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 نامه به سردبير
  

  نقد مقاله:
 يمبتن يريادگيو  يبه روش سخنران سيدر تدر يليتحص شرفتيپ سهيمقا

  مندمرور نظام كي: يپزشك انيله در دانشجوأبر مس
  

  *يعرب زوزن يمرتض  
  133تا  129: )20(15، 1394پزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 

  
 يكآموزش در علوم پزش يرانيمحترم مجله ا ريسردب  
شفاف بودن روش كار به  رايروش انجام كار است ز انيدر ب تيمقاله شفاف كي حيموارد در گزارش صح نيتراز مهم يكي

. كنديم يريو از به وجود آمدن ابهامات جلوگ كنديآمده كمك مدستبه جينتا ليخواننده در درك مراحل انجام كار و تحل
). مجله 2و1(گردديمقاله و مجله م يبرا شتريباعث جذب خوانندگان ب كهست مقاله جهت چاپ ا كي شيرايو زين گرينكته د

است چرا كه نقد  نهيزم نيدر ا شروياز مجالت پ يكيها دادن به نقد مقاالت و چاپ آن تيبااهم يآموزش در علوم پزشك
  گزارش است. كي يدر مورد اشكاالت احتمال سندگانيخوانندگان و نو ييآشنا يهاهرا نياز بهتر يكيمنصفانه 

 انيله در دانشجوأبر مس يمبتن يريادگيو  يبه روش سخنران سيدر تدر يليتحص شرفتيپ سهيبا عنوان: مقا يامقاله
به  741تا  729) /8( 1393/14/آبان  يمند است كه در مجله آموزش در علوم پزشكمقاله از نوع مرور نظام كي ،يپزشك

  بحث است:مقاله قابل ني). چند مورد در ا3است( دهيچاپ رس
مند و مرور نظام قيشده از طر مثال در قسمت مقدمه در خط سوم گفته دهيدر چك ژهيوبه يبه كار بردن جمالت تكرار .1

شده است  در خط سوم گفته 732ها صفحه ها هم مجدد تكرار شده است و در قسمت روشبالفاصله در خط اول روش
در  نيپاراگراف مجدد تكرار شده است و ا يجمله در انتها نياند و افر جستجو شدهتوسط دو ن ياطالعات يهاكه بانك

  به دور باشد. ياز كار بوده و از موارد تكرار ياتا حد ممكن خالصه ديبا دهياست كه چك يحال
ا شفاف اند آن رنتوانسته سندگانينو ايشفاف نبوده  اياست كه  يمطالعه سرشار از نكات نيها در اقسمت روش .2

  گزارش كنند.
 انيآن ب يبرا يليدل كه يصورت جستجو شده است در 2013تا  1998است كه چرا مطالعات از سال  نيا سؤال كي •

  شده است.مند انجامادعا كرد كه مرور نظام توانديباشد نم يخاص ليبدون دل يزمان تياگر محدود ينشده است و از طرف
مختلف  يهاگاهيجستجو در پا رايابهام دارد ز ياست و جا شده انيب يكل يليكه خ كار جستجو استنكته راه نيدوم •

  را جستجو كرد. هاگاهيپا همهتوآنينم بيترك كيمتفاوت است و با 
فقط  يمحدوده زمان نيو در هم شدهانيب بيترك نيبا هم كه يحال در شده انيمورد ب 95 هياول يكل مقاالت در جستجو •

  دارد! سؤال يبه دست آورد كه جا توانيمقاله را م 408در پاپمد 
                                                 

  arab.hta@gmail.com. رانيتهران، تهران، ا يسالمت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشك يفناور يابيارشد ارز يكارشناس ،يعرب زوزن يمرتض مسؤول:نويسنده  *
  4/3/94، تاريخ پذيرش: 1/9/93تاريخ دريافت مقاله: 



 يعرب زوزن يمرتض  نقد مقاله
 

 irhttp://ijme.mui.ac. )20(15؛ 1394/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  130

ابتدا عنوان و  ديبا نجايكه در ا "و عنوان دهيچك يبعد از بررس"شده است  سمت چپ خط سوم گفته 732در صفحه  •
  .شوديم يچون اول عنوان بررس ديايب دهيسپس چك

نشده است  انيرس نبود از مطالعه خارج شدند؟ و بها در دستآن يسيكه متن انگل يشده است مقاالت ها گفتهدر روش •
متن كامل مالك  هياول اوردنينه و فقط صرف به دست ن ايصورت گرفته  يتيها فعالگرفتن متن كامل آن يبرا ايكه آ
ه ). در ادام4كرد( دايمقاالت به مقاالت دست پ ديخر اي سندگانيارتباط با نو قياز طر توانيو م ستيحذف ن يبرا يمناسب

