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 نقد مقاله 

  
  ها يا توجيه آنها؟ شناسي براي جلوگيري از سوگيري روش: مرور سيستماتيك

 »)كاربردها و مزايا(نقشه برداري برنامه درسي «نقدي بر مقاله 
  

  *فرهاد شكرانه
 

 550تا  546 ):7(12؛ 1391مهر/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
  سردبير گرامي 

اي با  نامه منتشر شده است، مقاله از مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي كه به صورت ويژه 1390در شماره اسفند 
به  ،)1(»المللي مند مستندات بين مرور نظام): Curriculum Mapping(برداري درسي كاربردها و مزاياي نقشه «عنوان 

شناسي پژوهش اين مقاله كه بخشي از عاليق نگارنده اين نامه است، مورد توجه قرار گرفت و الزم بود تا  دليل روش
يگر، ارتقاي سطح اجراي شناسي اين مقاله توسط نويسندگان د الگو قرار دادن و استفاده از روش تعديل درجهت 
هاي آينده، نكاتي يادآوري شود كه  هاي نادرست احتمالي در پژوهش هاي مرور سيستماتيك و رفع خطاها و برداشت طرح

  .تري مورد استفاده جامعه علمي قرار گيرد اميد است با پاسخ نويسندگان، به صورت شفاف
  

  مقدمه
ها و  گيري شواهد به ايران و اهميت باالترين سطوح شواهد در تصميمهاي اخير با ورود پزشكي مبتني بر  در سال
ها باز كرد ولي به دليل عدم آموزش  هاي پژوهش شناسي ها، مرور سيستماتيك جاي خود را در ميان روش گزاري سياست

  .آن وجود داردهاي نادرستي نسبت به  دانشگاهي، برداشت متعددهاي  در رشتهكاربردي و فقدان منابع فارسي آن كافي 
و براي رشته آموزش پزشكي نيز راهنماي  )3(و سي آر دي )2(راهنماهاي كاكرين مختلفهاي  با وجود اين كه در رشته

BEME)4 ( وجود دارد كه مراحل مرور سيستماتيك در آموزش پزشكي را به صورت مناسبي توضيح داده و با توجه به
ها و  دارا بودن دانش كافي در آن است، مطالعه و پيروي از پروتكلشناسي علمي، نيازمند  اين كه اجراي هر روش

اند،  صرف هزينه، زمان و نيروي فكري پژوهشگران و دانشمندان مستند شده با ،ي كه در طول زمانيها دستورالعمل
  .دهند م ميتواند كمترين كاري باشد كه پژوهشگران به پاس زحمات ايشان و توليد علم براي رفع مشكالت بشر انجا مي

  
  موضوع در مقاله مروري در برابر پرسش پژوهش در مرور سيستماتيك

د مقاله مروري وش طور كه مي همان ،توان مرور سيستماتيك نوشت اين تصور وجود دارد كه براي هر موضوعي مي
احلي مرور سيستماتيك برخالف مرور سنتي به جاي موضوع، داراي پرسش پژوهش است و مرحالي كه  در .نوشت

                                                 
 مبتني بر شواهد ايران، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايرانفرهاد شكرانه، مربي پژوهش، مركز تحقيقات ريزفناوري دارويي، كتابدار باليني، مركز پزشكي  :نويسنده مسؤول *
)Email: shokranehf@tbzmed.ac.ir(  

  20/2/91: تاريخ دريافت
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كند كه حداقل شامل پرسش پژوهشي فرموله شده و قابل پاسخ، جستجوي استراتژيك و يافتن  ساختاريافته را دنبال مي
گيري كاربردي  مطالعات، ارزيابي نقادانه مطالعات و تعيين شواهد، تحليل كمي، كيفي يا تركيبي شواهد و ارائه نتيجه

مند در نهايت شاهدي را فراهم آورد كه با  تواند به صورت نظام هش ميبا توجه به اين مراحل، پرسش پژو. )3(شود مي
در مورد هدف و سؤال . )2(هاي آينده تأثيرگذار است گيري دهد و در تصميم كمترين سوگيري به يك پرسش، پاسخ مي

