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  :نقد مقاله
  يگزارش مقاالت مرور تيفيبهبود ك

  
  يگياهللا با ي، ول*يعرب زوزن يمرتض

 
  468تا 465):4(14؛ 1393 تير/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

   
 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب

در مجله آموزش در  ،يمقاله مرور: يناشناخته در آموزش علوم پزشك يضرورت ،يفرهنگ نيب تياي با عنوان صالح مقاله
دانم  الزم مي). 1(انجام گرفته است ياست كه به روش مرور دهيبه چاپ رس 2شماره  14دوره  1393سال  يعلوم پزشك

با . مطالعه تشكر كنم نيا سندگانيخوب از نو اريبس جيبه نتا يابيمطالعه و دست نيا تيانتخاب موضوع با اهم ليبه دل
و  يبهداشت يها يريگ مينوع مطالعات و نقش آنها در تصم نيروزافزون ا شيو افزا يمقاالت مرور تيتوجه به اهم

 :باشد مطالعه، قابل ذكر مي نيا يها بر بخش روش تأكيدچند نكته در مورد مقاله مذكور با ) 2(يپزشك

 نيخواننده ب ديبوده و شا هيتر به مطالعه مرور نظام مند شب ام شده بيشرسد روش كار انج كه به نظر مي نينكته ا نياول
اگر مطالعه به شكل  يمند انجام شده است دچار شبهه شود و از طرف نظام يبه شكل مرور ايبوده  ياين كه مقاله مرور

 يمند، مرور نظام ينوشتن واژه مرور) شده در مقاله مذكور انيبا توجه به روش كار ب(ساختارمند انجام شده 
 ). 3(رسد به نظر مي يضرور كيستماتيمرور س اي افتهيساختار

 كيباشد و جستجو در آن متناسب با  موتور جستجو مي كيذكر شده است كه  زين Google يكيقسمت منابع الكترون در
 ).4(ستيمعمول ن كيآكادم يگرفت و ذكر آن در مقاالت علم يقسمت قرار نم نيو بهتر است كه در ا ستين يمقاله علم

كه  يشوند و مطالعات مي يبررس دهياست كه ابتدا مطالعات از نظر عنوان و چك نيروال كار اغلب بر ا يمطالعات مرور در
 يمطالعات بررس تيفيمرحله است كه ك نيكنند و در ا مي دايباشند به مرحله خواندن متن كامل راه پ بالقوه مرتبط مي

 نيرسد ا مقاله به نظر مي نيكه در ا) 4(نديآ كار مي يينها جهيدر نت دمطالب مرتبط هستن يكه حاو يو مطالعات دهيگرد
 اي، و )5(جينتا ريتفس تيمطالعات سپس خالصه كردن شواهد و در نها تيفيك يابيابتدا ارز يعنينشده است  تيرعا بيترت

مقاله  131مرحله در مجموع  نيبه دنبال ا "نگارش نشده است چنانكه آمده است  يشده است، به خوب تياگر رعا
مقاله در مرحله متن كامل  131 اياست كه كل مطالعات جستجو شده چقدر بوده است؟ و آ نيسؤال ا جا ني؟ در ا"مرتبط
 .ستياست تعداد كل مقاالت معلوم ن يشده اند؟ كه اگر جواب بل يبررس

ها  ستيل چك نيا كه ياعتبار استفاده شده است، در حال يجهت بررس CASPستيل اشاره شده است كه از چك نيهمچن
رد آنها چه  ليدلاند  مرتبط شناخته شده يمقاله بعد از اعتبارسنج 131اگر  ي، از طرف)7و6(نقد مقاالت كاربرد دارند يبرا

 ). 4، 3(شدند در مرحله خواندن متن كامل حذف مي ديبااست كه مقاالت نامرتبط  يدر حال نيبوده است؟ ا
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 نيانجام شده است و ا يزمان تيكرده است كه جستجو بدون محدود انيب سندهينو. مبهم است زيها ن آخر روش جمله
 نيو اگر ا ست؟يجمله چ نياست لزوم نوشتن ا نيگرفت و اگر چن قرار مي يينها جيجزء نتا ديبا يمطالعه به طور عاد

كه در چند  يمورد ذكر شده؟ با وجود 68هنوز هم  يياضافه هم انتخاب شده است پس چرا تعداد مطالعات نهمورد ا
در صورت اضافه كردن مطالعه  يعني "بودند 2013تا  2002 يها سال نيمورد كه ب 68سپس  "شده كه  انيجمله باالتر ب
 .ذكر شود 69 ديتعداد كل مقاالت با ج،يمذكور به نتا

 .ميافزائيبر قدرت مطالعات انجام شده ب زيو ر يكه با نگارش بهتر و دقت در نكات كاربرد ميدواريام
 

  منابع
1. Mousavi Bazaz M, Zabihi zazoly A, Karimi Moonaghi H. Cross-Cultural Competence, an Unknown 

Necessity in Medical Sciences Education; a Review Article. Iranian Journal of Medical Education. 2014; 
14 (2) :122-136 

2. Mulrow CD, Cook D. Systematic reviews: synthesis of best evidence for health care decisions.American 
college of physicians; 1998. 

