
تمقاله مروري، ارزشيابي انتقادي مطالب انتشار يافته قبلي اس

مهوش کلهر کارشناس ارشد دانشکده پرستاري بروجرد



تعريف مقاله مروري

مقاله مروری مقاله ای است که به مرور پیشینه موجود در 

مورد یک موضوع علمی می پردازد و پژوهش های انجام 

شده در مورد آن موضوع را به گونه ای سازماندهی و 

خالصه می کند که باعث درک بهتر موضوع از طرف 

در این نوع مقاله ،نتایج علمی که در مورد .مخاطب گردد

موضوعی خاص در مقاله های قبلی ارایه شده است جمع 

به عبارتی در مقاالت مروری .بندی و بررسی می گردد

خالصه ای از اطالعات مقاالت چاپ شده ی قبلی ذکر می 
گردد و به ندرت یافته ی تجربی جدید ذکر می گردد
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ساختار گزارش يك مقاله مروري
تقریبا  همانند مقاله تجربي: عنوان.1

همانند مقاله تجربي (: ان)مشخصات مؤلف .2

مسئله و هدف: چكیده مقاله مروري شامل دو بخش اصلي است: چكیده و كلید واژه ها.3
مله مطالعه در حد یك جمله و تشریح بخشهاي مختلف تشكیل دهنده مقاله در حد یك ج
ان كه جمله آخر نتیجه گیري و جهت گیري آینده پژوهشها را در حیطه مورد نظر نش

.  میدهد

هدف میتواند در. در حد یك پاراگراف كه زمینه و هدف مطالعه را بیان میكند: مقدمه.4
ه، خود پس از تشریح زمینه مسئل. ابتداي پاراگراف یا انتهاي پاراگراف قرار گیرد

مسئله مطالعه اغلب به صورت چند پرسش مطرح میشود كه هر پرسش در بخش 
.تركیب نتایج پاسخ داده میشود

دوین این بخش كه اصلیترین بخش بدنه مقاله است سعي دارد با ت: تركیب نتایج.5
آنها به یك مفروضه ها، خلق پرسشها، تركیب نتایج مطالعات قبلي و ارزشیابي انتقادي

. جمع بندي جامع و آینده نگر از ادبیات پژوهش در دسترس نایل شود



ساختار گزارش يك مقاله مروري
شها این بخش شامل عنوان بندیهاي مجزایي است كه پرسشهاي مطرح شده در بخش مقدمه یا مفهوم این پرس

با وجود این، .تعداد عنوانها به پیچیدگي مسئله پژوهش بستگي دارد. میتوانند این عنوانها را تشكیل دهند
شیابي نباید مسئله خود را آنقدر گسترده در نظر بگیرند كه قادر به جمع بندي مطالب و ارز( ان)مؤلف 

ري الزم به ذكر است كه مؤلفه هاي تشكیل دهندهي مقاله هاي مرو. انتقادي از آنها و ارائه راهكار نباشند
ر مفاهیم پژوهشها بر مبناي مشابهت دبا گروه بندي براي مثال، . میتواند به شیوه هاي تعددي آرایش شود

و نظریههاي مورد عالقه، مشابهتهاي روششناختي در میان مطالعات مرور شده یا تحول تاریخي آن 
. حیطه

سپس در .گزارش میشود( ترجیحا  در یك جدول)در این بخش خالصه نتایج مطالعات قبلي : نتیجه گیري.6
نیز جهت در پایان. راستاي هدف مطالعه به نتیجه گیري از آن چه كه قبال  بیان شده است پرداخته میشود

.گیري آینده پژوهشها مطرح میشود

:تذكر این نكته ضروري است كه منابع در این گونه مقاله ها دو گونه اس. همانند مقاله تجربي: منابع.7

گزارشهاي علمي و مقاله هایي كه صرفا  نتایج آنها به عنوان داده دست دوم استخراج و مورد نقد و
بررسي قرار گرفته است

منابعي كه در تدوین مقاله از آنها بهر گرفته شده است  .