در مقاله ) دهاو نه معايب و عدم كاربر(پژوهش نيز نبايد سوگيري وجود داشته باشد و صرف ارائه مزايا و كاربردها 
در موضوعاتي كه امكان تعريف دقيق همچنين . شود الذكر باعث سوگيري در ساير مراحل مرور سيستماتيك مي فوق

  .)5(تر است آغاز شود، مناسب متونپرسش به دليل كيفي بودن موضوع وجود ندارد، رويكرد كيفي كه با مرور 
  

  تشكيل تيم پژوهشي براي مرور سيستماتيك
شود يكي از ملزومات مقاالت مروري به اصطالح سنتي اين است كه بايد نويسندگان مقاالت مروري در حوزه مرور،  ميگفته 

شود ولي در مرور  نظر باشند و اين صاحب نظري صرف استناد به حداقل دو كار پژوهشي در آن حوزه تأييد مي صاحب
اي و  مطالعه كافي اطالعات زمينهدر صورت  پژوهشگران بنابراين تمامي .سيستماتيك چنين معياري گزارش نشده است

شناسي  هاي هر روش حتي براي انتشار يافته. شناسي، مقاله بنويسند توانند با اين روش هاي قابل اجرا مي شناسي روش
با توجه به  به اين ترتيب. شود استفاده مي )6(هايي وجود دارد كه در مورد مرور سيستماتيك از بيانيه پريسما دستورالعمل

براي جستجو و بازيابي مطالعات و طراحي (شود كه حداقل يك متخصص جستجو  ماهيت مرور سيستماتيك توصيه مي
هاي جستجو، ارتباط و دامنه موضوعي مطالعات و بحث  براي تعيين كليدواژه(دو متخصص موضوعي  ،)3()پروتكل جستجو

در موارد . در تيم مرور وجود داشته باشند) زيابي نقادانه و تحليلطراحي مطالعه، ار(شناسي  و دو متخصص روش) موضوعي
در مورد جستجو وجود . )3(شناسي نيز فرد سومي بايد وجود داشته باشد تا توافق حاصل شود اختالف در موضوع يا روش

به دليل وجود هاي جستجو بيشتر بر مبناي رياضي و منطق بوده و  رسد كه روش يك نفر به اين دليل كافي به نظر مي
  . استراتژي جستجو، قابل تكرار و مستند هستند و دخالت معيارهاي ذهني كمتر است

  
  منابع جستجو

سازي نتايج، فاصله روزآمدسازي نتايج و پايايي نتايج گوگل از موارد بحث برانگيزي  الگوريتم پنهاني و متغير براي مرتب
ساير موتورهاي جستجوي غير علمي، هرگز به عنوان منبع اصلي شود موتور جستجوي گوگل و حتي  است كه باعث مي

اي و اسكاپوس در   اي اس  هاي استفاده از گوگل اسكالر در كنار پايگاه .)3و2(براي مرور سيستماتيك در نظر گرفته نشود
موتورهاي  گوگل اسكالر نيز مانند گوگل و. )3و2(مرورهاي سيستماتيك بيشتر به منظور ردگيري استنادي رايج است

  .كنند جستجوي ديگر داراي پايايي نتايج نيست و در بسياري از موارد، جستجوي استراتژيك را پشتيباني نمي
  

  استراتژي جستجو
در روش جستجوي مطالعات است كه در  ،اين برداشت وجود دارد كه تفاوت مقاالت مروري سنتي و سيستماتيك

ولي صرف گزارش اين كه . توان سيستماتيك ناميد مقاله مروري را ميصورتي كه از استراتژي جستجو استفاده شود، 
كه اصل مهم در  تواند كافي باشد چرا هايي را براي جستجو اختصاص داده است نمي واژه پژوهشگر چه منابع و كليد

تكرار  هاي پژوهش در صورت شناسي در بازتوليد يا تكرار مجدد يافته هاي علمي، توان و قابليت روش شناسي روش
براي انتخاب يا عدم انتخاب منابع جستجو . قابليت بازتوليد داشته باشدبايد روش و استراتژي جستجو  و) 7(روش است
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با توجه به پنهان و متغير بودن الگوريتم . علمي الزم است يدليلهم و تمامي مراحل استراتژي جستجو و انتخاب منابع 
هاي جستجوي مختلف ولي مشابه  استراتژيبايد  ، براي منابع مختلفمختلفسازي نتايج در منابع  جستجو و مرتبط

