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 يرورممقاله 

 يمرورمطالعه  کی: ینیبال کارآزماییدر مطالعات  هاتورشانواع 
  

  ٣يصادق معصومه ،٢يرانيش ماهيفر، ١*يمحمد نايم
 

  08/02/1397تاریخ پذیرش  13/11/1396تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 کي وانعنبهتورش و مخدوش شدن دارند، لذا  يبرا يکمتر ليانسپت ،يامشاهدهمطالعات  برخالف شده يتصادف ينيبال کارآزماييمطالعات  :هدف و زمينهپيش
 ينيبال کارآزماييمطالعه بر مفهوم تورش در مطالعات  نيا. هدف از شونديدر بهداشت و درمان محسوب م انواع مداخالت راتيتأث سهيجهت مقا يياستاندارد طال

اهش و ک تيريمد منظوربه مؤثر يارائه راهکارها تيدرنهااحتمال وقوع دارند و  ينيبال کارآزماييکه در مطالعات  ييهاتورششده، علل وقوع تورش، انواع  يتصادف
  است. هاتورشاثر انواع 

مقاالت و کتب مرتبط با موضوع در  يمطالب انجام شد. جستجو لياست که با استفاده از منابع موجود و تحل يتيمرور روا کيمطالعه حاضر  :کار روشو مواد 
 SIDو  Magiranشامل  يداخل يهابانکو  Medline، SOUPUS، Google books،Scholar Google،Web of Scienceشامل  يالمللنيب يالعاتاط يهابانک

راحل در سطوح م جيشد که نتا افتيجلد کتاب مرتبط با موضوع  ١٠مقاله و  ٣٦تعداد  انيپاانجام شد. در  يسيانگلو  يفارسو به دو زبان  يزمان تيبدون محدود
  مطرح شد. ينيبال کارآزمايي کيمختلف 

، گزارش هاداده ريتفسو  ليوتحلهيتجز امدها،يپ يريگاندازهاجرا،  ،يزيربرنامهاعم از مرحله  ينيبال کارآزماييپژوهش  کيدر مراحل مختلف  هاتورشانواع  :هاافتهي
  قرار گرفت. ردبحثمو يمرورمقاله  نيادر  ليتفصبهانتشار و مرحله جذب مخاطب  ج،ينتا

 ممکن است در مراحل هاتورش. باشديممطالعه متفاوت  جيبر نتا هاآن ريوجود دارد که تأث يعلم يهاپژوهشدر  هاتورشاز  يانواع گوناگون :يريگجهينتو بحث 
د و نادرست شون يريگجهينتد کنند و منجر به وار يجد بيآسپژوهش  کيحاصله از  جيبه نتا تواننديممطالعه تا مراحل پس از انتشار رخ دهند و  يزيربرنامه

  .رديپذصورت  اطياحتبا  ديبامطالعات  گونهنياي هاافتهي ريتفس نيبنابراکنند،  دارخدشهمطالعه را  کي يداخلاعتبار 
 تورش ،ينيبال کارآزمايي :يديکلکلمات 

  
 ۲۷۳-۲۸۵ ص، ۱۳۹۷ تير، ۱۰۵درپي ، پيچهارم، شماره شانزدهممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ۰۳۱۳۵۳۵۴۰۵۸ تلفن:واحد اصفهان،  ياسالم، دانشگاه آزاد هيارغوان ابانيخاصفهان، : آدرس مکاتبه

Email: mina.mohammady@khuisf.ac.ir 

  
  مقدمه

 عنوانبهشده عمدتاً  يتصادف ينيبال کارآزماييمطالعات 
مداخالت مرتبط با  انيسود و ز يروش جهت بررس نيمعتبرتر

نوع  نيا کهنيا. با توجه به )۱( شونديدر نظر گرفته م يسالمت
 يابر يترکم ليپتانس يامشاهدهمطالعات  ريسا برخالفمطالعات 

جهت  يياستاندارد طال عنوانبهدارند، لذا  يگتورش و مخدوش شد
مداخالت گوناگون در امر بهداشت و درمان محسوب  راتيتأث سهيمقا

ر د ينيبال کارآزماييلعات علت کاربرد مطا نيترمهم. )۲،۳(شونديم
در  هاآن ليپتانس جهيدرنتو  هاآن تيفيو سالمت، ک يمراقبتعلوم 

                                                             
 مسئول) سندهيايران (نو واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ،دانشگاه آزاد اسالميقات سالمت جامعه، يمرکز تحقمربي،  ١
 رانياصفهان، ا ياصفهان، دانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار ييدانشجو قاتيمرکز تحق ،يپرستار يدکترا ٢
  رانياتهران،  ،يبهشت ديشه يپزشک، دانشگاه علوم يعموم دانشکده بهداشت ،يولوژيدمياپگروه  ٣

 يانواع خطاهاي پژوهش.  )۳(باشديم يپژوهش يخطاهاکنترل انواع 
 خطاهاي تصادفي و دودستهمطالعه به  جينتابر  هاآنبا توجه به اثر 

. در خطاي تصادفي معموالً با شونديمخطاهاي منظم تقسـيم 
؛ )۴(بر آن فائق آمد توانيمحجم نمونه  شيهم چون افزا ييراهکارها
 شوديم دهينام زين يريسوگ ايمنظم که اصطالحاً تورش و  ياما خطا
راحل در م توانديبوده که م قتيحق کيبه انحراف از  ليتما يبه معنا
عه مطال يهاافتهيانتشار  ايو  ريتفس ،ليوتحلهيتجزاجرا،  ،يطراح

وجود  يعلم يهاپژوهشدر  هاتورشاز  ي.  انواع مختلف)۵(اتفاق افتد
 يه برخک ياگونهمطالعه متفاوت بوده به جيبر نتا هاآن ريدارد که تأث
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 گريد يمطالعه داشته و برخ جيبر نتا يدتريشد ريتأث هاتورشاز 
اثر بالقوه تورش در مطالعات  گريدانيببه. )۶،۷( دارند ياندک راتيتأث

 ديفماشتباه پژوهشگر در مورد اثرات  يريگجهينت ينيبال کارآزمايي
  .)۸(مداخله است  کيو مضر 

هرم شواهد قرار  رأسدر  ينيبال کارآزماييمطالعات  نکهيباوجودا
محسوب  کيولوژيدمينوع مطالعات اپ نيدارند و در زمره معتبرتر

مصون از خطا  کيولوژيدميمطالعات اپ رياما همانند سا شونديم
. )۲،۹،۱۰( باشنديم هاتورشنبوده و همواره در معرض انواع 

تورش  ينيبال کارآزماييدر مطالعات  يتورش احتمال نيترمهم
 صيتخص کيانجام  قياز طر تواننديمانتخاب است که محققان 

 حيحص يسازيانجام تصادف درواقع. نديبر آن فائق آ حيصح يتصادف
 جاديا ياست برا ينيتضم ينيبال کارآزماييو مطلوب در مطالعات 

 نيکه ا مؤثرعوامل  عيتوز ازنظرتحت مطالعه  يهاگروه نيتعادل ب
 يتدرسبهمداخله را  يرگذاريتأثپژوهشگر بتواند  شوديامر باعث م

  .)۱۱( ديو محاسبه نما يابيارز
 )۱۳۹۳(و همکاران  يتوسط محمد ياحاصل از مطالعه جينتا

 طهيدر ح منتشرشده ينيبال يها کارآزماييدر  هاتورشانواع  يبر رو
 مطالعات نياز ا يتوجهقابلنشان داد که بخش  ييو ماما يپرستار

 ياريبس نيمچنه مداخله بودند. يداراي تورش باال در مراحل اجرا
که  کنندياکتفا م هاتورشتصر و مبهم به گزارش مخ سندگانياز نو

ر منج ينيبال کارآزماييدر مطالعات  هاتورشابهام در گزارش شفاف 
 کهييازآنجاو  شوديمطالعه م تيفيخواننده درباره ک يبه سردرگم

 ياعتبار داخل يتوجهقابل يزانيبه م تواننديممنظم  يخطاها
 گونهنياي هاافتهي ريستف نيقرار دهند، بنابرا ريمطالعات را تحت تأث

  . )۱۲(رديصورت پذ اطيبا احت ديمطالعات با
و گزارش مطالعات  لياجرا، تحل ،يمعموالً طراح گرياز طرف د

 ينيبال نيمتشکل از متخصص يميتوسط ت ينيبال کارآزمايي
در  يدرمان يهاروشاثرات  اياثر  يابيمختلف با هدف ارز يهارشته

 ياست وقت يعي. طبشوديانجام م هاانسانهدف از  تيجمع کي
 يو رشته آموزش نهيزمشيپدر  ياغماضرقابليغ يهاتفاوت نيچن

 ريناپذاجتنابوجود داشته باشد امکان وقوع تورش  يپژوهش ميت
 حيصح و يقياثرات حق اياثر  افتديتورش اتفاق م کهيوقتخواهد بود. 