نتایج آنها به ترجیح این است كه تمام منابع به ترتیب حروف الفبا پشت سر هم قرار گیرند و منابعي كه فقط
عنوان داده استخراج شده است با عالمت ستاره مشخص گردند



اهداف مقاالت مروري

تولید فرضیه،•

ارزیابی فرضیه مطرح شده قبلی•

جمع بندی مطلب و یافته های جدید در یک حیطه علمی •

ارزیابی نقادانه آن،•

تعیین مشکالت یک حیطه تخصصی•



مراحل بازنگري انتقادي

صورتبندی مسئله .1

به چه تصمیم گیري در مورد این كه بازنگري انتقادي باید
هدف پرسشهایي پاسخ دهد این پرسشها باید تا حد زیادي از

.و تمركز بازنگري تاثیر پذیرفته باشند

 تصمیم گیري در مورد معیارهاي ورود و خروج
باید تصمیم . گزارشهاي علمي و مقاله ها در بازنگري

تي بگیریم چه نوع مطالعاتي در چه بازه زماني در چه جمعی
با توجه به چه پیامدي،چه مداخله اي و نظیر آن وارد 

.  بازنگري شوند و چه مطالعاتي باید خارج شوند



جمع آوري داده ها.2

در این مرحله هدف جمع آوري یك مجموعه جامع و معرف از 
هها پژوهشگر باید براي جمع آوري داد. مقالهها مرتبط میباشد

جمعآوري دادهها اغلب با . یك نقشه نظام دار داشته باشد
شروع جستجوي الكترونیكي از پایگاههاي دانشگاهي و اینترنت

درصد از كل 10جستجوهاي الكترونیكي تنها منجر به . میشود
.  مقالههایي میشود كه یك بازنگري جامع را تشكیل میدهند

.  درصد بقیه وجود دارد90روشهاي متعددي براي پیدا كردن 
مؤثرترین روش جستجوي منابع مقاله هایي است كه مشخص

امه باید جمعآوري دادهها را تا رسیدن به نقطه اشباع اد. شده اند
.  دهیم



ارزيابي کيفيت مطالعات.3

ا، در این مرحله، بازنگري كننده استخراج و ارزیابي اطالعات ر
نوع. از مقاالتي كه معیارهاي ورود را دارا هستند، آغاز میكند
داده هایي كه استخراج میشوند بر هدف بازنگري متمركز 

ند و در این مرحله باید نوع داده هایي كه استخراج میشو. هستند
جهت ارزیابي نتایج . فرایند استخراج دادهها مستند شود

مطالعات جمع آوري شده از لحاظ طراحي، نحوه انتخاب نمونه 
ها، ابزارهاي نمونه گیري، نحوه تحلیل، نحوه گزارش دهي، 
نحوه كنترل تورشها و عوامل مخدوش كننده كلیه شواهد در 
گر قالب یك جدول خالصه شده و در اختیار حداقل دو نفر مرور

.براي بازبیني قرار میگیرد



تحليل و تفسير داده ها.4

در این مرحله، بازنگري كننده داده ها را ( تركیب داده ها)

بسته به نوع داده هایي كه استخراج شدهاند. ادغام میكند
.ممكن است سنتز كمي،كیفي و یا تركیبي انجام شود



انتشار و گزارش نتايج.5

ه در این مرحله بازنگري كننده مي بایست در مورد اطالعاتي ك
مهمترند و نیاز است كه ارائه شوند و اطالعاتي كه ارزش 

به . ي كندكمتري دارند و میتوانند كنار گذاشته شوند تصمیم گیر
طور كلي، گزارش یك مقاله مروري باید شامل موارد زیر 