  .)6(طبق توصيه پريسما، گزارش استراتژي جستجو حداقل براي يكي از منابع اصلي، الزم است. )3و2(تنظيم گردد
موارد را  كنند و اين سردبيران و داوران تعدادي از مجالت نيازي به گزارش مراحل و استراتژي جستجو احساس نمي

هاي  شناسي ها در بسياري از روش دانند ولي با توجه به معيار امكان بازتوليد يافته صرفاً باعث افزايش حجم مقاله مي
نويسي، فيلدي،  يابي يا بريده هاي جستجوي به كار رفته شامل جستجوي بولي، ريشه علمي، تمامي مراحل جستجو و روش
صورت به حتيزي و امثال آن كه از منبعي به منبع ديگر متفاوت هستند، بايد سا نزديك يابي، عبارت يابي، مجموعه

تاريخ دقيق جستجو نيز به دليل روزآمدسازي منابع جستجو، بايد چنين  هم. پيوست و صرفاً آنالين، گزارش شوند
به زمان جستجو، به به شكلي كه خوانندگان بتوانند با اجراي مرحله به مرحله آن و محدوديت جستجو  ،)3(گزارش شود

در صورتي كه جستجو در يك دوره زماني و نه در يك روز خاص . اند نتايجي برسند كه نويسندگان رسيدهتعداد همان 
رساني، در صورت افزوده  انجام شود، الزم است تا پس از جستجو، استراتژي در منبع ذخيره شود تا سامانه آگاهي

راي اتمام جستجو، ايميلي براي اطالع از افزوده شدن موارد جديد ارسال شدن مطالعات جديد تا روز تعيين شده ب
 ،در مقاله فوقولي  .خواهند بودمرتبط اگر استراتژي جستجو به درستي نگارش شده باشد، تعدادي از نتايج . )3(نمايد

را آشكار  )8(ژي جستجوويژگي استرات و داوري حساسيت به نياز كه مد مرتبط بود پاب ازمورد  1705تنها يك مورد از 
اگرچه نتايج جستجوي اريك در مقاله فوق با توجه به تخصص موضوعي اين منبع، منطقي است ولي تعداد . سازد مي

شود  هاي حاصل از اشپرينگرلينك با توجه به موضوع پژوهش بيش از حد انتظار است و اين تعداد زماني حاصل مي يافته
. هاي اين منبع در كادر جستجو وارد و اجرا شوند استراتژي جستجو يا حداقل محدوديتها بدون استفاده از  كه كليدواژه

سازي نتايج در  نتيجه حاصل از جستجو با توجه به پنهان و متغير بودن الگوريتم جستجو و مرتبط 100يا  50انتخاب 
تواند محدوديت پژوهش  ها نمي شهمچنين وجود محدوديت زماني در همه پژوه. ندارد اي علمي منابع گوناگون، پشتوانه

  .آغاز جستجو در نظر گرفت خبه عنوان تاريمي توان براي مثال در اين مقاله تاريخ ابداع اصطالح را . باشد
ها و استنادهاي مطالعات مرتبط،  به هر حال تكيه بر جستجوي استراتژيك به تنهايي كافي نيست و كنترل رفرنس

تواند  نيز مي نظران موضوعي يار مرتبط، متون خاكستري و پرسش از صاحبجستجوي دستي مجالت و وب سايت بس
  .)8و3و2(به عنوان بخشي از فرايند يافتن مطالعات تلقي شود

  
  معيارهاي ورود و خروج

 در. انجام نمي شودنويسنده  به سليقه برخالف مقاله مروري معيارهاي ورود و خروج مطالعات در مرور سيستماتيك
كاري پذيرفته شده وجود ندارد و معيار ذهني نويسنده ورود  ها در مرور سنتي راه جلوگيري از سوگيريكه براي  حالي