افراد  گريد يسو. از )۳( شوديزده نم نيتخم يدرستبهمداخله 
بلکه  ستنديتنها پژوهشگران ن هاتورشدر بروز  ليدخ

ر د تواننديم زيدر مطالعه، مجالت و خوانندگان ن کنندگانمشارکت
  .)۶،۷(باشند  ميسه هاتورشبروز 

مطالعه  کياست که  رممکنيغ باًيتقر کهنيابا توجه به 
و  ياهداشتن آگ رونيازاباشد،  يتورش هرگونهفاقد  ينيبال کارآزمايي

                                                             
1 Inaccuracy 

 هاآنغلبه بر  يو راهکارها هاتورشدر خصوص انواع  يدانش کاف
 کي ياجرادر مراحل مختلف  هاتورشمنابع بالقوه  ييجهت شناسا

محسوب  يضرور يامرپژوهشگران  هيکل يبرا ينيبال کارآزمايي
 توانديمتورش در هر مرحله از مطالعه  کهييازآنجاو  )۳( شوديم

، يکي شود. بنابراين يرواقعيغگذاشـته و منجر به حصول نتايج  ريتأث
مهـم در طراحي يک مطالعه، شناسايي منـابع  يهاينگراناز 

 رونيازا )۴(است هاآناحتمـالي تـورش، حـذف يـا جلوگيري از 
 کارآزماييبر مفهوم تورش در مطالعات  يمطالعه حاضر مرور هدف از

 مؤثر يارائه راهکارها تيدرنهاو  هاتورش، علل وقوع آن، انواع ينيبال
  .باشديم هاتورشو کاهش اثر انواع  تيريمد منظوربه

  
  مواد و روش کار

است که با استفاده از منابع  يتيمرور روا کيمطالعه حاضر  
مقاالت و کتب مرتبط  يمطالب انجام شد. جستجو ليموجود و تحل

 ،Medlineشامل  يالمللنيب ياطالعات يهابا موضوع در بانک
SOUPUS، Google books،Scholar Google،Web of 

Science  شامل  يداخل يهابانکوMagiran  وSID  بدون
 نيانجام شد. بر ا يسيانگلو  يفارسان و به دو زب يزمان تيمحدود

 يسيانگلمنابع  يجستجوجهت  مورداستفاده يدياساس کلمات کل
 ،Clinical trials, Error، systematic errorsشامل 

Randomized clinical trials  وbias شامل  يدر منابع فارس
مقاله  ۳۶تعداد  انيپامنظم بود. در  يخطا ،ينيبال کارآزماييتورش، 

در سطوح  جيشد که نتا افتيجلد کتاب مرتبط با موضوع  ۱۰ و
 يمطالعه سع نيمطرح شد. در ا ينيبال کارآزمايي کيمراحل مختلف 

 هانآو نحوه غلبه بر  هاتورشبوده است تا انواع  نيبر ا سندگانينو
به  يساده و کاربرد يرا به زبان ينيبال کارآزماييدر مطالعات 
  به پژوهش ارائه گردد. نمنداعالقهخوانندگان و 

                     
  هاافتهي

 يتوجهقابلمنابع، تعداد  يحاصل از جستجو جينتا يدر بررس
داشتند. بر اساس مرور  يخوانهممطالعه  نيمقاله و کتاب با اهداف ا

در  ١ينادرست اياشتباه و  يبه سه علت اصل يطورکلبهمستندات 
و  ٢يشدگ مخدوش ،يتصادف يشامل خطا کيولوژيدميمطالعات اپ

 توانديممطالعه  کي ي. اعتبار داخلباشديم )تورش(منظم  يخطا
 يا. خطرديگقرار  )تورش(منظم  يخطاو  يتصادف يخطا ريتحت تأث

جم ح شيو با افزا افتديشانس و تصادف اتفاق م ليبه دل يتصادف
ش کاه يريگاندازه يريرپذييتغو کاهش  يريگدازهاننمونه، تکرار 

 يخطا برخالفمنظم  يخطاهمان  ايدر مقابل تورش . )۱۳(ابدييم

2 Confounding 
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 يکه بر اساس شانس و تصادف بوده و الگو و جهت خاص يتصادف
ر کمت شهيمطالعه را هم يهاافتهيداشته و  يندارد، الگو و جهت خاص

نوع خطا با  ني. ا)۱۴،۱۵(دهديمنشان  ياز مقدار واقع شتريب اي
 يريگاندازهتعداد مشاهدات و تکرار  شيافزا ايحجم نمونه و  شيافزا

 ليتما شتريبپژوهشگران  کهنيا. با توجه به ابديينمکاهش  ايحذف 
 هاتورشنشان دهند، لذا  شتريبرا  ديجدمداخله  کيدارند تا اثرات 

  . )۱۴(شونديمطالعه م کي جينتااغلب منجر به اغراق در 
 کنند که در مراحليم ديتأک ييهاتورش يبر رو هابحث شتريب

 کنندگانمشارکت صي، از مرحله تخصRCTمختلف انجام مطالعات 
اتفاق  امدهايپ يريگاندازهمطالعه تا ارائه مداخالت و  يهاگروه به

در مرحله قبل از  يمراحل حت ريدر سا هاتورش کهيدرحال. افتنديم
، اجرامطالعه،  يطراح له انتخاب موضوع،، در مرحRCT کيشروع 

. دافتياتفاق ب توانديم زيآن ن يهاافتهيو انتشار  هاداده ليتحل
خ ر زينمطالعات  جينتاد توسط خوانندگان تواننيم يحت هاتورش
و استفاده  ريکه بر روش تفس هاتورشاز  ي. اما برخ)۱۵،۱۶(دهند 
معموالً کمتر  گذارنديم يقيعم ريتأث RCTمطالعات  جياز نتا

 ياحتمال يهاتورشدر مطالعه حاضر  .)۱۵( رنديگيقرار م موردتوجه
 ياهمرحل کيشده به تفک يتصادف ينيبال کارآزماييدر مطالعات 

  .اندشدهداده  حيکه امکان وقوع دارند توض )۱جدول (

  
  ينيبال کارآزماييمراحل  کيتفکبه  يهاتورش ):۱( جدول

 يهاتورش
مرحله جذب 

  مخاطب
  

مرحله  يهاتورش
  انتشار
  

مرحله  يهاتورش
  جيگزارش نتا

 