3. Ansarimoghadam AR, Haghdoost AA,  Poralajal J, Sadeghirad B, Najafi F. [Systematic Review and Meta 
– Analysis: Concepts, Applications and Calculations]. 2thed. Kerman: Fanoos; 2011.[Persian] 

4. Khan KS, Kunz R, Kleijnen J, Antes G. Systematic reviews to support evidence-based 
medicine.2thed.CRC; 2011. 

5. Khan KS, Kunz R, Kleijnen J, Antes G. Five steps to conducting a systematic review. Journal of the Royal 
Society of Medicine. 2003;96(3):118-21. 

6. Burls A. What is critical appraisal?.2thed. Hayward Medical Communications; 2009. 
7. Young JM, Solomon MJ. How to critically appraise an article. Nature Clinical Practice Gastroenterology 

& Hepatology. 2009;6(2):82-91. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 4

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3219-fa.html


 

http://ijme.mui.ac.ir   467/  )4( 1393/14تير / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

 
  :پاسخ به نقد مقاله

  يناشناخته در آموزش علوم پزشك يضرورت ،يفرهنگ نيب تيصالح
  

  يمونق يميكر ني، حس*يززول يحيبزاز، عاطفه ذب يموسو يمجتب

 
  موزش در علوم پزشكيسردبير محترم مجله آ 

  باتشكر از خواننده محترم مقاله
كشف  يمطالعات برا يها دارند واضح و مبرهن است طرح يعلوم تجرب يدر متدولوژ يكه دست يچنانچه بر همه افراد

داشته باشند و  يتر و قابل دفاع تر يبوجود آمده و هر كدام كه روال منطق ها دهيپد نيموجود در روابط ب اتيواقع تر قيدق
و استفاده  كارگيري بهقابل  تواند يآنها كمك كننده باشد، م نيب مايف ابطو رو ها دهيپد قيساختار آنها بتواند در كشف حقا

  .ستيبر او ن يداشته باشد حرج يدفاع مناسبراستا  نيبتواند از طرح بكار گرفته در ا ياست اگر محقق يهيبد. باشد
 اريبس عتبارشكل گرفته و از ا يروش مقاالت مرور يدر پروسه توسعه و ارتقا مند نظامپر واضح است روش مرور 

در  يفرهنگ نيب تيبا توجه به ناشناخته بودن ابعاد مختلف صالح. برخوردار است يمقاالت مرور از يباالتر
لذا . ندينما يمرتبط را از منظر مطالعات و اسناد موجود بررس يها امر جنبه يالزم دانستند تا در ابتدا سندگانيكشور،نو

گرفته شود  شيبه اسناد و مقاالت موجود در پ يابيجهت دست يمنطق يتوال كياشد ت يبه اهداف مطالعه سع دنيرس يبرا
همه الزامات آن روش را  اين كه لياما بدل ميبهره جست مند نظاممرور  اتيخود از ادب قيما در تحق رغم اين كه علي

آن كه همان مقاله  متقناز مقاالت در مطالعه ما وارد نشده باشند، به قدر  يو ممكن است تعداد ميريبكار گ مينتوانست
باالتر و  يورمقاله مر كيمقاله از سطح  نيفرمودند ا انيگونه كه خواننده محترم ب البته همان. مياست بسنده كرد يمرور

در عنوان و روش بكار رفته در  ليدل نياست به هم تر نييپا مند نظاممرور  كياز سطح  نيالبته به زعم خود محقق
  .بسنده شده است يبه مقاله مرور يمتدولوژ

طور كه خواننده  رغم اين كه همان نكته قابل ذكر است علي نيا ك،يمنبع الكترون كيدر رابطه با ذكر گوگل به عنوان  -1
 انيمنبع ب كيگوگل به عنوان  ك،يآكادم يجستجو اتيطور مرسوم در ادبه كردند ب انيفرمودند و درست هم ب يگرام
بط مرت يبا علوم انسان گريد يو از سو يبا علوم تجرب وس كيدست كه از  نياز ا ييها اما در خصوص پژوهش. شود ينم

خوب  اريمنبع بس كيبه عنوان  تواند يها دارد، م پروژه شبرديجهت پ ياديز يگوگل كه ابزارها ياست موتور جستجو
 نيا يمنته. باشد يجستجو م جينتا سهيعرصه و مقا نيواژه مشخص در ا ديكل كيمطلب جستجو با  نيشاهد ا. شود انيب

