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Abstract 

 

Background and purpose: Today, the quality of nursing services is faced with many 

challenges. A review of Iranian studies showed poor quality nursing services. Nursing education increases 

the level of quality of care, but patients report different scores for quality of care, so, any shortages should 

be resolved. The aim of this study was to investigate the effect of nursing education on quality of care 

using meta-analysis. 

Methods & Materials: The search was performed in Pubmed, Scopus, Cochrane, Magiran, SID, 

and Cinahl databases and Google scholar search engine using MeSH and non-MeSH keywords. Studies 

performed in Iran were selected. The heterogeneity index of the studies was determined using Q and I-

Squred tests and applying the inverse of the variance of the random effects model to estimate the overall 

mean difference standard for quality of care, communication, physical, and psychosocial dimensions. 

Stata ver. 11 was used for data analysis. 

Results: In this systematic review and meta-analysis, four articles were found to be eligible. The 

samples in intervention and control groups included 256 individuals (n=128 per group). The mean score 

for quality of nursing care was 3.16 (95% CI). 

Conclusion: This meta-analysis showed that nursing skills training increased the score for 

nursing care quality in intervention groups. 
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 مــروری

 پرستاری بر روی کیفیت مراقبت  مهارت های تاثیر آموزش

 از بیماران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
 

    1ویدا شفیع پور
    2سیده سکینه سلیمی   
    3حمیده عظیمی لولتی   
 4محمود موسی زاده   

 چکیده
زهیابررممیمررزهالی ررزیم رری،یا زا ررب یهررتلیازاها رربیاه ررامررزه کیفیتیررمیترررمتاییزبرر تالی رررتی ت   سااقه ه و فااد  

ی ت ررر  ررتموبی بیاای ایا رریی میشرر ی دررت،ی ا میهز شرررییررریا ییمرری اییزبرر تال یمیررفا،یفیتیررمیمزا  ررمیااررفا  یمرربیفیتیررم
ه رربی ای اررزاایمیررفا،یفیتیررمیمزا  ررمیا ی یاررتاا،یفررفااایدرررک ی تررتهای  ررت لیهارری ی اا  ی رر ای ررزهالیابررمی  رر می

 میهرررمیموت  رر ی،ت ررز ی ررتشیزییمرری اییزبرر تالی ررزیاهلیفیتیررمیمزا  ررمیا ی یاررتاا،ی رر یااررنیا رریی شت دررتایا رررا یدرری
  تدرمی تیاب تت کیا یاهایم تی ت یفیمب

 ,Pub med, Scopus, Cochrane, Magiran, SIDهرررتلی ایا ررییموت  رر  یا رر پیی اییت  رررتکی مااواد و روه فااق

Cinahelهیمی رریایا رر پیلییGoogle scholarهررتلیرهاژک ررتیابرر تت کیا فبیرریMeshهیغیررزییMeshا پررت یدرررکیابررممی،رری کیی
یI-SquredهییQاغزاایررت بیموت  ررتایا  شررتایدرررکیا ررزا،ی رری کیابررممیدررتتعیه زهژ ی رربیموت  ررتای ررتیابرر تت کیا یی مرری،ی

 اررزکیفبرربیفیتیررمی  یرریییدررریهی ررتیابرر تت کیا یم ارریمیهاا ررت ریمرررفیاشررزی دررت ابی تررتهایابرر ت راا یدرررکیمیررت  ییی
ی ی کیابممیStata ver. 11یاا  تطب یایف ابیهیاها بیاا اتعبی زیها یفز  رمی ز یاافاایمیا یاب تت کمزا  م ی  ری

مقت رر یهااررریم یتاهررتلیهاه ی رر ییرر هه یی4ی  رررا  هت ررمی ایا ررییم تی ررت یفیهیمررزهایبی رر ات ی  ی ایییقفتااه فااق 
ی کیابرممیمیرت  ییی ارزکیفیتیرمیمزا  رمی ری ترزی821 ترزیهی ایفرزهکیفش رزفیی821 ی  رمی  ررا ی ای ر ی ایفرزهکیمراتبر ی

  ی کیابممی81/3 اصر یی59یزب تالی تیاتصب یاطایشت،ی

هتلییزب تال ی ازکیفیتیمیمزا  مییزب تالیاای ایفزهکیمراتب ی ایا ییم تی ت یفی دت،ی ا یف ییمی ایمهتاای استنتقج
 .ها،ریاافا  ی ا کیابمی81/3مقت   ی تیفزهکیفش زفی

ی

ییمی اییزب تال یفیتیمیمزا  م ی یاتا یفتای مت بی ت یشبیواژه فقی کلیدی 
ی

 م دمه
فیتیمیترمتایبالمم ی  یم شتلیمیفا،ی ب یت بی  ی

الیفر ی  یفی  ی (8) ز یی زی شرهتلیبالم بیابمموبیا
یبرالم بیااائر یدررکی ر یاارزا یهیایامررن یا، اررتفیتررمتا