 يهاتورش
مرحله 

 و ليوتحلهيتجز
 هادادهر يتفس

مرحله  يهاتورش
 يريگاندازه

  مدهاايپ
 

 مرحله اجرا يهاتورش

 يهاتورش
مرحله 

 يزيربرنامه
 

تورش 
  ياحرفه

تورش گزارش 
  يده

 تورش انتشار  
 ريتورش تأخ 

  چاپ زمان
  تورش چاپ

  مطالعهمکرر 
 تورش استناد  
 تورش زبان  
  تورش گزارش

  امدهايپ

تورش 
 يت اجتماعيمطلوب

تورش 
 ليوتحلهيتجز

  تورش اطالعات
  تورش

  گرمصاحبه
  تورش

  مراجعه
  تورش

 يادآوري

  تورش انتخاب
  تورش در انتخاب

  نمونه
  تورش

  يخودانتخاب
 تيتورش جمع 

تورش 
 انتخاب موضوع

 يرگذاريتأثتورش   يتورش سنت
  گذارهيسرمانادرست 

تورش مطلوب 
 ييگرا

 ريتورش تفس
 نيوانتورش ق زشيتورش ر  هاداده

تورش مجله 
  معتبر

 ييتورش بازگو  
 يتورش اطالع و آگاه   هاداده

 يتورش طراح
 اشتباه

تورش 
 يسندهينو

 برجسته
  تورش اجرا   تورش تقلب  

تورش اندازه 
نامناسب حجم 

 نمونه
  تورش انتخاب مداخله    

     
تورش انتخاب گروه 

  گروه کنترل اي سهيمقا

   يتورش آلودگ     

     

  امديتورش انتخاب پ
  يريگاندازهتورش  

 تورش زمان 

  يريگاندازه
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رش توقف تو

   مطالعه زودهنگام

                   
  
 يزيربرنامهمرحله  يهاتورش 

 نيا :)Choice-of-question bias(تورش انتخاب موضوع 
 ينيبال کارآزماييمطالعه  کيدر  يبه اشکال مختلف توانديتورش م

 ييجوصرفه لياست که به دل يآن زمان قيمصاداز  يکياتفاق افتد؛ 
 ديکه واقعاً با يموضوعات يجابهسهولت در اجرا،  ايها و نهيدر هز

 .رنديگيقرار م موردپژوهش يگريمسائل د رديقرار گ موردپژوهش
 توانديندارد اما م يمطالعه اثر يبر اعتبار داخل معموالًتورش  نيا

 کي جينتا يريپذميتعمو  يبر اعتبار خارج يو جد قياثرات عم
  .داشته باشد کارآزمايي

تورش ، نيقوانتورش به  :)Regulation bias( نينواتورش ق
 يکه شورا افتدياتفاق م يو زمان شودياطالق م زين يبروکراس
و  رانهيسخت گ اريموسسه بس کي رهيمدئتيه اي يپژوهش

. دنيسهل انگارانه و آسان عمل نما يليبرعکس خ ايو  محدودکننده
مانع از  دهيچيپ يهايکاغذبازو  رانهيگسخت نيقوانوجود  درواقع

 بيترت نيمهم شده و به هم سؤاالتانجام پژوهش در خصوص 
حاظ شود که به ل يتواند منجر به انجام مطالعاتيم نيقوان تيکفاعدم
ه موسس يتوانند براي، اما مستنديقابل اعتبار ن يو اجتماع يعلم

آنان به  يبرا يخوب ياجتماعوجه  کي ايبوده و  سودآور موردنظر
  .)۷(ه باشد همراه داشت

اوقات  يگاه :)Wrong design bias(تورش طرح اشتباه 
 ماييکارآزمطالعات  يباال گاهيجااز  يآگاه ليپژوهشگران صرفاً به دل

 زيننوع طرح را  نيا کننديم يسعانواع مطالعات  ريبا سا سهيدر مقا
انتخاب طرح  کهيدرحالکنند يانتخاب م موردنظرشانموضوع  يبرا

نبوده  مناسب سؤاالتاز  يبه برخ ييپاسخگو يبرا ينيبال کارآزمايي
 .شونديتوسط پژوهشگر انتخاب م اشتباهبهو 

 مطالعه و انتخاب  يطراح(مرحله اجرا  يهاتورش
  )هانمونه

مطالعه و  يکه در مرحله طراح ييهاتورشقسمت انواع  نيدر ا
  .رنديگيقرار م يموردبررسانتخاب نمونه احتمال وقوع دارند 

 )Selection bias(تورش انتخاب 
 ينيبال کارآزماييدر مطالعات  ١يساز يتصادف نديفرآ يوقت

فرصت و  در مطالعه، طيشود، تمام افراد واجد شرا يياجرا يدرستبه
مطالعه  يهاگروه از کيتن در هر قرار گرف يبرا يکسانيشانس 

اشاره شد  قبالًکه  طورهمانخواهند داشت؛ اما  )کنترل ايمداخله (

                                                             
1 Randomization 

 کامالً صورتبهتحت مطالعه  يهاگروه افراد به صيتخصاگر  يحت
مصون ماندن مطالعه از  يبرا ينيانجام شود باز هم تضم يتصادف

 ينيبال زماييکارآتورش در مطالعات  نيتورش انتخاب نخواهد بود. ا
 نييعتاتفاق افتد؛ ابتدا در مرحله  توانديشده به دو شکل م يتصادف

شرکت در مطالعه و  يبرا طيورود و خروج افراد واجد شرا يارهايمع
تحت مطالعه،  يهاگروهبه  طيافراد واجد شرا صيتخصدوم در زمان 

اجد افراد و يص تصادفيتخص يبرا شدهنييتعکه اصول  ياگونهبه
 ت نشود ويرعا )کنترل ايمداخله (تحت مطالعه  يهاگروهط به يشرا

 )زوج و فرد( يکد مل بر اساسنادرست و  يهاروشمحققان از 
زمان مراجعه، افراد را به  اي، شماره پرونده آنان و کنندگانمشارکت

به حداقل رساندن  منظوربه. ندينما ميتقس موردمطالعه يهاگروه
 تنهانهشده،  يتصادف ينيبال کارآزمايي تورش انتخاب در مطالعات

 صيتخص( نديفرآ نيانجام شود بلکه ا يتصادف صيتخص ديبا
 Allocation( يپنهان صورتبه ستيبايم )يتصادف

Concealment( مياز افراد ت کيچيهکه  يمعن نيانجام شود. به ا 
 يهاهگرو افراد به صيتخص تيکه مسئول يفرد خصوصبه يپژوهش

در مطالعه ندانند  کنندهشرکتافراد  نيچنهمه را دارد و تحت مطالع
قرار دارند  )کنترل ايمداخله (که افراد تحت مطالعه در کدام گروه 

 يهاهگرو در رهايمتغ عيداشت که توز نانياطم توانيم بيترتنيابه
انجام يك تصادفي  درواقعو مشابه خواهد بود.  کسانيتحت مطالعه 

ر د کنندگانشرکتآن است كه پژوهشگران و سازي موفق نيازمند 
اولين  .)۱۷(نوع مداخله دريافتي نباشند ينيبشيپمطالعه، قادر به 

 ،يتصادف صيتخص اي يقدم در راستاي اجراي فرآيند تصادفي ساز
هم چون جدول اعداد  ييهاروش. باشديمتوالي تصادفي  ديتول

ول مرحله ا يدر اجرا رهيو غ يتصادف يتوال ديتول افزارنرم ،يتصادف
. دومين مرحله پس از ايجاد توالي کنديمکمک  يتصادف صيتخص

كه اين فرايند را  باشديم، جادشدهياوالي ت يسازپنهانتصادفي، 
 )Allocation Concealment(تخصيص تصادفي  يسازپنهان

و  رشفافينامه غ يهاپاکتهم چون استفاده از  ييهاروش. نامنديم
مرسوم جهت  يهاروش ازجمله يروش مرکز ايو  شدهمهروموم

وجود  ياديز ي. شواهد)۱۱( باشديم يتصادف صيتخص يسازپنهان
 ينيبال کارآزماييمطالعه  کياگر در  کنديمدارد که ثابت 

العه از مط جينشود نتا يياجرا يدرستبه يتصادف يتوال يسازپنهان
و همراه با تورش خواهد بود. موهر و  هشدمنحرف يمقدار واقع

آمده در مطالعاتي دستنشان دادند، برآورد اثر به )١٩٩٨( ٢همكاران

2 Moher & et.al 
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 تخصيص يسازپنهانايجاد توالي تصادفي و  حيصح وهيكه از ش
تصادفي استفاده نكرده بودند، در مقايسه با مطالعاتي كه از روش 

يش از مقدار واقعي ب درصد٣٠ -٥٠صحيح بهره برده بودند، به ميزان 
نشان داده  )١٣٩٣(مطالعه محمدي و همكاران  جينتا. )۱۸(اثر بوده 