 تيسساز از حسا تيمحدود يكارگيري اپراتورها به زيمناسب و ن يا جستجو گر است كه بتواند با انتخاب واژه هنر
  .مرتبط به حد مطلوب و مورد نظر محقق برسد جيبكاهد تا نتا يا جستجو به گونه

مناسب  يها روش كارگيري بهبا  ما: است حينكته قابل توض نيمقاالت ا يدر بررس تيفيك كارگيري بهدر خصوص -2
                                                 

مشهد، مشهد،  يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،يگروه آموزش پزشك ،يارشد آموزش پزشك يكارشناس يدانشجو ،يززول يحيعاطفه ذب: مسؤولنويسنده *
  zabihia901@mums.ac.irرانيا

؛ )mousavim@mums.ac.ir( رانيمشهد، مشهد، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،يگروه آموزش پزشك ،ياجتماع ي، گروه پزشك)ارياستاد(بزاز  يموسو يمجتب
 )karimih@mums.ac.ir. (رانيمشهد، مشهد، ا يدانشگاه علوم پزشك ،ي، گروه آموزش پزشكي، دانشكده پزشك)اريدانش( يمونق يميكر نيحس

  3/4/93: ، تاريخ پذيرش1/4/93: ، تاريخ اصالحيه1/4/93: دريافت مقاله تاريخ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 4

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3219-fa.html


  مجتبي موسويبزار و همكاران  پاسخ به نقد مقاله
 

 http://ijme.mui.ac.ir )5(14؛ 1393مرداد / پزشكي مجله ايراني آموزش در علوم /  468

و  ميكن دايتا مقاالت و متون مرتبط را پ ميتالش نمود باشند يبهتر از آن مطلع م ختهيهخوانندگان فر ناًيقيجستجو كه 
  و سپس خالصه مقاالت تالش شده متون مرتبط نيبا مرور عناو زيكه در متن مقاله ذكر شده است پس از آن ن طور همان

مقاالت، ارتباط ذو مراتب است و در مراحل  يكه خوانندگان محترم مستحضرند در بررس طور همان. ميكن ييرا شناسا
تعداد مقاالت انتخاب شده را با  تيو در نها ميشو يم كيتر نزد مختلف به متون مرتبط يها روش كارگيري بهمختلف با 

 كارگيري بهبا  نيكه محقق ميشو يمطمئن م زينقرار داده و از اعتبار آن  يابيابزار مورد ارز كيروش و  كي كارگيري به
 يجهت بررس ده،يلذا در صورت مرتبط بودن چك. اند در استفاده از متون و مقاالت مرتبط و معتبر كرده يروش سع نيمه

استفاده شد و بعد  CASPستيل از چكFull textاعتبار  يابيقرار گرفت كه به منظور ارز يمورد بررس Full textاعتبار، 
اعتماد و مرتبط بودن  تيقابل يبه منظور بررس CASPستيچك لاز . ميديمورد رس 131به  تيمرحله در نها نيا زا

شده نبوده  افتيتعداد كل مقاالت  انيبه ب يضرورت نينبود بنابرا مند نظامچون مطالعه مرور . شود يمطالعات استفاده م
  .است

در  يارياز جوامع مورد توجه قرار گرفته و مطالعات بس ياريكه در بس ستا ياديز يها سال يفرهنگ تيموضوع صالح
 نيمطالعه چند نيدر ا اين كه تر بوده است با توجه به اي از آن پر رنگ جنبه يمورد انجام شده است و در هر زمان نيا

همه  جهت پوشش دادن به نيمورد توجه قرار گرفته است بنابرا تر بيشخاص  يدر زمان كيهدف دنبال شده است كه هر 
ها،  و مطالعه آن ازيانجام شده است پس از استخراج موارد مورد ن يزمان تياهداف مطالعه، جستجو بدون محدود

مورد  68 سندگانينو نيبنابرا. بودند 2013تا  2002سال  نيمطالعات مربوط به اهداف مطالعه ب تر بيشمشخص شد كه 
ت مطالعه را داشتند سؤاالاستخراج  يبرا يالزامات كاف زين ود دادن تحت پوشش قرار مي تر بيشهاي مرتبط را  كه جنبه

 يمورد برا 68 نيكه گزارش ا باشد يم 1997مورد هم مربوط به سال  كيآنها  نيگزارش انتخاب كردند و از ب يبرا
  .بود يبه اهداف مطالعه كاف دنيرس
شد به  انيكه در قبل ب طور هماندارد و  گاهيجا مند نظاممطالعات مرور  يبرا راداتيا ليقب نيانتها قابل ذكر است كه ا در
ه را دارد ب يمقاله مرور كي يها يژگيمقاله همه و نيدر واقع ا. استفاده شد ياز عنوان مقاله مرور ها يكاست نيهم ليدل

  .خود ندارد عدر حد جام عتاًيرا طب مند نظاممقاله مرور  كي يها يژگيوو البته همه  تر بيشعالوه نكات 
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