:باشد

تعریف و واضح سازي مسئله • 

ه خالصه كردن پژوهشهاي قبلي به منظور مطلع كردن خوانند• 
از وضعیت پژوهشها 

ات شناسایي روابط، تناقضها، شكافها، و ناهمخواني ها در ادبی• 
پژوهش 

پیشنهاد مرحله یا مراحل بعدي در حل مسئله• 



انواع مقاالت مروري

:سه نوع مقاله مروری داریم

مرور روایتی-۱

مرور نظام مند-۲

فراتحلیل-۳



مقاالت مرور نظام مند
Review)مندنظاممرور Systematic)منابعمرورشکلیک

ئهارادرسعیوبودهمتمرکزپرسشیکرویکهاستساختاردار
.ارددموجودمعتبرشواهدهمهتحلیلوتجزیهازاستفادهباپاسخ

ایمعیارهازاستفادهمنابع،جستجویازاستفادهبامرورنوعاین
خراجاستشواهد،نقادانهارزیابیشده،تعیینپیشازخروجوورود

ایگاهپ.شودمیانجامآنهاازیافتهتولیدوشواهدازهادادهتولیدو
Cochrane)کاکرینایداده ایحرفهومعتبرسایتهایازیکی(

ازدیافرامشارکتبانظامندمرورهایانجامبرایبرنامهقابلیتبا
ردمیآوفراهمدنیامختلفنقاط



مقاالت مرور روايتي 

مرور روایتی برای (: review Narrative)مرور روایتی •
این نوع مقاله . موضوعات جامع و مفصل کاربرد دارد

از نقاط. مطالعات اولیه و اصیل یک حیطه را خالصه میکدد
ن قوت این مقاالت در بر داشتن تکثر و تفاوت ها در عناوی

پژوهش های آکادمیک و ایجاد فرصت برای ارائه دانش و 
ی، در مرور روایت. تجربیات فرد مرورگر نویسدده مقاله است

حد بر خالف انواع دیگر مقاالت مروری، وقتی یک فرضیه وا
رد وجود ندارد یا با روشهای نظامند قابل جمع بندی نیست، ف
مرورگر با استفاده از تجربیات خود، مدلها و فرضیه های 
ز موجود یک نتیجه گیری کلی و نقد در حیطه مورد نظر نی

می مرور نتایج این مقاله بر خالف نتایج عمدتا  ک. ارائه می کنند
نظام مند، بیشتر به صورت کیفی است



مقاالت مرور بهترين شواهد

یک رو (synthesis evidence Best)مرور بهترین شاواهد 

حد وسط و جایگزین برای دو نوع دیگر مقاالت مروری 

ی بتا این نوع مقاالت ترکیبی از روشهای نظام مند کم. است

تمرکز روی مطالعات منفرد و مباحث ماهوی از نقطه نظر

. تروایتی با تمرکز روی بهترین شواهد در یک حیطه اس

یر این مقاالت یک رو نظامندد منطقی درانتخاب مطالعه تاث
را در بر ( ( size Effectدرمان با استفاده از ضریب تأثیر 

.  دارد



معمول مقاالت مروریساختار

عنوان–

چکیده–

مقدمه–

بدنه مقاله–

نتیجه گیری و کارهای آینده–

منابع–



اصول نگارش مقاالت مروري

طرز نگار عنوان مقاله مروری همانند سایر : عنوان•

افی عنوان باید جذاب، گویا و فاقد کلمات اض. مقاالت است

در آن از حروف اختصاری بجز حروف بسیار . باشد

ستفاده از البته معیار ا. شناخته شده و رایج نباید استفاده شود

حروف ، راهنمای نویسندگان مجله مورد نظر برای چاپ 
.خواهد بود



چکيده

:  در مقاالت مروری به دو روش نوشته می شود

عده ای اعتقاد دارند در مقاالت مروری بر خالف مقاالت 1.
می اصیل در چکیده ها تنها به تشریح موضوع مورد بررسی

یم پردازیم و از ارائه خالصه فشرده مطالب مقاله خودداری کن

گروهی دیگرمعتقدند که مقاله مروری نیز می توانتد یک2.
هدف آنها برای چکیده قسمتهای. چکیده ساختارمند داشته باشد

، منابع داده ها، انتخاب مطالعات، استخراج داده ها، نتیجه 
.ترکیب داده ها و نتیجه گیری را پیشنهاد کرده اند 

وان باید توجه داشت که راهنمای نویسندگان مقاله باید به عن•
معیاری در روش نگارش چکیده باشد



مقدمه

.در مقدمه همه مقاالت باید حداقل سه پاراگراف آورده شود

در پاراگراف اول به بیان آنچه در مورد موضوع مورد 1.