از مطالعات به روشي صحيح جهت ايجاد توالي  درصد٢٢تنها 
 يسازپنهاناز مطالعات به روشي صحيح جهت  درصد٥/٤تصادفي و 

  . )۱۲(اشاره کرده بودند  هانمونهتخصيص تصادفي 
 ورود و يارهايمع نييتورش انتخاب که در مرحله تع گريدانواع 
 :اندشده انيب ليتفصبه ليذدر  دهنديمخروج رخ 

اتفاق  ي: زمان)Sampling bias(تورش در انتخاب نمونه  -۱
شرکت در مطالعه و  يبرا شدهانتخابافراد  نيکه ب افتديم

د داشته باشد. وجو يدارجهتتفاوت منظم و  نشدهانتخابافراد 
 يجهت بررس شودياز افراد سالم خواسته م يوقت مثالعنوانبه

مطالعه شرکت کنند و احتمال  کيدر  يخونکم يهاشاخص
د باش شتريدارند ب يخونکمکنند يکه فکر م يمراجعه افراد

مطالعه برآورد  جياتفاق افتاده است و نتا يريگنمونهتورش 
هدف  تيدر جمع يخونکم يهاشاخصاز اندازه  يحيصح

 ياسبمن ندهينما کنندهشرکتکه افراد  ليدل نينخواهد بود به ا
 )۱۹(.اندنبودههدف  تياز جمع

اتفاق  يوقت :Self-selection bias)( يبتورش خودانتخا -۲
 گروه کدام به که رنديبگ ميتصم مارانيب خود که افتديم

 .ابندي صيتخص موردمطالعه
 گريد اشکال ازجمله :(Population bias( تيجمع تورش -۳

 يزمان و نمود اشاره تيجمع تورش به توانيم انتخاب، تورش
 جهت شدهانتخاب افراد يليدل هر به که دارد وقوع احتمال
سن، جنس  ن،يداوطلب( يخاص تيجمع به مطالعه در شرکت

 نيا که است يعي. طب)7,20(محدود شود  )ينژاد خاص ايو 
 العهمط جينتا يريپذميتعم در ياديز ريتأث توانديم تيمحدود
 رطوبهوجود دارد.  تياز تورش جمع يمختلف انواع. باشد داشته
 مردان اي زنان انتخاب عدم لهيوسبه يريگنمونهگر امثال 
تورش سن  ؛تورش جنس اتفاق خواهد افتاد باشد شده محدود

ممکن  ؛انتخاب شوند يخاص يسن يهاگروهاست که  يزمان
 اردارب زنان باشد الزم نيجن يمنيا ليبه دل اوقاتيبعضاست 

 و مادر به يبيآس که يموارد در اما شوند، خارج مطالعه از
 ديبا مطالعه از باردار زنان کردن خارج شود،ينم وارد نيجن
 دادهرخ  يتورش باردار صورت نيا ريدر غ شود انجام دقتبه

 از دارند خاص طيشرا که يافراد که يموارد در اي و است،
 و نايابن افراد گذاشتن کنار مانند شونديم گذاشته کنار مطالعه

 است ييدارو درمان موردنظر مداخله که يامطالعه در معلول اي
ر د آگاهانه تيتورش رضا ؛نديگويم خاص طيبه آن تورش شرا

 درک را آگاهانه تيرضا يدرستبه که يافراداست که  يموارد
 زيدر تورش سواد ن شوند؛ياز مطالعه کنار گذاشته م ،کنندينم

 وارد مطالعه در هستند سوادکم ايو  سواديبکه  يافراد
 اي و يررسميغ يکه به زبان ي. در تورش زبان افرادشوندينم

 ؛ در تورش شدتشوندينم وارد مطالعه در کننديم تکلم يمحل
ممکن است مانند  يماريف بيفرم خف يماران داراي، بيماريب
دتر به مداخله جواب ندهند لذا از يشد يماريب يماران دارايب

 مرور مطالعه کي در .)۷(شوند يمطالعه کنار گذاشته م
 کارآزمايي در يستگيشا يارهايمع يبررس به که مندنظام

 نشان جينتا است پرداخته باال ريتأث بيضر با مجالت در منتشره
 يدارا افراد و سالمندان کودکان، زنان، عمدتاً که داد

 گذاشته کنار مطالعات به ورود از معموالٌ عيشا يهايماريب
 بر تيدرنها و شده تيجمع تورش به منجر که شونديم

 .)۲۱(گذارديم ريتأث اتمطالع جينتا يريپذميتعم
 تورش: )Attrition bias, Lost to follow-up) زشيتورش ر

 نديگويم زين يريکناره گ ايو  يگکه به آن تورش گمشد زشير
منظم با  رطوبهکه افراد خارج شده از مطالعه  افتدياتقاق م يوقت

 کياگر در  مثالعنوانبهمانده در مطالعه متفاوت باشند.  يافراد باق
ش از رو يبخش تيخوب و رضا جهيکه نت يافراد ينيبال کارآزمايي

اند، از ادامه مطالعه منصرف شده و از مطالعه نگرفته ديجد يدرمان
احتمال وجود دارد که  نيا )lost to follow up(خارج شوند 

 يواقعاز مقدار  شيبا دارونما ب سهيدر مقا ديروش جد ياثربخش
ه افراد باشد ک نيا ليبه دل توانديبرآورد اشتباه م نيبرآورد شود که ا

از مداخله  يخوبهستند که اثرات  يافرادمانده در مطالعه  يباق
 معموالً هانمونه زشير ينيبال کارآزماييدر مطالعات  .)۷،۲۲( انددهيد

شرکت  يگمشده، عدم پاسخ ده يهاداده زش،يهم چون ر يليبه دال
در مطالعات . )۲۳( دهديمکنندگان، مرگ، انصراف و مهاجرت رخ 

در  کنندهشرکتاست که افراد  نيآل ا دهيا ينيبال کارآزمايي
ارائه  هايپس از تخصيص تصادفي از دستورالعمل ينيبال کارآزمايي

شده پيروي كرده و مداخله موردنظر را بر اساس دستورالعمل 
 و افتدينميت اين اتفاق درواقعپژوهش، اجرا نمايد؛ اما متأسفانه 

از دو مشكل عمده، يعني عدم  ينيبال کارآزماييت همواره مطالعا
از دستورالعمل مداخله و دوم عدم مشاركت  کنندگانشرکتپيروي 

 )ي گمشدههاداده(در كليه مراحل انجام پژوهش  هاآنتعدادي از 
آمدن بر اين  فائق. راه حل پيشنهاد شده براي )۲۴( برنديمرنج 

ي به نام تحليل به قصد درمان مشكل، استفاده از يك مفهوم آمار
)Intention To Treat analysis(  ،است. در تحليل به قصد درمان

 يهاهگروكليه افراد تحت مطالعه كه طي فرآيند تصادفي سازي به 
، بدون توجه به نوع مداخله اندافتهيمورد مطالعه تخصيص تصادفي 

مطالعه،  از دستورالعمل هاآندريافتي در طي مطالعه، عدم پيروي 
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از ادامه شركت در مطالعه و همچنين  هاآنكناره گيري و انصراف 
هر اتفاقي كه بعد از تصادفي سازي اتفاق افتاده است، در مرحله 

به  لي. بهتر است که تحل)۲۳(شونديمآماري وارد  ليوتحلهيتجز
يك راهبرد در كليه مراحل پژوهش اعم  عنوانبه )ITT(قصد درمان 

. )۲۵(مدنظر قرار گيرد  هاداده ليوتحلهيتجزاز طرح مطالعه، اجرا و 
صورت گرفته بر روي مطالعات كارآزمايي باليني در  يهايبررس

حاكي از آن است  ١٣٨٩حيطه پرستاري و مامايي در ايران در سال 
نداشتند  ITTبه اجراي اصول  يااشارهكه نويسندگان معموالً هيچ 