ییتمرهتلیموبیایبالممیاایاارفا  ی هرریهی رزابررتمی

ی تیف ای مت،ی یفی یت ی یارتاا، یم(2)الیاه ی تدر ا ر ی،زا 
م شددت،ی هرادرمییهتلی یا یهدرزفمیهرت تت یا کیی،

هی امت،ی  یاا قتلیفیتیرمی ای میشر یمزا  رمیا ی یارتاا،ی
ی رابتببی ای میشی  می  یافءمزای(م3)افه بی تا  یابم

 
  mmoosazadeh1351@gmail.com mail:-Eییی ی ا دارکی هرادممپ انی ا د تهبیییتم زیاعظم یات کیازحیی ت ی81فیبیم زی:بتالی-مولف مسئول: دکتر محمود موسی زاده

یبی ییفدابیمت  راا، یبتال یا زا، ا د تکیعی   ی  ی بهیمتمتیل ا دارکییزب تاازا،ب یی-میاب ت  تا یفزهکییزب تالی اتبب8
ی ا د تکیعبی ییفدابیمت  راا، یبتال یا زا،ی فای  ی حقیقتای ا دپی بی  ا دپیلیفتادشتببیاادریمزا  میه  کمی2
ی یا زا،بتال   ا د تکیعبی ییفدابیمت  راا، یفزهکیاها،ییزب تال یمزففی حقیقتایاها،ییفدابیهیعبی یاا تال یی ههدارکیاع یت  یاب ت  تامی3
یبتال یا زا، ،  ا د تکیعبی ییفدابیمت  راای  یمزففی حقیقتایعبی ی هراد ب یی ههدارکیاع یت اب ت  تامی4
ی21/3/8351 تا خی دی بی:ییییییییییییییی3/2/8351ی تا خیاااتعیاهمیاصال،تای:ییییییییییی89/8/8351ی تا خی ا تامی:ی
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 ریمرو