.  بحث می دانیم بپردازیم

در پاراگرف دوم نادانسته های آن حیطه2.

در پاراگرف سوم هدف از انجام پژوهش و نگارش مقاله 3.
.آورده شود



نکته

در مقدمه باید مفهوم و فرضیه مورد نظر در مقاله به •

.بهترین وجه ممکن بیان شود

ر در این نوع مقاالت میتوان هدف  را با محدوده ای وسیع ت•

از مقاالت اصیل نوشت



روش انجام کار

روش انجام کار در همه مقاالت باید به گونه ای نگارش شود که 
یج اگر فرد دیگری با همان روش پژوهش را تکرار کرد به نتا

جام لذا ذکر جزییات و بیان کامل مراحل ان. مشابهی دست یابند
در مقاالت مروری روش انجام کار شامل . کار ضروری است

و چگونگی دسترسی به مقاالت مورد نظر برای نگارش مقاله
معیارهای انتخاب مقاالت است

 (Data base)دراین قسمت باید پایگاه های داده های مورد استفاده
 Search)یا عبارت مورد استفاده (key word)و کلمات کلیدی

query )برای جستجو در هر یک از این پایگاهها آورده شود  .
ت منظور از پایگاه داده ها ، سایتهای اینترنتی است که مقاال

.علمی را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد



(روش انجام کار) اصول  نگارش مطلوب

ههایدادپایگاههایهمهناموگرفتهصورتمتعددپایگاههایدرجستجوباید1.
ذکریلتفصبهآنهادراستفادهموردعباراتوکلیدیکلماتواستفادهمورد
.گردد

دردهشگرفتهکاربهمطلوبمقاالتانتخابروشوشدهیافتمقاالتتعداد2.
.شودذکربایدمقاله

کندبیاندقتبهرانظرموردمقاالتانتخابمعیارهایبایدپژوهشگر3.

دگانخواننوداورانبهزماناینذکر.استمهممنابعدرجستجوتاریخبیان4.
ارزمانیمحدودهچهدرموجودمقاالتبندی،جمعاینبدانندتامیکندکمک

رودرتزنیمقالتهدرمطالتببدتدیجمتعنحوهاستبهتراستکردهبررسی
.شودذکرکارانجام

درکهدادانجاممختلفطرقبهرابندیجمعمیتوانمروریمقاالتدر5.
چکارکانجامروشکفایتبررسیبرای.میشوددادهتوضیحهایافتهبخش
کنندکمکنویسندگانبهمیتواندکهاستدسترسدرهاییلیست



يافته ها
.یافته های یک مقاله مروری جمع بندی مطالب مقاالت منتخب توسط پژوهشگر است

.روش قطعی و مورد اتفاقی برای نوشتن یافته ذکر نشده است

نظر بعضی روند تاریخی را برمی گزینند و در طول زمان تغییراتی که در حیطه مورد
. رخ داده را مرتب کرده و ارائه میکنند

.عده ای دیگر طبقه بندی موضوعی را برای جمع بندی انتخاب میکنند

بط این افراد مقاالت را مرور کرده و پس از فیش برداری مطالب را در چند موضوع مرت
اد تعد. طبقه بندی می کنند و مطالب را در آن حیطه ها خالصه و جمع بندی میکنند

یطه ها یا هر چه موضوع پیچیده تر باشد ح. حیطه ها بستگی به پیچیدگی موضوع دارد
ه باشد که البته مرورگر باید توجه داشت. سرفصلهای بیشتری میتوان در نظر گرفت

در روش ارائه شده. تعداد حیطه ها در حدی باشد که قادر به نقد و جمع بندی آن باشد
منابع علمی که در مورد یک بیماری به بررسی عوامل خطر، روش اثر عامل خطر 