)۱۲(.  
نوع تورش  نيا :)Ascertainment bias( يتورش اطالع و آگاه

اتفاق  يتورش زمان نيامکان وقوع دارد. ا يامطالعه يدر هر نوع طرح
ر د ليافراد دخ ريافراد مورد مطالعه و سا ،يپژوهش ميکه ت افتديم

 کهنياداشته باشند. با توجه به  يآگاه يافتيمطالعه، از نوع مداخله در
 ياهگروه افراد به صيو تخص يساز يرش بعد از تصادفنوع تو نيا

روش  نيبهتر نيبنابرا افتدياتفاق م )کنترل ايمداخله (تحت مطالعه 
نوع تورش آن است که تا آنجا که ممکن  نيمحافظت در برابر ا يبرا

مداخله ارائه شده، آگاه نباشند.  تيدر مطالعه از هو رياست، افراد درگ
همان  اي ٣يکورساز لهيوسبه ديبا يورش آگاهآل، تدهيا طيدر شرا

 شودياطالق م ينديبه فرا ي. کورساز)۷( ابديکاهش  ٤ماسکه کردن
 يندارند. کورساز يآگاه يتصادف صيکه در آن افراد از نوع تخص

ر سطوح مختلف اعم از شرکت کنندگان، محققان، د توانديم
 را هاداده يآمار ليکه تحل يو فرد امدهايپ ابيارز ،يکارکنان درمان

  .)۲۶(، انجام شود دهديمانجام 
 يدر مطالعات تجرب يکورساز تياهم )١٩٩٥( ٥همکاران و شولز

ند ندار يکه کورساز يرا به اثبات رسانده و نشان داده است مطالعات
اثر مداخله را به  درصد ١٧ زانيبا مطالعات دوسوکور به م سهيدر مقا

رغم  ي. علکننديگزارش م ياز مقدار واقع شينفع گروه مداخله ب
وجود تنها  نياست، با ا يکورساز تير اهمکه نشانگ ينيشواهد ع

. )۲۷(واقعاً دوسوکور باشند  تواننديم ياز مطالعات تجرب يميحدود ن
 ينيبال يياز افراد با اصطالح دوسوکور در مطالعات کارازاما ياريبس

 ياصطالح به معنا نيکه ا کننديفرض م گونهنياآشنا هستند و 
 ديا؛ اما بباشديمو پژوهشگران مطالعه  کنندگانمشارکت يکورساز

 هشيندارد و هم ياستاندار فيدوسوکور تعر اذعان نمود که اصطالح
شده است.  يکه کدام گروه در مطالعه کورساز ستينشانگر آن ن
ن و محققا کنندگانمشارکت يبه مفهوم کورساز توانديدوسوکور م

و  يکارکنان درمان ايو  امدهايپ ابيو افراد ارز کنندگانمشارکت ايو 
در مطالعه باشد.  ريرگد يهاگروهاز  يبيهر نوع ترک ايمحققان و 

                                                             
3 Blinding 
4 Masking 

 فيتعار زيسو کور و سه سوکور ن کياصطالحات  نيعالوه بر ا
اصطالحات،  نيرفع ابهام در ا منظوربهندارند لذا  ياستاندارد

در مطالعه  يشرح دهند چه افراد قاًيدق يستيبايم سندگانينو
 .)۲۶(شدند يکورساز

به آن  :)Performance bias, procedure bias(تورش اجرا 
نوع تورش به دنبال  ني. اشودياطالق م زيو طرز عمل ن هيتورش رو

 يهاگروهبه  يو مراقبت يارائه خدمات درمان نديتفاوت منظم در فرآ
 و ي. حفظ کورسازافتدياتفاق م )کنترل ايمداخله (مورد مطالعه 

شرکت کنندگان به کاهش احتمال  صيتخص تيپنهان ماندن وضع
 لهيوس نيو بد کنديماز آن کمک  يريشگينوع تورش و پ نيرخداد ا

 يکساني طوربهتحت مطالعه  يهاگروه داشت که نانياطم توانيم
  .)۲۰،۲۸( اندنموده افتيدر يو خدمات درمان يدگيرس

 تيماه :)Intervention choice bias(تورش انتخاب مداخله 
 کنندگانمشارکت يکه مداخله برا يطيشرا ايمداخله، مرحله و 

حاصله دارد. تورش انتخاب  جينتابر  يمهم ريتأث شودياعمال م
 too early( زود يليخ يمرحلهتورش  صورتبه توانديممداخله 

bias( ريد يليخ اي و )too late bias( يمعن ني. بدافتد اتفاق زين 
 انجام يماريب کي شرفتهيپ مراحل در ديبا مداخالت از يبرخ که

 اگر و زود يليخ مرحله تورش رديگ صورت آن از زودتر اگر و شوند
 نيا. شوديم مطرح ريد يليخ مرحله تورش رديگ صورت آن از رتريد

 مورد مداخله که ينيبال کارآزمايي مطالعات در خصوصبه هاتورش
فرد جراح تازه  يو از طرف است ييدارو درمان اي و يجراح عمل نظر

 کهنيا امکان طيراش نيا در گريد عبارت به کنديمکار باشد صدق 
 .دارد وجود نشود انجام مناسب زمان در موردنظر مداخله اعمال

 Comparison(گروه کنترل  اي سهيتورش انتخاب گروه مقا

choice or control group bias(:  از  يتوجهقابلدر تعداد
با  هسيگروه کنترل جهت مقا کيفقط  ينيبال کارآزماييمطالعات 

توجه داشت که اگر گروه  دياما با شوديرفته مگروه مداخله در نظر گ
 با دقت انجام زينگروه کنترل که انتخاب آن  کيمداخله صرفاً با 

 ريغ ايشود، مداخله مورد مطالعه را به اشتباه موثرتر  سهينشده، مقا
شود  سهيدارونما مقا کينشان خواهد داد. چنانچه مداخله با  مؤثر

 اياشته د يمداخله اثر مشخص ايکه آ ديبه ما بگو توانديتنها م جينتا
 يهادرمان ريمداخله مورد نظر را نسبت به سا يو اثر بخش ريخ
الوه بهتر است ع ني؛ بنابرادهدينممرسوم را به ما نشان  ايو  نيگزيجا

، )گروهه ٢مطالعات (دارونما  ايگروه کنترل  کيبا  جينتا سهيبر مقا
اضافه  )گروه ٢از  شيمطالعات ب( گريبا مداخالت د زين گريد يهاگروه

5 Schulz & et.al 
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 شيب ينيبال کارآزماييکه مطالعات  شوديم شنهاديپ يشود به عبارت
 .)۷(داشته باشد  سهيگروه کنترل و مقا کياز 

 افتدياتفاق م يزمان :)Contamination bias( يتورش آلودگ
 يدرمان مورد استفاده برا افراد گروه کنترل کارآزمايي کيکه در 

 طوربهامر ممکن است  ني؛ اکننديم افتيدر زيگروه مداخله را ن
اتفاق افتد مثالً افراد گروه مداخله ممکن است اطالعات  يسهو

. دگروه کنترل قرار دهن اريرا در اخت شانيافتيدرمربوط به مداخله 
دو گروه و  نيمنجر به کاهش اختالف اندازه اثر ب توانديکار م نيا

  .)۱۶(شود  يقياز مقدار حق هاآنانحراف  ايو  جينتا يداريعدم معن
در معموالً  :)Outcome choice bias) امديتورش انتخاب پ

  :افتدياتفاق م ريبه دو شکل ز ينيبال کارآزماييمطالعات 
نوع تورش  ني: ا)Measurement bias( يريگاندازهتورش   .أ

ه ب افتدکهياتفاق م ينيبال کارآزماييمطالعه  کيدر  يزمان
ا ر ييامدهايپ ،يمرتبط با موضوع تحت بررس يامدهايپ يجا

نظر گرفته  است در ترآسان هاآنو سنجش  يريگاندازهکه 
 .کنند يابيو ارز

رخ  ي: زمان)Time term bias( يريگاندازه تورش زمان  .ب
و  يابيارز ينيبال کارآزماييپژوهشگر در  حيکه ترج دهديم