 يبرا اياست؟ آ شده انيرفرنس ب يزيچه چ يبرا يعنيندارد  يگاهيآمده است كه جا 25پاراگراف رفرنس شماره  نيهم
بعد از رفرنس  يلحاظ نگارش شده رفرنس آورده شده است؟ در ضمن ازاعالم سندگانيكه توسط نو يخروج يارهايمع
پاراگراف و بعد از  نيادامه جمله است. در ادامه هم يه بعدحذف شود چرا كه جمل ديبا نجاينقطه آمده است كه در ا 25

؟ مگر در ابتدا متن كامل خوانده "...در مرحله بعد مجدداً با خواندن تمام متن"آمده است كه  ياجمله 25رفرنس شماره 
  .شودياست و باعث ابهام م ياضاف "مجدد"كلمه  رسدياست؟ به نظر م دهكاربرده شكه كلمه مجدد به شوديم
  است. شده پياشتباه تا magiranكلمه  732در صفحه  •
 تيفيمقاالت كه ك مييكه مجدد بگو ستين ازيمقاالت خوب و متوسط وارد كار شدند ن مييگويم يها وقتدر قسمت روش •

 ياضاف حيدر بردارد و جمله دوم توض زيهمان جمله اول مفهوم جمله اول را ن قتيمناسب نداشتند هم خارج شدند. در حق
 ليتحل و هياستخراج داده و تجز يمقاله برا 8 "...مراحل نيا ياز ط پس "پاراگراف در ادامه آمده است كه  نياست. در هم

مراحل انجام  اگرامياست كه د يدر حال نينشده است كه در مرحله قبل چقدر بوده است ا انيقرار گرفت و ب يبررس مورد
  .شوديمشكل دارد كه خواننده كامالً سردرگم م يشيرايازلحاظ وو  ستيصورت كامل مشخص ن كار به

كه  "...نبود و ريپذامكان زيصورت همگون نبودند انجام متاآنال چون مطالعات به"آمده است كه  732صفحه  يدر انتها •
شده انجام يگونهمرفع نا يبرا يكارچهاين كه نشده است و  انيب يگونناهم لياست. دل گوييكلجمله هم مبهم و  نيا

 كيهم در  آن ستين يكاف ينه؟ فقط صرف گفتن ناهمگون ايبوده  ريپذكانام هارگروهيدر ز ليتحل و هيتجز كه نيا اياست 
  ).5مند(مطالعه از نوع مرور نظام

 گوييكلو جمله هم مبهم  نيكه ا ديانجام گرد يفياطالعات به شكل ك ليشده كه تحل هم گفته 733صفحه  يدر ابتدا •
  ؟يفياست. از چه روش ك

  صورت ناقص آورده شده است. كه مراحل ورود مطالعات به پژوهش حاضر است به كيدر ادامه مقاله شكل  •
جستجو  يكم بوده و با استراتژ يليآمده است خ ياداده گاهيهر پا يكه برا ييدر قسمت اول تعدادها كيدر شكل  •

  ندارد. يخوانهم
 يكه جا اندافتهي دست يمناسب جيبه نتا ياند و تا حدودتمركز كرده ديمف اريبس يمقاله حاضر بر موضوع رسدينظر م به

انجام دهندگان از  يخوب گزارش نشدن و عدم اطالعات كاف لينبوده و تنها به دل يتشكر دارد و ابهامات موجود ساختار
 سندگانينو ميدواري. امگردديمطالعه م تيفيت باعث كاهش كابهاما نيا مامند است؛ انظام يگزارش مقاالت مرور يچگونگ

  .نديفزايشده ببر قدرت مطالعات انجام تيشفاف شيو افزا ينكات كاربرد انيمحترم با نگارش بهتر و دقت در ب
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  پاسخ به نقد مقاله:
 

 يمبتن يريادگيو  يبه روش سخنران سيدر تدر يليتحص شرفتيپ سهيمقا
  مندنظاممرور  كي: يپزشك انيبر مسأله در دانشجو

  
  فرج زادگان بايز برومند، يمحمد عل د،ياطهر ام ،*يشكر بهيط ،يحقان بايفر

 
است دادن پاسخ قابل كه شده مطرح از نكات برخي به 741تا  729) /8( 1393/14آبان در كه  مقاله اين نقد با ارتباط در 

  :شودمي اشاره زير شرح به
نشده  انيآن ب يبرا يليدل كه يصورت جستجو شده است در 2013تا  1998است كه چرا مطالعات از سال  نيسؤال ا كي

  شده استمند انجامادعا كرد كه مرور نظام توانديباشد نم يخاص ليبدون دل يزمان تياگر محدود ياست و از طرف
بايد گفت جستجو شده است  2013تا  1998كه چرا مطالعات از سال  ي كه در اين نقد مطرح شده استسؤالر پاسخ به د

 انجام 1993 سال در (Vernon) ورنون توسط كهاي مطالعه ي مطالعه بيان شده است، درطور كه در مقدمهكه، همان