 ای رریییدری یهیتررمتای هراد بیهی امت بیمح یایمرب

هرتلی امرت بیمت شررریهررتلیااائر یدررکی ایمحری مزا  رم

ی زلی ادر  هرتلییزب تالیاهایمی ی  یاتابر ت، یمزا  م

هرتلی رتیهیبالممیهی ه ی ی یاتاا،ی ایفزهیااائر یمزا  رم

یزب تاا،ی ای ظرت یبرالممیی(م4)فیتیمیمشتببی ی کیابم

هتلیی ررت،ی ای هشریهیا ت یمفزهکی فافبیاای دایلیمب

 زی شررهتلیمزا   ربی  ریتای درا یزیابرم یاطایشرت،یا ی

فیتیمیترمتایااائ یدرررکی یبرر ییزبرر تاا،یهارریااکی

ییم(9) تدرمریا ی یار یم ئی ییی ظت یبالممیمب

هتلیامزه کی ای  یتیفیتیمیترمتاییزب تالی رتی ت  

هتلیالی ای یاتابررر ت،ازاها ررربیاه رررزهیابرررممیموت  ررر 

یهرتل تز ی ر ی ترزیا یمزا  می29 یی یاکی درت،ی ا یا یهزی

 اصریا ییمریاا ی رر یی1/83 یشریف یااائر یدررکییبریبیمب

هتیهی حقیقرتای  یاب شت یففااای(م1)دی مرزگیمش هربیمب

هررتلیا پررت یدرررکی ایا ررزا،ی ای میشرر یفیتیررمیمزا  ررم

 ریا،ییزب تالیهی  رررفتکی یاررتاا،ی ایا ررییاا ورر  یمب

یهتلییزبرر تالفتمی ایاغببیمیاا یفیتیمیااائ یمزا  م

یزب تالیفته یفیتیمیترمتاییم(1-5) رتموبیایابررم

هت یااررفا  یطرریفی یا رریمشپررزی رر یااررفا  یهف شر مب

مررای  ر زل یاارفا  یمرزگیهیمیرزی یاتاا،یهیاارفا  ی

هتلیای میش ی تشیزییمی ا یم(81)یا جیهی ا ی یاتاا،یدری 

هتلیاا  تطبیا ی  یلییمری ایازی شررییزبر تال یمهتاا

هتلیاا  تطبی زفیتیمیمزا  میمر ز میاب زمیهیمهتاا

ا ی یاررتاا، یموت  ررتایم  ررر لیمش دررزیدرررکیابررمیفرر ی

 زفیبی  ت جیا ییموت  تای تیاب تت کیا یم تی ت یفیاا داشری

هرتلیز تمر فر االی  یا ری ای،ری کیبیتبرمابمیهیمب

می رزیهارییی(88-83)یفدابیم  شبی زیدیاهریااکیفدتی تدر

هرتلیابتمیهررمیموت  ر ی،ت رزی  یرییی رتشیزییمری ا

ییزب تالی زیفیتیمیمزا  میا ی یاتاا،یا پت یدرکیابمم
ی

 مواد و روه فق
اب زا  لیا  پی:ی زالی تا ییموت  تایمش درزیدررکی

یت رت،یی رتی2111  یصیاایا ا زه یابیا یاهفیژا ی  یبتف

 یا یمقتالای رت یدررکی ایمپرالای ات ر ی2181 بتم زی

 ,Pub med, Scopusدررکی اییت  رتکیهرتلیاطالعرت بی

Cochrane, Magiran, SID, Cinahelیهیمی یایا ر پیلی

Google scholarابرر تت کیدرررمیابرر زا  لیا رر پیلیی

 یQuality of careمقتالای تیاب تت کیا یفبیرریهاژکیهرتلی

patientی Nursing careی QUALPACSی Educationیی 

Quality of patient care ر یهارزاکیعاب زهرتلیی ORهیی

ANDایعشیا،یهی ایرکیابر تت کیدررمیاهرمیاارفا  یی 

یم یاهزبمیمشت نیمقتالای زاببیدرم، تبی

ی

یا  شتایموت  تا
م ییفتملی تیتالصر ی ارتمبیمقرتالا یم ر شراایهی

یفز  ررمهتلی،تصلیا یا  پیلیییدزا  یاب شزاجیففااا

  ریا ی، میمیاا ی ازاال ی  ی ز یبی تی زاببیعشریا، ی

 ایرکیهیم ییفتملیمقتالا ی   می  ی، میمیاا یغیرزی

مز   یا را یفز  ریهیمقتالایمز   یا  شتایدرمیال  ی  ی

ذفزیابمیف یاهمییید یزلیا ی یاای تدربیا ی رت ی

هرتیمپر ی) یاایا  دتایعز بیهیطری ب( ی زابربی تا ر 

هتلی ازاالی ای بر یای بیهی، میی هه  زالیدشتبت

یفتایمحققییی ی کیابمم

ی

یهاه یموت  تایدتملیمیاا ی  زی ی م یتاهتلی
یها یموت  ت بیف ییریا یمزا،رلیازا شرریاا  رت بیهی-8

یهرتلمهرتاایهت ییمی اف بیام یت یال   ی یعیمراتب یی،

 یاا یمیمیا یموت  ر ییزبر تاا،یا رزا،یهی ریعییزب تال

یالمزا  می زیاهلی یاتاا،یه یعیموت   یمراتبر ییتمرفیتیمی

موت  رت بیفر ی،پرمی ای ر  یمیت ر  یمیرت  یییهیی-2 تدر ی

ا حزامیم یتای ازکیفیتیمیمزا  میاای ایفزهکیمراتب یهی

یموت  رت بیفر یا ییزبدرشتم ی-3فش زفیففااای ای کی تدشر ی

یاب تت کی ای کی تدشرمیQUALPACSفیتیمیمزا  می یاتاا،ی

تلیتررزهجیموت  ررتایدررتملیمرریاا ی  ررزیم یتاهرری-2

ابر تت کییQUALPACSیموت  ت بیف یا ییزبدشتم ی-8ابم:ی

،پمی ای  یموت   یمدرشعی دررکی تدرر یی-2ا ر ی از ک

هتیف یات رریهتیهیهات  هتلیمز یطی  یفش زک ایرکی-3

موت  تایفرفااایمریا یهیی-4 تدشر یم ییفتملیمقت  یمب
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بیفیتیمیاایف بیر  ت لی ازکیااربیف ی،را رموت  ت ی-9