تا  شونديم راست که زودتر ظاه ييامدهايپ يريگاندازه
  .)۷( افتنديماتفاق  رتريکه د ييامدهايپ

 :)Early stopping bias(مطالعه  زودهنگامتورش توقف 
معموالً اثرات  شونديکه زودتر از موعود مقرر متوقف م يمطالعات

 ،ابندييممطالعه ادامه  انيکه تا پا يمداخله را نسبت به مطالعات
 عيکه تعداد وقا ينوع تورش در مطالعات نيا کنند،يموثرتر گزارش م

اتفاق  رشتياندک است ب اريشده بس يريگزهاندا )تحت مطالعه امديپ(
  .)۲۹( افتديم

 امدهايپ يريگاندازهمرحله  يهاتورش  
به آن تورش مشاهده  :)Information bias(عات تورش اطال
 کي جيو عبارت است از تورش در برآورد نتا شوديگر هم اطالق م

 و يريگاندازهمنظم در  يبه علت خطا )ينيبال کارآزمايي(مطالعه 
 تيفيک يبهتر وقت انياز شرکت کنندگان. به ب هاداده يجمع آور
مورد مطالعه  يهاگروه در رهايمتغ يريگ، اندازههاداده يجمع آور

و منجر به کاهش اعتبار  افتديتورش اتفاق م نينباشد ا کساني
فرد پژوهشگر،  توانديتورش م ني. علت ا)۳۰( شوديمطالعه م يداخل

مورد استفاده در مطالعه  يريگاندازهابزار  اينمونه تحت مطالعه و 
 تورش: نيباشد. اشکال مختلف ا

 خواست تورش Wish bias) :افراد مبتال تورش،  نيدر ا
که "چرا  سؤال نيپاسخ به ا برايخاص  يهايماريببه 

خود در  اه نشان دادهگن يبراي ب يمن"، به دنبال راه حل
 نندکيم يسع ليدل ني، به همافتنديم مارييابتال به ب

 مارييخود با عوامل خطر ساز در ب يهامواجههاز  يبرخ
مصرف  ،يرفتار پر خطر جنس ات،يمانند استعمال دخان(

ا ر شدنشان ماريعلت ب شتريرا کتمان کنند و ب )الکل
در  نينابرا، بکننديمعوامل خطر عنوان  ريسا معموالً

مواجهه احتمال بروز تورش  تياز وضع يگزارش ده
 )۳۱(.وجود دارد

  گرمصاحبهتورش )Interviewer bias(ي: به موارد 
 ريو تفس يجمع آور يهاروش نيکه ب شودياطالق م

رخ  يتورش زمان نيتفاوت منظم وجود دارد. ا هاداده
 يماريب تياز وضع يدرک مبه گرمصاحبهکه  دهديم

 نيکنترل ا يهاروشداشته باشد. از  کنندگانمشارکت
 يامدهاياز پ گرمصاحبهفرد  يبه کورساز توانيمتورش 

  اشاره کرد. يورد بررسم
  تورش مراجعه)Transfer bias(که  افتدياتفاق م ي: وقت

 نيو ا کنندينم مراجعه يريگيپ جهت کنندگانمشارکت
 امدهاياز پ يبرخ يريگاندازهمسئله منجر به عدم 

 ،يريگيهم چون پ يي. استفاده از راهکارهاشوديم
در منزل  تيزيو نيو همچن قيتشو ،يتلفن يادآوري
 يريگيو عدم پ هازشير زانيم توانديم

هد د ليرا تقل امدهايپ يريگاندازهدر  کنندگانمشارکت
)۵(.  

  يادآوريتورش )Recall bias( به  يادآوري: تورش
مطالعه تحت  کي يامدهايکه پ شودياطالق م يتورش

ن . ممکرديقرار گ کنندگانمشارکتقدرت حافظه  ريتأث
 يزمان گذشته برا نياست افراد در گروه مداخله از چند

افراد  کهيدرحال رنديمورد سؤال قرار گ امدهايپ يادآوري
زمان گذشته مورد سؤال قرار  کيگروه کنترل تنها از 

 .)۷( رنديگ
تورش اطالعات در  نيترمهممهم توجه داشت که  نيبه ا ديبا

ها اتفاق امديپ يريگاندازههنگام  ينيبال کارآزماييمطالعه  کي
جهت کاهش و حذف آن استفاده از  يشنهاديو راهکار پ افتديم

  است. يکورساز
 هاداده ريو تفس ليوتحلهيتجزمرحله  يهاتورش  

پژوهشگر  يوقت :)Data analysis bias( ليوتحلهيتجزتورش 
که در  يجيبه نتا دهديم حيترج هاداده ليوتحلهيتجزدر مرحله 

 نيدهد. ا يشتريب تيمورد پژوهش هستند، اهم يهاهيفرض يراستا
حذف  ،يسازها، دادهداده يدستکار ،يجعل يهادادهشامل  هاتورش

، اشتباه يآمار يهاتستکند، ينم تيکه مطالعه را حما ييهاداده
-گروه ريز زيآنال اي هيثانو يزهايمکرر، آنال يآمار يهااستفاده از تست

  .باشديم داريمعن ياختالف آمار افتني يها برا
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 ريدر مرحله تفس :)Interpretation bias( هاداده ريتورش تفس
مطمئن شد و اگر  يآمار يهاتست، الزم است از صحت هاافتهي

پژوهشگران ممکن است  ي. بعضشوند ريوجود دارد تفس يداريمعن
 يارا که در راست ييمطالعه غافل شوند و فقط آنها ياصل يهاافتهياز 

 ،يمرز يداريهم چون، معن يکنند؛ موارد رياست تفس شانهيفرض
 ينيبال ازنظر يوجود دارند ول يآمار ازنظرکه  ييهايداريمعن
که  يالعاتدر مط يتيرابطه عل درباره يريگجهينتندارند،  يتياهم

 يهادادهخارج از  يهاارزش درباره يريگجهينت ستند،ين يتجرب
 جياز حد نتا شيدادن ب مي، تعم)و برآورد نيتخم(مشاهده شده 

 ريکه مطالعه محدود به ز يمطالعه به کل جامعه در موارد
 ريمختلف تورش تفس يهانمونه باشديم تيجمع کياز  يامجموعه

  .)۱۹(است  هاداده
 جينتامرحله گزارش  يهاتورش  

 ليوجود دارد که در ذ جياز تورش گزارش نتا ياشکال مختلف
  :شوديشرح داده م

به  :)Social desirability bias( ياجتماع تيتورش مطلوب
 نندکيم يدر مطالعه سع کنندگانمشارکتکه  شوديتورش اطالق م

است،  هاآن يکه نشانگر احساس واقع ييهاپاسخانتخاب  يبه جا
ر دارند را انتخاب کنند. د يشتريب ياجتماع تيمطلوبکه  ييهاپاسخ
مذهب و  است،يهم چون س يکه موضوعات حساس اجتماع يموارد

اشد مطرح ب دنيکش گاريمانند تقلب کردن، س يموضوعات شخص اي
. وندشيم ياجتماع تيدچار تورش مطلوب شتريب کنندگانمشارکت
ان گرمصاحبهز نوع تورش استفاده ا نيدر کاهش ا مؤثر يراهکارها

 گرمصاحبهبه حضور  ازياست که ن يياستفاده از ابزارها ايو  ياحرفه
  .)۳۲(ندارد 

 افتدياتفاق م يوقت :)Optimism bias( ييتورش مطلوب گرا
 دبخشيام که ييامدهايپ شتريب دهنديم حيترج پژوهشگران که

  .کنند گزارش را هستند
پژوهشگران با : )Data dredging bias( هاداده ييتورش بازگو

را گزارش کنند که  يياامدهيدارند پ لي، تماهاداده يبه تمام ينگاه
که  ييامدهاياست و لذا از گزارش پ زيدغدغه آم شتريب هاآن يبرا

ن شکل از تورش، يکنند، اياست، اجتناب م هاآنکمتر مطلوب 
ده يهم نام )Interesting data bias(مورد عالقه  يهادادهتورش 