مناسبی فیزیوپاتولوژی، رو تشخیص، رو درمان و پیشگیری بیمار می پردازد نمونه
روش منتخب باید به خواندن و درک مطلب توسط. برای جمع بندی موضوعی است

سه و نقد در کنار ارائه مطالب طبقه بندی شده نویسنده مقاله به مقای. خواننده کمک کند
مطالب مقاالت میپردازد و به عنوان یک صاحب نظر نقطه نظرات خود را به آن 

اضافه میکند



نتيجه گيري

ول در مقاله مروری، بر خالف مقاله اصیل که تنها یکی از دو حالت رد یا قب
: اردفرضیه صفر در آن مطرح است، چهار حالت برای نتیجه گیری وجود د

ضیه اول آن که فرضیه صحیح است و همه شواهد فعلی به نفع تایید فر1.
حاضر هستند؛

دوم آن که گرچه فرضیه اثبات نشده است اما در حال حاضر بهترین 2.
توجیه موجود است مگر آنکه شواهدی در رد آن ارائه شود؛

واهد و حالت سوم صحیح یا غلط بودن فرضیه به دلیل نداشتن هماهنگی ش3.
اختالف نظر هنوز مشخص نیست

د در این حالت یا فرضیه مورد نظر ر. در حالت چهارم فرضیه غلط است4.
م حالت چهار. شده یا فرضیه مخالف در مقاالت متعدد صحیح بوده است

ته شده برای مواردی که یک فرضیه یا اعتقاد غلط به طور وسیعی پذیرف
ار در باید به این نکته توجه داشت که تنوع روش انجام ک. به کار میرود

مطالعات مختلف به نتیجه گیری مناسب کمک می کند



خطاهاي شايع در نگارش مقاله مروري
عدم توجه به نگارش کامل مقدمه است1.

عدم پوشش کافی شواهد و یا استفاده غیر متقارن از همه آنها2.

میکند بیان روش انجام کار و حجم نمونه قبل از بیان نتیجه هر مقاله به خواننده کمک3.
.تا در مورد اعتبار شواهد و نتیجه گیری آن قضاوت کند

ورد عدم ارتباط مقاالت مختلف مرور شده بر اساس فرضیه م: نداشتن یکپارچگی4.
ان شواهد موجود در مقاله مروری باید بر اساس الگویی منظم بی. نظر ایجاد میشود

ه جای خود تأکید بر نویسنده مقاله ب. شوند تا به هدف و فرضیه مورد نظر دست یابند
برای پرهیز از آن توصیه میشود که نام. مقاله و ایده آن هم از خطاهای رایج است

احمدی چیزی را مطرح "پژوهشگران در پرانتز ذکر شود مگر در مواردی مانند 
.که ذکر اسامی الزم باشد" کرد اما اکبری مخالف آنرا یافت

نداشتن نقد مقاله در خصوص نقاط قوت و ضعف آن،5.

ضعف نتیجه گیری و رفتن به ورای داده های موجود ، نتیجه گیری بر اساس6.
نظرات فردی به جای شواهد مبتنی بر پژوهش و تورش در انتخاب یا نحوه نقد

مقاالت است



دستبرد علمي
یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد 

لف این است که یک مقاله مروری از به دنبال هم قرار گرفتن قسمتهایی از مقاالت مخت
و بیان درست نمی شود ، بلکه برداشت و جمع بندی نگارنده از مقاالت مختلف با زبان

عریف در صورت کپی برداری از سایر مقاالت نگارنده مشمول ت. خود باید نوشته شود
لیل به خصوص در مواردی که کارهای اول دانشجویان است به د. دستبرد علمی میشود

عیت عدم آشنایی آنها با سرقت علمی و تمایل آنها برای انجام سریع کار شاهد این وض
ه مقاله البته مقاالت مروری یکی از مواردی است که فرد میتواند با استناد ب.هستیم 

همچدین ارائه.خود و متن آن با رعایت موارد فوق مشمول سرقت علمی از خود نشود 
له مرور متون یک طرح پژوهشی به عنوان یک مقاله مشمول قانون استخراج چند مقا