یی از کی تدشرم

یمیموت  رتایاه یر یهاا یدررکی ر ی زالیاا  ت بیفیت

اب تت کیدررکیابرممیا رییJaded ی ت یفیا ی  ی ی میتم 

برت ل یفیابرت لیهیم یتای دت ابی3  ی ی میدتملی

یفش ررزفیهررتی ایاا  ررتطیم ر قیمی ررتفرفااایا ررفای ای ر 

ا رییبر یالیابممی ارزکیفرلی یاای ایموت  تایمراتب 

برت لی تدرمیمحره کیام یت اایم یتای درت ابمبی9م یتای

ابممیی1-8هیففااایا فای ای  یی1-2 یفیابت لی2-1

هیی3 دت،ی هشرکیفیتیمی ر ی یهی ارزکیی3 زیا ی ازکیفم

 ایی.(89 84) زی،تفبیا یفیتیمیتیایموت  ر یابرم ی 

هتی زیابتمیعشریا،یمقت ر  یهزی  یا یموت  تایاه ی  ی ا ک

 ی  شرکیاهف یبتفیا  دتا ی رت یدرهز ی،پرمی ای ر ی ایی ت 

فررزهکیمراتبرر یهیفش ررزف یه رر یمی شدرریعی دررت اب ی

 یمیرت  ییی ارزکیWithdrawalه  یمیفیابت ل ی  را ی

فببیفیتیرمیمزا  رم یمیرت  ییی  رریاا  رتطب یمیرت  ییی

ایف اب یمیت  ییی  ریاها ربیاا ارتعبیهیا حرزامیم یرتای

 شییی زفیاب شزاجیدر رمیهمهتی ایفزهکیمراتب یهیفشی،

هررتی یبرر ی هی تررزیا یی ههدرر زا،ی ایصررتح یهاه ی ا ک

یف  ز کیاف لیا پت یفزا  یابمم

یStata ver. 11ااررفاایهررتیا ی ررز  ررزالیی ررت یفی ا ک

اب تت کیدرمیدتتعیه زهژ ی بی یییموت  تای رتیابر تت کی

  ییییفز  ررمی رتی یار ی ر ییI2(یهیQا یی می،یفیفزا،ی)

ی زالی زیها ی تت رل ژ ی بیا یمرفیاشزی دت ابهای یه زه

اب ت راا یدرکیمیت  ییی ازکیفببیفیتیرمیمزا  رم یمیرت  ییی

  ررریاا  ررتطب یمیررت  یییایف ارربیهیمیررت  ییی  ررریاها رربی

اا اتعبیاب تت کیفز  رمیال  ی  یذفزیابمیاهایمریا ی

اب تت کی زالی زاها  یاهایهاا رت ریم اریمیهییمرتاکی

اب ت راا یدررکیالی تت لیها ی قو فیهیی ی کیابممی زی

  رریاا  رتطب ییمیت  ییی ازکیفببیفیتیمیمزا  م یمیت  یی

میت  یییایف اب یمیت  ییی  ریاها بیاا ارتعبی رتیاتصرب ی

(یforest plots اصررری ای ارری اایا  تدررمی)ی59اطایشررت،ی

محتب  یدر ریف ی ایا یی ای اایا را کیمز نی دت،ی هشررکی

ی59یاطایشت، هیطزمیی،یاتصب یه ،یهزیموت   یهیتویطی

مشظریای ر یegger هررمی راشتیی مری،ی اصریاای دت،یمرب

 االیم شربفزارمیهیبرو ی زاببیبیفیزلیا  درتایا پرت 

یمالکی ضتهای حتظیدرمی18/1 زیا یفم
ی

 یقفته فق
 تیا ر پیلیاه یر یا یطز راییت  رتکیهرتلیمش بر ی

مقت  ی تامیدریف ی تیمحره یی8119543اطالعت ب ی  را ی

موت   ی، میی8199111 ای ،یاب زا  لیا  پی ی  را ی

مریا ی ر ی  یرلیی591مقت  ی ت یات رک ی  را ی81111درمیا ی

هتلیاطالعرت بی،ر میدررمی رتی زابربیهاپیدت بییت  تک

م ر شری ر ی  یرلیمرز   یی1812عشته ییهی ایررک ی  ررا ی

مقت ر ی رزالی زابربیمر ییی8189  را ی  ی ،ی، میدرمی

میا یغیزیمرز   ی ی  ررمی ایی513ف یمقت  یا  شتایدر ری

میا ی تیم یتاهتلیهاه یهیتزهجیهی ر یی42ا ام ی  را ی

یQUALPACS ی میاا  ت بیفیتیمیمزا  میا ی یاتاا،ی

ی1مرریا یی، ی،رر میفز  ررریهی ای هت ررمیی39اا  ررت بیهی

مقت  یاهمی زاببی ت بیمت رمی  یمقت  ی  ی  یلیا ییفر ی

  یهای ی رادم یاق ی ایرکی ی یهی ب زببی  یاصلیمقت

،رر میفز  رررمی رر یمقت رر ی رر ی  یررلیا ررییفرر یا ی رریعی

الیهی  یمقت  یهمی  یتتطزیا ییف یا زا ربی  ری کیمراتب 

مقت ر یهاارریی4ابم ی،ر میفز  ررکیابرممی ای هت رمی

ی(م8م یتاهتلیهاه ی  یم تی ت یفی ی  ری) ای اایداتاکی

مقت رر یی2مقت رر ی یارر ی پز رربیهیی2 رریعیموت  رر ی ای

مقت رر یمیررت  یییفیتیررمیی4 ررت یشبیابررممیهررزیفتای مررت بی

مزا  میا ی یاتاا،ی  یهازاکیمیت  ییی  ریا اب یاا  تطبی

ی(م8هیاها بیاا اتعبیففااای ای  ری)ارهفیداتاکی
ی

ی  ت جیفیتیمیمزا  میا ی یاتاا،ی ای  ریا اب
موت   یی4میت  یییفیتیمیمزا  می ای  ریا ابی ای