  .)۷(شود يم
و  نيترمهمشکل از تورش  ني: ا)Fraud bias(تورش تقلب 

. در دباشيممشکل  اريعلت آن بس نييتورش است که تع نيتريجد
 يريگاندازهرا که هرگز در مطالعه  ييامدهايتورش تقلب پژوهشگر پ

  .کنديمنشده را گزارش 

                                                             
6 Gotzsche & et.al 

 مرحله انتشار يهاتورش  
اطالق  به تورش :گذارهيسرمانادرست  يرگذاريتأثتورش 

. رديگيمقرار  گذارهيسرمار منافع يج تحت تأثيشود که انتشار نتايم
ش ينشان داد ب )۲۰۰۶( ٦توسط گوتزچ و همکاران ياج مطالعهينتا
مورد  يداروساز يهاکه توسط کارخانه يپژوهش يهااز طرح يمياز ن

خود عنوان کرده  يقرار گرفته بودند در طرح پژوهش يگذارهيسرما
س ينوشيا پيج پژوهش است و ينتا يمالک اصل گذارهيسرماه بودند ک

ت اس ين در حاليرد و ايگذار قرار گهيسرما دييتأد مورد يمطالعه با
از موارد فوق در مقاله چاپ شده منعکس نشده بود  کيچيهکه 

رد شبيدر پ گذارهيسرما. لذا مطرح نمودن تضاد منافع و نقش )۳۳(
ر بروز ان دگذارهيسرما ير احتماليتواند منعکس کننده تأثيمطالعه م

  ن نوع تورش باشد.يا
 يتورش گزارش ده :)Reporting bias( يتورش گزارش ده

 ريمطالعه تحت تأث کي يهاافتهيکه انتشار  دهديمرخ  يزمان
. اشکال مختلف رديقرار گ جينتا يداريعدم معن ايو  يداريمعن

احتمال وقوع  ينيبال کارآزماييکه در مطالعات  يدهتورش گزارش 
  دارند شامل:

  تورش انتشار)Publication bias(رخ  ي: تورش انتشار زمان
 ريمطالعه تحت تأث کي جيعدم چاپ نتا ايکه چاپ و  دهديم

مطالعه موردنظر قرار  جينتا يداريعدم معن ايو  يداريمعن
ه را از مداخل يديمف راتيتأثکه  يکه مطالعات ياگونه. بهرديگ

مداخله را بزرگتر نشان  کي ريتأث زانيم ايو  دهندينشان م
 جينتا کهياما درصورت شونديم منتشر يبه راحت دهنديم

 ني. ا)۱( شوندينباشد معموالً منتشر نم داريمعن يامطالعه
کمدها" و  يتحت عنوان "مشکل کشو يامسئله را در مقاله

 نياول يبرا ١٩٧٩ سال در ٧روزنتال توسط" يمنف جي"تحمل نتا
در انتشار  سندگانيکه نوآن لي. به دل)۳۴( ديبار مطرح گرد

است  ممکن شونديبا شکست روبرو م يمنف جيبا نتا يمطالعات
 ليتما عدم نيبمانند. همچن يمنتشر نشده باق شهيهم يبرا

 مطالعات، از دست نيا انتشار يبرا مجالت رانيسردب و داوران
 منافع تضاد به منجر توانديم که است يعوامل ازجمله

)Conflict of interest(  در انتشار مطالعات شود)از )۳۵ .
 نيا نشر عدم در يگريد عوامل از خود زين محققان گريد يسو
 سندگانينو از که يزمان شونديم محسوب مطالعات از نوع

 ؤالس جشانينتا انتشار عدم مورد در يمنف جينتا با يمطالعات
نامعتبر بوده و  هاآنمطالعه  جينتا که دهنديپاسخ م شوديم

7 Rosenthal 
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 ٨و همکارانول  هاپ .)۳۶(هستند  شانمقالهدر حال نوشتن  اي
 اب مطالعات انتشار احتمال که دنديرس جهينت نيبه ا )٢٠٠٩(

ت اس يمنف جيبا نتا ياز مطالعات شتريبرابر ب ٤مثبت  جينتا
)۳۷(.  

 چاپ زمان ريتورش تأخ )Time lag bias(: سرعت که يزمان 
 يداريمعن عدم اي يداريمعن ريتأث تحت مقاالت چاپ و انتشار

 هب مربوط مقاالت که رسديم نظر به. رديگ قرار مطالعه جينتا
 ٢-٣ متوسط طوربه است بوده مثبت هاآن جينتا که يمطالعات

منتشر  ٩اثريب اي و يمنف جينتا با مطالعات از زودتر سال
  .)۳۸( شونديم

  مطالعه کيتورش چاپ مکرر ))Multiple publication 

bias :جياحتمال وقوع دارد که به نتا يشکل از تورش زمان نيا 
 به چاپ يباشند در آن صورت محققان سع افتهيمثبت دست 

  .کننديم جشانينتا مکرر
  تورش استناد)Citation bias(: که  يمطالعات تورش نيا در

مورد  ترشيب يمنف جيمثبت دارند نسبت مطالعات با نتا جينتا
 ١٠و همکاران اسکرج. )۳۹( رنديگيقرار م ياستناد متون علم

که  دنديرس جهينت نيبه ا مندنظاممرور  کيدر  )۲۰۱۱(
دند اشاره کر مريکه به اثرات مثبت آهن بر بهبود آلزا يمطالعات

اشاره  آهن يکه به عدم اثربخش يمطالعات ريبودند نسبت به سا
  .)۴۰(مورد استناد قرار گرفته بودند  شتريداشتند سه برابر ب

  تورش زبان)Language bias(: تورش انتشار است و  ينوع
 ريمطالعه تحت تأث جيدهنده آن است که چاپ و انتشار نتانشان

آن مطالعه قرار گرفته  جيگزارش نتا يزبان مورد استفاده برا
 .)۴۱( شوديم

 امدهايپ يتورش گزارش انتخاب )Outcome reporting 

bias( :يافتدکه محققان به گزارش انتخابياتفاق م يزمان 
 کي جيا. نتکننديمثبت بوده اکتفا م هاآن جيکه نتا ييامدهايپ

نشان  ينيبال کارآزمايي ٦٠ يدر بررس مندنظاممطالعه مرور 
با  سهيدر مقا داريمعن يامدهايداده، احتمال گزارش کامل پ

 برابر ۷/۴ تا ۲/ ۲حدود  در شوندينم داريکه معن ييامدهايپ
ها و مقاالت پروپوزال نيب سهيدر مقا نياست. همچن شتريب

لعات در هنگام از مطا %٤٠ -%٦٢شد که  مشخصمنتشره 
 دهنديم رييخود را تغ يامدهاياز پ يکيانتشار مقاله، حداقل 

. ممکن )۴۲( کننديحذف م ايرا اضافه و  يديجد امديپ ايو 
و مقاله  يطرح پژوهش نيماب راتيياز تغ ياست محققان برخ

                                                             
8 Hopewell & et.al 
9 Null results 
10 Schrag & et.al 

 گزارش وجودني. بااکننديم يتلق موجه کامالً رامنتشر شده 
 حيالزم است صراحتاً توض افتهيدر مقاله انتشار  راتييتغ نيا

 ١٠٢ يرسدر بر )٢٠٠٤( ١١همکاران و چانداده شود؛ 
از  درصد ٨٦که  ديرس جهينت نيبه ا ينيبال کارآزمايي

رغم  يرا عل ياگزارش نشده امديپ هرگونهوجود  سندگانينو
. راهکار مقابله )۴۳(انکار کردند  ينيوجود مدارک و شواهد ع

ر د يتجرب يپژوهش يهاثبت طرح هاامديپ يبا گزارش انتخاب
از  ياري. در حال حاضر بسباشديممعتبر  يهاتيساوب 

مسئله به کاهش  نيکردن ا ينمودند با اجبار يمجالت سع
 جينتا راًياخکنند؛ اما  يانيکمک شا امدهايپ يگزارش انتخاب