 بين شده انجام يهاپژوهش است و به بررسي شده داختهپر سخنراني و مسأله بر مبتني مقايسه يادگيري به بود شده

) انجام شده و جهت جلوگيري 19(رفرنس شماره  اين مقاله متاآناليز به توجه با پرداخته است لذا 1992 تا 1970 يهاسال
 انجام به نياز بنابراين شده است انجام 2013 تا 1993 يهاسال بين پژوهش تعداد زيادي كه از دوباره كاري و اين

  گرديد. شود،احساس انجام روز به تحقيقات از استفاده با كه عرصه پزشكي در جديدتراي مطالعه
مختلف  يهاگاهيجستجو در پا رايابهام دارد ز ياست و جا شدهانيب يكل يليكار جستجو است كه خنكته راه نيدوم

  را جستجو كرد. هاگاهيپا همه ناتوينم بيترك كيمتفاوت است و با 
هاي مختلف يكسان است ولي استراتژي جستجو شامل كلمات هاي جستجو در پايگاهاگرچه روش ،در مورد نكته دوم

مرسوم  ها يكسان است و به دليل محدويت تعداد كلمات، اصوالًدر همه پايگاه هاكلمات مترادف و كاربرد اپراتور ،كليدي
  د ي جستجوي توضيح داده شوهانيست كه تك تك استراتزي

فقط در  يمحدوده زمان نيو در هم شدهانيب بيترك نيبا هم كهيدرحال شدهانيمورد ب 95 هياول يكل مقاالت در جستجو
  سؤال دارد! يبه دست آورد كه جا توانيمقاله را م 408پاپمد 

نابع مختلف توسط سرچ مقاالت در ماين كه ، با توجه به شدهانيمورد ب 95 هياول يكل مقاالت در جستجوچرا اين كه و 
دو نفر از همكاران مسلط به فناوري اطالعات و آموزش پزشكي انجام شده است و تعداد بسيار زيادي از مقاالت و 

با توجه به نظر  ،ي غيرمرتبط هم در منابع جستجو يافت شدههامشابه و كليدواژه با توجه به داشتن كلمات صرفاً هاداده
و در آمار كل مقاالت  اندجو حذف شدند و حتي در شمارش جستجو لحاظ نگرديدههمكاران در همان مرحله اول جست
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   اند.يافت شده ذكر نگرديده
ابتدا عنوان و  ديبا نجايكه در ا "و عنوان دهيچك يبعد از بررس"شده است  سمت چپ خط سوم گفته 732در صفحه 
  .شوديم يچون اول عنوان بررس ديايب دهيسپس چك

هاي محققين عد از بررسي چكيده و عنوان مقاالت، مطالعاتي كه متن كامل آنها در دسترس نبود و تالشدر نهايت نيز، ب
در جهت يافتن متن كامل مقاله از جمله ارسال ايميل به نويسندگاني كه متن كامل مقاالت آنها به انگليسي در دسترس نبود 

  بي نتيجه مانده بود، حذف گرديد.
 نيكه ا "...و نبود ريپذامكان زيصورت همگون نبودند انجام متاآنالچون مطالعات به"كه ه است آمد 732صفحه  يدر انتها

 ايشده است انجام يگونرفع ناهم يبرا يكارچهاين كه نشده است و  انيب يگونناهم لياست. دل گوييكلجمله هم مبهم و 
مطالعه  كيهم در  آن ستين يكاف يفقط صرف گفتن ناهمگون نه؟ ايبوده  ريپذكانام هارگروهيدر ز ليتحل و هيتجز كه نيا

  ).5مند(از نوع مرور نظام
 ها،باشد كه منابع مختلفي اعم از نمونهمي الزم به ذكر است كه يكي از مشكالت عمده در مطالعات ثانويه هتروژنيسيتي

ناهمگون بوده و امكان تركيب و تجزيه و زماني كه نحوه گزارش نتايج  .باشدمي و گزارش نتايج گيريهاي اندازهروش
در اين  .شودمي غيركمي اكتفا به صورتمقدور نباشد از متااناليز صرف نظر كرده و به ادغام نتايج  تحليل واحد كمي
   ادغام كيفي انجام شده است به صورتمطالعه نيز نتايج 

جستجو  يكم بوده و با استراتژ يلياست خ آمده ياداده گاهيهر پا يكه برا ييدر قسمت اول تعدادها كيدر شكل 
   ندارد. يخوانهم

در سرچ بودند اما  هابا توجه به گستردگي كلمات كليدي در سرچ مقاالت و حجم زيادي از مطالعات كه با اين كليد واژه
اطالعاتي  يهادر جستجوي كلمات كليدي در بانك از نظر عنوان با موضوع مورد بحث اختالف داشتند و صرفاً ًكامال

  .اندنشده است و در شمارش مقاالت مطرح نشدهاي مختلف وجود داشتند، باتوجه به نظر محققين به اين مقاالت اشاره
 
 