زاایفزا شررمی ترزیمریا ی زابربی ری219ففااایدرکیفر ی

میت  ییی تتهایاب ت راا یدرکی ارزکیمهرتاایا رابی ای

(ی85/1-15/3)ی اصرری59فزهکیمراتب ی تیاتصب یاطایشت،ی

ی(م2 زیابمی) ای اایداتاکیفزهکیفش زفی ی ها،ریا یی14/2

ی تدرممبیpی>118/1یهیI-Squared=97.3% ای ایی
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یف تی ت یه  فبیهتلیموت  تایاه ی یهاا یدرکی  یمی:1جدول شماره 
ی

ی ازکیاا  ت ب

یفیتیمیموت   

(Jadad)ی

یمیت  ییی ازک

یفیتیمیمزا  م

ی ایفزهکیفش زف

یمیت  ییی ازک

یفیتیمیمزا  م

  ایفزهکیمراتب 

یمیت  ییی  ر

یاها بیاا اتعب

ی ایفزهکیفش زف

یمیت  یی

یاا  تط  ری

ی ایفزهکیفش زف

یمیت  یییا

یعریا اب

ی ایفزهکیفش زف

یمیت  یی

ی  ریاها بیاا اتعب

ی ایفزهکیمراتب 

یمیت  یی

ی  ریاا  تط

ی ایفزهکیمراتب 

یمیت  یی

ی  ریا اب

ی ایفزهکیمراتب 

ی یعیموت    یبتف   ی  شرک

ی5/22 13 4/44 5/84 4/45 3/11 4/828 4 ی9/13 ی یا ی پز ب ی2188  اف زلیفتاب

ی33/2 58/4 12/1 1/1 94/1 2/83 4/8 3 ی44/1 یمراتب یال ی2181  یهبیا،ی ا ک

ی52/22 11/42 28/38 39/21 23/35 12/55 15/51 3 ی12/34 ی یا ی پز ب ی2182   وی یااب یت،

ی9/48 3/94 5/93 3/24 5/31 1/211 2/833 3 ی5/93 یمراتب یال ی2182  فز ابیمی قب

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

یا  شتایموت  تاییابی تاایا  پییهی زاببیمشت نی زال:  1نمودار شماره 

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 97.3%, p = 0.000)

ID

Rastian (2012)

Karimi Moonaghi (2012)

Study

Akbari Kaji (2011)

Pahlavanzadeh (2016)

2.04 (0.19, 3.89)

SMD (95% CI)

0.40 (-0.01, 0.80)

0.00 (-0.53, 0.53)

3.02 (2.27, 3.77)

4.91 (3.92, 5.89)

100.00

Weight

25.60

25.38

%

24.87

24.14

2.04 (0.19, 3.89)

SMD (95% CI)

0.40 (-0.01, 0.80)

0.00 (-0.53, 0.53)

3.02 (2.27, 3.77)

4.91 (3.92, 5.89)

100.00

Weight

25.60

25.38

%

24.87

24.14

  
0-5.89 0 5.89 

 

یمهتاایا ابی: 2نمودار شماره  ی ازک یدرک میت  ییی تتهایاب ت راا 

ی یییفزهکیمراتب یهیفش زفی ایهزی  یا یموت  تایاه ی یهی زیها یفبب

ی

ی  ت جیفیتیمیمزا  میا ی یاتاا،ی ای  ریاا  تطب
،را لیمیرت  ییی ارزکیمهرتاایاا  رتطبی ایموت  ر ی

،ررراف زی ایموت  رر یفز ارربی(یهی81)ی33/2یهبرریا،ی ا کی

 تدرررمیمیررت  ییی تررتهای اررزکیمرربی9/84 ررتیی(81)مرری قب

اب ت راا یدرکی ازکیمهتاایاا  تطبی ایفزهکیمراتبر ی رتی

ها،رریا یی81/2(ی19/1-91/3)ی اصرری59اتصب یاطایشرت،ی

-Iمی ای رایی(3) اری اایدراتاکیی زیابرمفزهکیفش زفی ی 

Squared=94.6%ی>118/1یهیpیی تدرممبی

ی

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 94.6%, p = 0.000)

Karimi Moonaghi (2012)

Study

ID

Rastian (2012)