از مطالعات به ثبت  درصد ٥٦-٧٦نشان داد که  يامطالعه
ه معنا ک نيبد کننديشته نگر اقدام مگذ صورتبهپروپوزال 

در ثبت  يهمزمان با ارسال مقاله به مجالت، سع سندگانينو
رغم ثبت همزمان مقاله  يو عل کننديم زيآن ن يطرح پژوهش

گزارش شده در مقاله  يامدهاياز پ درصد ٣٠ يو طرح پژوهش
 . )۴۴(با هم تناقض دارند يموجود در طرح پژوهش يامدهايبا پ

 طهيح يها کارآزمايي يدر بررس )٢٠١٥( ١٢همکاران و اسکات
 کارآزمايياز  درصد١٥که تنها  ديرس جهينت نيبه ا يروانشناس
نگر و  ندهيآ صورتبهرا  يپژوهش يهاحوزه طرح نيها در ا
. ثبت گذشته نگر )۴۵( کننديثبت م امدهايدر پ رييبدون تغ

 شيپ که ييامدهايدر ارتباط با پ هاينگران يپژوهش يهاطرح
  .هدديم شيافزا را امدهايپ رييتغ اي و اندنشده مشخص آن از
 مرحله جذب مخاطب يهاتورش  

که در انتشار  يشود که توسط افرادياطالق م ييهابه تورش
  و شامل: شوديم جاديهستند ا ليها دخکارآزمايي جينتا

 رفهح از که را يمطالعات جينتا خوانندگان، يوقت: ياحرفهتورش 
 دارند، قبول حد از شيکند را بيم تيحما هاآن تخصص و

 نيا يبرا يجراح ديگويم که را يمطالعات جراحان لمثاعنوانبه
  .کننديم استقبال شتريبرا  است خوب يماريب

که  يزمان :Famous person((برجسته  يسندهينوتورش 
مشهور وجود  ياسندهينورا که در آن  يج مطالعاتيخوانندگان نتا

م مناسنده گيز تورش نويشتر قبول دارند. در نقطه مقابل نيدارد را ب
 از يکيز يمشهور ن ن تورش موسسهيشهرت وجود دارد. همچن يو ب

 .باشديمن نوع تورش ياشکال ا
 تيخوانندگان، اهم يوقت .:)Traditional bias( يتورش سنت
 يسنت يهاروشچقدر از  مطالعه نياکه  داننديم نيمطالعه را در ا

11 Chan & et.al 
12 Scott  &et.al 
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که خوانندگان  ي: زمانياحرفه ينهيزم تورش .کنديم تيحما
خودشان انجام شده باشد را  يهاياحرفهرا که توسط هم  يطالعاتم
 ييهاپژوهشاز  هيدانشمندان علوم پا مثالعنوانبهقبول دارند.  شتريب

انجام شده باشد کمتر استقبال  ينيعلوم بال يکه توسط اعضا
 .کننديم

که  يزمان .:)Prestigious journal bias(تورش مجله معتبر 
وند شيرا که در مجالت معتبر منتشر م يج مطالعاتيخوانندگان نتا

 ش از حد قبول دارند. در نقطه مقابل تورش مجله نامعتبريرا ب

(Non-prestigious journal bias( ز وجود دارد.ين  
: )Wrong control bias(تورش اندازه نامناسب حجم نمونه 

ته رف ک مطالعه را به حجم نمونه بکاريت يکه خوانندگان اهم يزمان
  .)۴۱( داننديمدر مطالعه 

 
  يريگجهينت و بحث

 زياز دسته مطالعات چالش برانگ ينيبال کارآزماييمطالعات 
 هيو تجز يدر مرحله طراح تنهانه هاچالش نيا شوند،يمحسوب م

به وفور احساس  زيبلکه در مرحله اجرا ن دهندي، رخ مهاداده ليتحل
که در مرحله  يو کوشش فراوان، مشکالت يرغم سع ي. علشونديم

 ياگسترده فيط توانديم دهديمرخ  ينيبال کارآزمايي کي ياجرا
را شامل شود اما  هاتورشاز انواع اشتباهات، درک نادرست و 

 يندهايدر فرا ييشاهد تقلبها زياز موارد ن يمتاسفانه در برخ
 نديخوشا عيوقا نياز ا کيچيه کهنيا باوجود. )۳۹( ميهست يپژوهش
 کارآزمايياما مطالعات  باشديمن ينيو مطالعات بال هاپژوهشروند 

قدرتمند خود توانسته بر  يطراح ليشده به دل يتصادف ينيبال

. دينمارا ارائه  يمعتبر جيمشکالت فائق آمده و نتا نياز ا ياريبس
 بيپژوهش آس کيحاصله از  جيبه نتا توانديمتعدد م يهاتورش

 ينادرست شود و اعتبار داخل يريگجهينتوارد کند و منجر به  يجد
  کند. دارخدشهمطالعه را  کي

 تکننده صح نييتع ينيبال کارآزماييمطالعات  ياعتبار داخل
و  يمطالعه، اجرا، جمع آور يمراحل مطالعه اعم از طراح هيکل

 کيادعا نمود که  توانيم يزمان .)۴۶( باشديم هاداده ليوتحلهيتجز
برخوردار است که  يخوب ياز اعتبار داخل ينيبال کارآزماييمطالعه 

 يهاگروه نيگزارش شده ب يهاتفاوت ،يتصادف يصرف نظر از خطا
 يافتيدر نوع مداخله در هاآنتفاوت  ليکنترل صرفاً به دل ايمداخله و 

اساس مراحل مختلف بر  ياحتمال يهاتورشباشد. در مطالعه حاضر 
داده شد و تا حد امکان بر  حيو توض فيتعر ينيبال کارآزمايي کي

عات مطال ليو تحل ياساس مستندات و منابع معتبر مرتبط با طراح
 نيو کاهش ا تيريمطلوب جهت مد يراهکارها ينيبال کارآزمايي

از آن  شيب هاآنو انواع  هاتورش. هرچند تعداد ديارائه گرد هاتورش
  .)۳۹( اندشدهمطالعه ذکر  نياست که در ا يزيچ

ده ش يدفتصا ينيبال يمطالعات و پژوهشها امديپاست  يهيبد 
مداخالت  ،يضرور ريغ يهانهيهزهمراه با تورش مسبب صرف 

 هيکل رونيازاخواهند بود.  مارانيبه ب بيآس جهياشتباه و درنت ينيبال
اعم از پژوهشگران، داوران و  يپژوهش يندهايدر فرا ليافراد دخ

 ييشناسا يدر راستا ميعظ يتيمسئول يمجالت دارا رانيسردب
از انواع  يراستا آگاه نيمعتبر هستند. در ا جيو نشر نتا هاتورش
  .رسديبه نظر م يضرور يغلبه بر آن امر يو راهکارها هاتورش
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Abstract 
Background & Aim: Randomized clinical trials, unlike observational studies, have less potential for 
bias; therefore, they are considered as a golden standard to compare the effects of different types of 
interventions in the health siences. The purpose of this study was to investigate the concept of bias in 
randomized clinical trials, the causes and types of bias and ultimately provide effective strategies for 
managing and reducing the effects of various bias. 
Materials & Methods: This study is a narrative review using existing resources. Search for articles and 
related books were done in international databases including Medline, SOUPUS, Google Books, Google 
Scholar, Web of Science, and national databases including Magiran and SID without any time limitation, 
in both Farsi and English languages. At the end, 36 article and 10 books related to the topic were found 
that results were presented at different levels of a clinical practice. 
Results: In this review article we discussed different types of bias in the various phases of a clinical 
trial, including planning, implementation, outcome measurement, data analysis and interpretation, 
reporting of results, publication and uptake phases. 
Conclusion: There are various types of bias in the scientific research, which had different impact on the 
study results. Bias may occur in the planning to post- publication of a study phases. They can damage 
to the study results seriously and leading to inaccurate conclusions and undermining the internal validity 
of the study; therefore, the results of these studies should be interpreted with caution. 
Keywords: Clinical trials, Bias 
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