.از یک پژوهش که نوعی از سرقت علمی است نمیشود 

قبل از نگارش مقاله مروری باید به سایت مجله مورد نظر برای چاپ آن مراجعه و 
. راهنمای نویسندگان آن مطالعه شو د

د اصول نگارش مورد نظر مجله عالوه بر نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره شد بای
تن به عنوان مثال بعضی از مجالت شرط پذیرش مقاله مروری را داش. رعایت گردند

.  حداقل سه مقاله مرتبط با آن حیطه توسط نویسنده میدانند



روش جستجودر مقاالت مروري

جو، پایگاه های اطالعاتی مورد استفاده، واژگان کلیدی مورد جست: جستجو شاملاستراتژی 1.
و متد جستجو در پایگاه  (… ,AND, OR, NOT)نحوه ترکیب واژه های کلیدی در جستجو 

.(Pubmedدر پایگاه  title searchو  Meshبه عنوان مثال )های اطالعاتی مذکور 
برای محقق در قسمت روش جستجو باید ذکر کند که چه معیار هایی را. شیوه انتخاب مقاالت2.

این معیار ها بر اساس . در نظر گرفته است (Selection criteria)ورود مقاالت به مطالعه 
ت، به عنوان مثال محقق ذکر می کند که برای انتخاب مقاال. سوال پژوهش شکل می گیرند

در پایگاه 2011تا 2005تمامی مقاالت انگلیسی زبان که در سالهای 
و  ”Education”قرار گرفتند و واژه های Pubmedو  Scopusهای

”Pharmacology” آنچه که مسلم . جزء واژه های کلیدی آنها بود وارد مطالعه گردیدند
های است این است که انتخاب مقاالت باید بر اساس نوع مطالعه، نمونه های مطالعات، مداخله

اید در مورد مقایسه و پیامد های مورد بررسی صورت گیرد و نتایج یک مقاله به هیچ عنوان نب
صول زیرا در این صورت دچار سوگرایی شده ایم و ا. انتخاب آن برای ورود به مرور اثرگذار باشد

.نگارش سیستماتیک مقاالت مروری را زیر پا گذاشت هایم
•



روش جستجودر مقاالت مروري

ه پس از نویسنده یک مقاله مروری سیستماتیک باید ذکر کند ک. روش استخراج اطالعات1.
ت و در انتخاب مقاالت چگونه کیفیت متدولوژیک آن ها را ارزیابی و با هم مقایسه کرده اس

اید به عبارت دیگر محقق ب. نهایت از چه مقاالتی اطالعات نهایی را استخراج کرده است
محقق به عنوان نمونه یک. شیوه سنجش اعتبار مطالعات مشخص شده نهایی را بیان کند

تصمیم می ( تعیین شده Selection criteriaبا استفاده از )پس از انتخاب اولیه مقاالت 
ی گیرد یا تصمیم م. گیرد که اطالعات را تنها از مطالعات کارآزمایی بالینی استخراج کند

س انتخاب شده تنها از آنهایی اطالعات را استخراج کند که بر اسا RCTکه از بین مطالعات 
.امتیاز باالیی را کسب کرده اند  JADADمعیار 

آماری در صورتی که مرور سیستماتیک همراه با متاآنالیز باشد، شاخص های. روش آنالیز2.
مورد بررسی، نام نرم افزارها، متد ها و آزمون های آماری مورد استفاده جهت انجام 

.متاآنالیز باید ذکر گردد
ه در نهایت از در قسمت یافته ها باید به بیان نتایج انتخاب اولیه مقاالت، ویژگی مقاالتی ک3.

به لحاظ نوع مطالعه، جامعه هدف، حجم نمونه و نتیجه )آن ها اطالعات استخراج گردید 
جام اگر متاآنالیز هم ان. و نتایج حاصل از سنجش اعتبار مقاالت ذکر گردد( نهایی مقاله

ر گرفته است باید شاخص های محاسبه شده و نتایج آزمون های آماری استفاده شده ذک
.گردد