 يكارهاي ها در مرور سيستماتيك راه سازد، براي حذف يا به حداقل رساندن سوگيري يا خروج مطالعات را مشخص مي
اند و نتيجه  نتيجه اول انتخاب شده 100يا  10 مثالًكه چرا تعداد خاصي از نتايج گوگل   اين. )3(پذيرفته شده وجود دارد

سازي نتايج و فاصله  وجود داشته باشد كه الگوريتم پنهاني و متغير گوگل براي مرتب علميانتخاب نشده بايد دليلي  101
عه كنار اين كه چرا يك مطال. پايايي و قابليت تكرار نتايج آن است بحث انگيز بودنروزآمدسازي نتايج، عاملي براي 

عالوه بر آن با استفاده از . )3(گذاشته شده و مطالعه ديگري وارد مرور شده است بايد به صورت مدلل بيان شود
  .بايد نمايش داده شود كه در هر مرحله از مرور چه اتفاقي براي مطالعات افتاده است) 6(فلوچارت پريسما
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  ارزيابي نقادانه مطالعات
شناسي مطالعات،  توانند با توجه به پرسش پژوهش، قدرت روش شناسي مي ن روشپس از گردآوري يافته، متخصصي

تواند وارد مرحله تحليل شود و كدام  عدم سوگيري و معيارهاي ورود و خروج تشخيص دهند كه كدام مطالعات مي
از يك نفر براي بررسي استفاده . )3(توانند و اين كه آيا اين تحليل بايد كمي باشد يا كيفي مطالعات و به چه دليل نمي

تواند به سرعت  دهد و صرفاً مي ميفرد مقاله فوق است كه امكان اعمال نظرات شخصي را به در سوگيري  يكمطالعات، 
  .قرار بگيرند» مرتبط تقريباً«نبايد در مقاله فوق، مطالعاتي در دسته  اصوالًدر صورت دقت،  كه بينجامد نه دقت

  
  در مرور سيستماتيك هاي انتشاراتي محتمل سوگيري
، سوگيري )انگليسي و فارسي(هاي انتشاراتي شامل انتخاب انتشاراتي از نوع زباني يعني انتخاب يك يا دو زبان  سوگيري

هايي از يك كشور خاص  منبع يعني انتخاب صرفاً يك منبع جستجو، سوگيري جغرافيايي يعني انتخاب مطالعات يا پايگاه
هاي جستجوي غيرمشابه براي  كنند، انتخاب استراتژي ايي كه جستجوي استراتژيك را حمايت نميه ، انتخاب پايگاه)ايران(

منابع گوناگون، انتخاب مطالعاتي كه متن كامل آنها به راحتي در دسترس است و حذف ساير مقاالت، انتخاب صرف 
شود كه  تون خاكستري و موارد ديگر ميهاي دولتي و م ها، گزارش نامه ها، پايان مقاالت مجالت و حذف مقاالت كنفرانس

زبان انگليسي  ،در بسياري از مرورهاي سيستماتيك. )8، 3، 2( خورد الذكر به چشم مي تعدادي از اين موارد در مقاله فوق
هاي يك كشور يا  هاي ايراني يا پايگاه همچنين استفاده از پايگاه. شود به عنوان سوگيري زباني و محدوديت گزارش مي

اول زماني كه پرسش پژوهش مرتبط با ايران است : شود خاص با توجه به پرسش پژوهش، در دو مورد توصيه مي زبان
  .هاي اطالعاتي تمامي كشورهاي دنيا براي جستجو انتخاب شوند و دوم در مواردي كه پايگاه

ستماتيك از قطعيت كمتري نسبت گيري در مرورهاي سي هاي انتشاراتي، نتيجه با توجه به عدم امكان كنترل كامل سوگيري
  .است شدهد تمامي مطالعات مرتبط موجود بررسي رتوان ادعا ك شناسي برخوردار است چراكه نمي به ساير انواع روش

  
  رعايت اخالق در انتشارات

نيازمند درج يك شكل يا جدول يا تصوير يا بخش قابل توجهي از منابع ديگر در مقاله بنابر اصول اخالق در انتشارات، 
بهتر » ...رسمي از/با اجازه كتبي«است كه عالوه بر درج ) نويسندگان يا ناشر(كسب اجازه رسمي از دارنده كپي رايت 

