اين تحقيق مناسب ن

 عليرغم سازي و کورسازي ذکر شده است. تصادفي

، کيد در اغلب ارزيابيهاي نقادانهاهميت اين موضوع و تا

 (1-11, 14)مي شود همچنان اين نقيصه در بررسيها گزارش

ايي از موضوعات بسيار مهم در انجام هر کارآزم

ن مبناي تعميم براي درمان آباليني که قرار است  نتايج 

بيماران قرار گيرد، دقت و توجه در ذکر هرگونه عارضه 

آمده براي بيمار هنگام تجربه يک دخالت  جانبي پيش

 سفانه ميانگين نمره کسب شده درامت. درماني جديد است

و نيمي از مقاالت  بود "5/0"اين تحقيق در اين مورد 

 ،که اين نتايجبودند، اشاره روشني به اين موضوع نکرده 

در مورد  .تاسمشابه  (1)و همکاران تقريباً با مقاله آگاهي

ميانگين  ذکر موارد شاخصهاي ورود و خروج نمونه ها،

موارد  %89و در  9/0  ±  31/0 اين تحقيق کسب شده در

دستور کار محققين  البته بايد تأکيد نمود .بودمناسب  و

در اين مطالعه بررسي علمي و کيفي اين مورد نبوده 

 است. 

در مورد ارتباط ميانگين نمره کسب شده با متغيرهايي 

 ،در اين تحقيق ،مجله Impact factorمثل سايت جستجو، 

 Cioffi و  (1)گاهيآبررسي به عمل نيامده است، اما 

به اين نتيجه رسيدند که هيچ ارتباطي بين  Farella (12)و

مجالت وجود  IFکيفيت کارآزماييهايي باليني نقد شده و 

(1, 12)ندارد.
توجه به تعداد کم  همچنين در اين تحقيق با 

رشته  و ،مقاالت در زير گروه هاي دانشکده محل تحقيق

نمي توان ارتباط ، تخصصي و سال انتشار مقاالت

زيرگروهها  ونمره کسب شده  معناداري بين ميانگين

 بدست آورد و به تفاوتهاي بدست آمده تکيه نمود.

از آنجا که شالوده يک تحقيق کارآمد در زمان تدوين 

به نظر ميرسد يکي از  آن شکل ميگيرد،پروپوزال 

راهکارهاي مناسب براي باالبردن کيفيت مقاالت نظارت 

زمان مديريت پژوهشي بر رعايت استانداردهاي الزم در 

تصويب پروتکل ها باشد . در يک تحقيق که توسط 

پروتکل  935بر روي  2017شاکري و همکاران در سال 

تصويب شده کارآزمايي هاي باليني دانشگاه علوم 

، انجام گرفت 2014تا  2008پزشکي مشهد از سال 

مشخص شد اغلب پروتکلها داراي يک مشکل متدولوژي 

درصد پروتکلها  62ر در رغم داشتن مشاور آمايعل بودند .

 اتيعدم تناسب اهداف و فرض لياز قب ي،مشکالت

عدم تناسب فرمول محاسبه حجم نمونه با  %(62,6)

 يعدم تناسب ابزار جمع آور %(،25مطالعه ) يطراح

 %(21) يساز يعدم ذکر روش تصادف %(55,2اطالعات )

 يلها%( در پروتک98نامعلوم ) يتاهايو عدم ذکر د
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نظارت  دياست که با نينده امصوب نشان ده

تا  رديصورت گ قيمراحل تحق يها در تمامستيمتدولوژ

 (15)مطالعات به حداقل برسد يريسوگ

  نتيجه گيری
عليرغم کسب ميانگين نمره نسبتاً قابل قبول، کيفيت 

کارآزمايي باليني در زمينه دندانپزشکي  اغلب تحقيقات

با حد استاندارد الزم فاصله دارد و  توسط محققين ايراني

لذا تعميم نتايج تحقيقات کارآزمايي باليني در درمان 

شوار است و نياز به توجه و دقت بيشتر رعايت بيماران د

 با سطح شواهد باال  اين نوع مطالعاتارکان اصلي 

کارگاههاي آموزشي طراحي  مي باشد. به همين منظور،

و کمک از چک ليستهاي پروپوزال، و همچنين استفاده 

بسته به نوع مطالعه در روش و  Consortاستاندارد نظير 

 طراحي پروپوزال و نگارش مقاله توصيه مي شود.

  و قدردانی شکرت  
بدينوسيله از زحمات معاونت محترم پژوهشي  

دانشگاه علوم پزشکي مشهد به جهت حمايت مادي و 

 معنوي از اين پژوهش تقدير و تشکر به عمل مي آيد. 
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