Akbari Kaji (2011)

Pahlavanzadeh (2016)

2.17 (0.85, 3.50)

2.75 (2.01, 3.50)

SMD (95% CI)

0.57 (0.16, 0.98)

2.26 (1.61, 2.92)

3.20 (2.46, 3.94)

100.00

24.53

%

Weight

25.94

24.98

24.55

2.17 (0.85, 3.50)

2.75 (2.01, 3.50)

SMD (95% CI)

0.57 (0.16, 0.98)

2.26 (1.61, 2.92)

3.20 (2.46, 3.94)

100.00

24.53

%

Weight

25.94

24.98

24.55

  
0-3.94 0 3.94 

میت  ییی تتهایاب ت راا یدرکی ازکیمهتاایاا  تطبیی:3ودار شماره نم

ی یییفزهکیمراتب یهیفش زفی ایهزی  یا یموت  تایاه ی یهی زیها یفبب

ی

یاا اتعبی-  ریاها بی  یاتاا،ی امزا  میایفیتیمی  ت ج
میت  ییی تتهایاب ت راا یدرکی ازکیمهرتاایاها ربی

یی اصرررری59فرررزهکیمراتبررر ی رررتیاتصرررب یاطایشرررت،یی ا

Articles identified through electronic database search (n=1665943) 

(Web of science: PubMed, Scopus, SID, Other)  

Eliminated studies after 

limiting search (n=1655876) 

Articles screened by title and 

abstract (n=9117) 

Removed duplicate articles 

(n=950) 

) 

Papers relatively relevant 

to the topic (n = 10067) 

Retrieved full text  

(n=1015) 

Excluded non-relevant 

articles (n=8120) 

) 

Full text articles assessed for 

eligibility (n=42) 

Excluded after screening the 

full text (n=973) 

Final review in this study 

(n=7) 

Excluded full texts  

(n=35) 

Studies included in this study 

(n=4) 

Not Intervention (n=1) 

Not full text (n=1) 

Not Iranian (n=1) 
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ی رزیابرمها،ریا یفزهکیفش زفی ی ی18/2(ی31/3-19/1)

یهیI-Squared=95.2%می ای رررایی(4دررراتاکی اررری اای)

ی تدرممبیpی>118/1
 

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 95.2%, p = 0.000)

Karimi Moonaghi (2012)

Rastian (2012)

Pahlavanzadeh (2016)

Study

ID

Akbari Kaji (2011)

2.01 (0.65, 3.37)

2.22 (1.54, 2.89)

0.43 (0.02, 0.83)

3.88 (3.05, 4.72)

SMD (95% CI)

1.64 (1.06, 2.23)

100.00

24.84

25.86

24.08

%

Weight

25.22

2.01 (0.65, 3.37)

2.22 (1.54, 2.89)

0.43 (0.02, 0.83)

3.88 (3.05, 4.72)

SMD (95% CI)

1.64 (1.06, 2.23)

100.00

24.84

25.86

24.08

%

Weight

25.22

  
0-4.72 0 4.72 

 

ی-میت  ییی تتهایاب ت راا یدرکی ازکیمهتاایاها بی:4نمودار شماره 

اا اتعبی یییفزهکیمراتب یهیفش زفی ایهزی  یا یموت  تایاه ی یهی

ی زیها یفبب

ی
ی  ت جیفببیفیتیمیمزا  میا ی یاتاا،

موت  رر یی4میررت  یییفیتیررمیمزا  ررمیا ی یاررتاا،ی ای

ی تزیمیا ی زاببی زاایفزا شررمی،ررا لی219ففااایدریف ی

 ازکیمیت  یییفیتیمیمزا  میا ی یاتاا،یمز یطی  یموت  ر ی

هی،ررراف زیی(81)ی2/83 ای رر  یی19 ا کی ررتی  رررا ییهبرریا،

مرریا ی ای رر  یی11قبی ررتیبیمرری مز رریطی رر یموت  رر یفز ارر

ففااایدرکیابممیمیت  ییی تتهایاب ت راا ی(ی81)1/211

درکی ازکیفیتیمیمزا  مییزب تالی ایفرزهکیمراتبر ی رتی

ها،رریا یفرزهکیی81/3(ی81/8-81/9)ی%59اتصب یاطایشت،ی

یهیI-Squared=96.8% ای رایی.  رزیابرمفش زفی ری 

یمبی تدرمیpی>118/1

 

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 96.8%, p = 0.000)

Pahlavanzadeh (2016)

Study

Rastian (2012)

Karimi Moonaghi (2012)

Akbari Kaji (2011)

ID

3.16 (1.16, 5.16)

4.52 (3.59, 5.45)

0.76 (0.35, 1.18)

5.06 (3.96, 6.16)