  .)9( نامه به دفتر مجله نيز ارائه گردد است اين اجازه
  

  گيري نتيجه
هاي داخلي و  در نمونهكه  بودهاي مرورهاي سيستماتيك  هايي در خصوص تعدادي از سوگيري نكته ،آنچه بيان شد

ها در مطالعات بعدي است  رساني براي جلوگيري از اين سوگيري خورد و علت طرح آنها صرفاً اطالع خارجي به چشم مي
، نخستين مقاله فارسي در اين موضوع است، فوق با توجه به اين كه مقاله. زحمات نويسندگان گراميناديده گرفتن و نه 
  .برداري برنامه درسي بپردازد اي مروري به معرفي، كاربردها، مزايا و معايب نقشه توانست به صورت مقاله مي

تواند  ها، اين موارد مي نامه با در نظر گرفتن روال داوري تخصصي مجالت داخلي و خارجي و تعجيل در انتشار ويژه
در خصوص اهميت توليد كمي كه با توجه به سياست قابل بحث  مورد استفاده سردبيران محترم مجالت نيز باشد چرا

شود و اين موضوع در خصوص مرورهاي سيستماتيك كه به  مقاالت در كشور، كيفيت ارائه آنها مورد غفلت واقع مي
عدم . اند، قابل توجه و پيشگيري از آن تنها از طريق داوري و كنترل علمي مقاالت ممكن است تازگي در ايران رواج يافته
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گيرندگان  ها به اين تصميم غلط از سوي تصميم فشار قوانين غيرمنطقي در تعدادي رشتهآگاهي در چنين مواردي و 
بدون در نظر گرفتن آموزش كافي و فلسفه مرور شوند  آموزشي و پژوهشي انجاميده است كه دانشجويان ملزم مي

در بسياري از اين  كهدر حالي نامه خود، يك مرور سيستماتيك منتشر سازند از فصل مرور متون پايانسيستماتيك، 
  .باشند مرور سيستماتيك از ترسودمند مي توانندمروري سنتي موارد مقاالت 

  
  پيشنهاد

ممكن است بسياري از مرورهاي سيستماتيك در مجالت پذيرفته نشوند و يا به داليلي از جمله باال بودن حجم آنها 
، )ها پروتكل(ها  شود پايگاه اطالعاتي ايراني براي در بر گرفتن پروپوزال پيشنهاد مي .نتوانند در مجالت منتشر شود

فقط چكيده آنها، طراحي گردد تا عالوه بر ) در موارد تناقض با كپي رايت( ياهاي نهايي، متن كامل مطالعات  گزارش
، از دوباره كاري جلوگيري شده و منبعي استچنين گسترش فرهنگ عملكرد مبتني بر شواهد بومي كه الزمه آن وجود 

پايگاه پذيرفته شوند كه مرحله داوري را گذرانده باشند و براي پاسخ به پرسشي پژوهشي يا راه حلي  در يهاي پروپوزال
و مانند آنها ، )2( ، سي آر دي)3( هاي كاكرين المللي با نام به عنوان الگوي بين يمنابع اكنون،. شوندبراي يك مشكل، ارائه 

شناسي پايه براي مطالعات  با توجه به اين كه مرور سيستماتيك يك روش. اند نقش را بر عهده گرفته اينجود دارند كه و
كه تعدادي از آنها  استهاي كيفي  ها، ارزيابي فناوري سالمت، مطالعات فراتحليل، گايدالين نويسي و پژوهش بار بيماري

  .يابد شوند، وجود چنين پايگاهي اهميت مي هاي دولتي و متون خاكستري ارائه مي به صورت گزارش
بدون داشتن كد ثبت كارآزمايي از يكي از مراكز ثبت  كههاي باليني  به اين ترتيب رويكرد مجالت براي انتشار كارآزمايي

  .ستكنند، براي مرورهاي سيستماتيك نيز قابل اجرا آزمايي را منتشر نميهاي باليني، مقاالت حاصل از كار كارآزمايي
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