2.47 (1.79, 3.15)

SMD (95% CI)

100.00

24.70

%

25.79

24.18

25.33

Weight

3.16 (1.16, 5.16)

4.52 (3.59, 5.45)

0.76 (0.35, 1.18)

5.06 (3.96, 6.16)

2.47 (1.79, 3.15)

SMD (95% CI)

100.00

24.70

%

25.79

24.18

25.33

Weight

  
0-6.16 0 6.16 

 

تتهایاب ت راا یدرکی ازکیفیتیمیمزا  میمیت  ییی ی:5نمودار شماره 

یزب تالی یییفزهکیمراتب یهیفش زفی ایهزی  یا یموت  تایاه ی یهی

ی زیها یفبب

 هحث
  ت جیا ییم تی رت یفی درت،ی ا ییمری اییزبر تالی رزی

 االیاهلیفیتیمیفبربیمزا  رمیا ی یارتاا،ی رتشیزیم شرب

هرتی یا  رر  یابررمی شرریییا ریییمرری ا ادر  یابررممیهرم

اا ارتعبیاای ایی-هتلیا اب یاا  رتطبیهیاها ربمهتاا

 رزیا یفرزهکیفش رزفی االی ی طیایم شبفزهکیمراتب ی  

یاافا  ی هرم

 ایموت  رر ی ویرر یاابرر یت،یهیهااررتاا،ی ررتیهرررمی

یمی ایاازالیازی شررییزبر تالی زیفیتیرمیمزا  رمیا ی

  رفتکییزب تاا،ی شر یازا،رب یمیرت  ییی اررزکیفبربی

 ری یفر ی  رریا یی15/51مراتبرر ییفیتیمیمزا  می  رلیا 

ابریرمیاتر المیمیرت  ییی ازکیفیتیمیی12/55مراتب ی  ی

هرتلی  رلیهی  رریا یمراتبر یا ی ظررزیمزا  می ایه  یم

یمتالیم شربی اای ری یهی ریییاارزالیازا شررییزبر تالیهی

ی اایهاری ی ادرمفیتیمیمزا  رمیاا  تطییمرتالیم شرب

ی(م5)(p=ی118/1)

ااتاا،ی دت،ی ا  ریف ی تیمراتب یفز ابیمی قبیهیه

یمرری ایمهررتاایاا  ررتطبی رر ییزبرر تاا، ی اررزکیمیررت  ییی

ی رزفیتیمیمزا  میا ی  رفتکی یاتاا،ی ایفزهکیمراتب ی ری 

یم(81)(2/833 ای زا زیی1/211ا یفزهکیفش زفیدرکیابمی)

یهبرریا،ی ا کیهیهااررتاا،ی یررفی ایموت  رر ییمرری ای

یمزا  میا ی یاتاا،یفیتیممر ز میاب زمییزب تاا،ی یا  م

هتلیه  کیاایاافا  ی هریهیا ییاارفا  ی   زلی ای ش 

ی(م81)(2/55 ایمقت لیی1/51ا ی ظزییمتالیم شتی ی کیابمی)

اف زلیفتابیهیهااتاا،ی یا   شری تی ز تم ییمی ای

طرریایم شرت االیفیتیررمیمزا  ررمیا یازی شررییزبرر تالی ر 

ی( 811 زا رزی ایی828 یاتاا،یابایفهاز ی یاایاافا  ی هری)

  زای ز تم ییمی دبی  یصیاای شددبیییزامی،یازی شری

یزب تالی یاتاا،یابایفهاز ی ی  یهازاکیااائ ی  یابرری

ی(م81)ااهشاتلیفتا ز یازی شرییزب تالی ی کیابم

هرتلی ایفدیاهتلی   زی یفی تشیزییمری ایمهرتاا

هییHassonیزب تالیمیا ی یا یی ههد زا،ی ی کیابرممی

Arnetzی شرکی  رزی حمیعشریا،ی زابربی ررشیزییی ههدبی

مرررراتالاییمی دررربی اییزبررر تاا،ی رررزیاهلیفیتیرررمی
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هرتلییزبر تالیا ی یارتاا،یبرت اشریا پرت ی ا  ررمیمزا  م

هررمیا یموت    یاا  ت بی رشیزیمراتالاییمی درربی ررزی

یاهلیمقیرتمیفیتیمیمزا  مییزب تالی ای هیتت  یبت اشرا،

 ا یفر یمرراتالایی  رت جی درت،ی. ایفدرریایبرریئری ری 

یمی دبی تعثیاا قرتلیفیتیرمیمزا  مییزب تالیا یا یی

 ا رتا ییWilliamsالیف ی ایموت   ی(م85)دری  یاتاا،یمب

 اکی یاتاا،ی   می  یمتهری یمزا  رمیهیفیتیرمیا پرت ی

 ا  یمدشعیدریف ی یاتاا،یفیتیمیاایاغبربی ایهاری ی

موت  رتای  رت جیی(م21)ر ا شاا  تطتایمؤشزی یییاررز لیمب

هتلییزب تالی ای،یو ی زاببیدرکی دت،ی ا یف ییمی ا

هرتلیاا  رتطبیهیمرر ز می یا اشربت لیا یااب یمهتاا

طیالیفیتیمیمزا  می اا  ی   زلی زیاهل تشیزی ی اب زم

هیهااتاا،ی حمیعشیا،ی زاببیی Roterف ی  ت جیی هه 

هتلیاا  تطبیازاهمیفششررفت،یتررمتایاا و ی یییمهتاا

هرتلی بی تیا ت میمد ز ت،ی) یارتاا،(ی ای یاتابر ت، امت

یمی ایمهتاایاا  تطب یا رت  اشرلیف یمش ب  ی دت،ی ا 

 االیمزاا ت،یاای   می ر ی  رلیا یی،ی ر یصریاایم شرب

الی   رزی ردت،ی شریییموت  ر همی.(28)اافا  ی ا کیابم

 ا کیابرررمیفررر یاا  ررت بیعاباررز ی رر ی حررییمررردتاف ب ی

ی(م22) تدرایاافا  یفیتیمیعاباز یمب ظرتمبیمؤشزی 

Guntherم  قررریه رر شریفرر ییزبرر تاا،یهررمیا ی ظررزیی

فیتیمیمزا   ربیفر ی ت ی بیهیهمیا ی ظزیاتال بی   می  

 تدرشریهی ت رری هشر ی ااالیم ؤه یمیهی  هریمبااائ یمب

اا ارتعبیمزا   ربیفر یی-هرتلیاها رب را شریف یهمیاش  

هتی ایامرزیااائر یتاایی، ات شریهیهمی شدعیمهااائ یمب

مزا  م یهزی هی ای اکی یاتای   می  یفیتیمیمزا  رمی

ی(م23) رشیزی اا 

ا یمحره  میهتلیم تی ت یفی،ت ز ی تها ی بی تاللی

 ییی  ت جیموت   یاه ی ی ی کیابممی ابیا ی ال لیا، ات بی

 یا ری یعیموت   ی تدریف ی ای هیمیا یا یی تها ی بیمب

میا ی پز بی ری کیابرمیهیی2 ت یشبیهیا ی یعیفتای مت بی

 تتهای ایازی شرییمی ایا، ارتفی اا ی اربیا ی ال رلی

ا یی تها ی بی تدرمی  ی  یرلیفرمی ری ،ی  ررا یمقرتالای

هییsubgroup analysisاه ی  یامارت،ی زابربی رزی، ربی

 زاببی تیم تافزبیی،یهای ی راد  یابممیال  ی ر یذفرزی

  ز ر ی  یراییابمی ایا ییموت   ی الایدررکیابرمی رت

picotیا  شتایموت  تایا ی  یبتت تایمشتببیم رر یژلی 

لیمدشعی   یمی ات ریهیموت  ت بیف یا ی  ییزبدشتم 

ا ررر یهاا یم تی ررت یفی ررتیام یت  شرررلی ا ررت،ی   یررمی ارری ک

دی رمیا ی قتطی یایا ییم تی ت یفیا ییابرمیفر ی یا  ر  ی

ابمیدیاهرلیاایازاهمی ات ریف ی ایتدری ییفدرابی

 تدررمیا رییم تی رت یفی  شبی رزیدریاهری ت رلیابر تت کیمربم

هتلییزب تالیاای ایاا قرتلیبرو یفیزلیا ییمی ا هزک

یفیتیمیمزا  می یاتاا،ی حایمیمبی شدرم

هرتلی  ت جیم تی ت یفی درت،ی ا یفر ییمری ایمهرتاا

هرتلیمرز   ی رتییزب تالی زیفیتیمیفببیمزا  میهیمی ت 

 یا ری ایلی اا یف یمبی،ی تشیزی ت لیمال،ظ یهی دا یز

هتلییفدابیم  شبی زیدیاهریف االی ز تم ،ی کیبیتبم

یفدتی تدرمااک

دی ی ایموت  تایی بیم ر یژلیفرتای ر یییدشهت یمب

دییکیاب ت راا ی رتی ر یاهایعباربیطزا،ربیدری یفر ی

 حریکیمراتبرر یهی حرریکیبرشپ یم غیزهررتیا ی رر یاصرریفی

لیمشتبربیعبابی   یمی ات ری تیامات،یمقت  ر ی ر یدرییک

یازاهمیدی م
ی
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