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  خالق انديشهبه نام 

                                                                     راهنماي نگارش مقاله مروري
  ندبستا از شي آموزش و سالمت كودكان پناري سمني اوليبرا

  *آبادیحميدرضا حسن: مؤلف 

  
تركيب بهترين شواهد سه ها و  نظامدار نقلي، فراتحليلهايمرور. مقاله مروري، ارزشيابي انتقادي مطالب انتشار يافته قبلي است

ب نتايج مطالعات استفاده  براي تركي و آماريهاي كميدر فراتحليل، نويسندگان از شيوه.  هستند اين نوع مقاله ازنوع معروف
تركيب بهترين . شود از شيوه روايتي براي تركيب نتايج بهره برده ميمرورهاي نظامدار نقلي سنتيكنند؛ در حالي كه در مي

بدين . هاي هر دو روش فايق آيدكند تا بر محدوديتشواهد از نقاط قوت فراتحليل و مرور نظامدار نقلي سنتي استفاده مي
پذيري مرور نظامدار نقلي هاي كمي و انعطافگيري آماري فراتحليل براي يافتهروش تركيب بهترين شواهد سختمنظور، در 

سازي و ارزشيابي مطالب منتشر شده قبلي، نويسندگان با سازماندهي، يكپارچهبه هر صورت، . شوندسنتي با يكديگر تلفيق مي
در اين راهنما براي كمك به نويسندگان . هدايت كنندسازي مسئله ي واضح به سو را پژوهشبايد سعي كنندهاي مروري مقاله

  .عالوه بر ساختار گزارش مقاله مروري، مراحل يك بازنگري انتقادي نيز به گونه خالصه ارائه شده است

  ساختار گزارش يك مقاله مروري
  

. ترين تفاوت در بدنه اصلي مقاله استعمده.  داردهاييها و تفاوتاي مقاله تجربي مشابهتزاجزاي ساختار مقاله مروري با اج
بدنه اصلي مقاله تجربي به ترتيب شامل مقدمه، روش، نتايج و بحث است؛ در حالي كه، بدنه اصلي مقاله مروري به ترتيب شامل 

 كمك به در اين راهنما كوشش شده است تا اجزاي متفاوت مقاله مروري براي. گيري استمقدمه، تركيب نتايج و نتيجه
  .نويسندگان به گونه خالصه تشريح شود

  
 تقريباً همانند مقاله تجربي :  عنوان .1
 همانند مقاله تجربي: )ان(مؤلف مشخصات  .2
 در حد يك جمله و و هدف مطالعهمسئله : چكيده مقاله مروري شامل دو بخش اصلي است: هايد واژهل و كچكيده .3

ري آينده يگ جهتگيري و نتيجهد يك جمله كه جمله آخرهاي مختلف تشكيل دهنده مقاله در حتشريح بخش
 .دهدنشان مي در حيطه مورد نظر  راهاپژوهش

تواند در ابتداي پاراگراف يا انتهاي هدف مي. كندرا بيان ميهدف مطالعه  زمينه و در حد يك پاراگراف كه: مقدمه .4
شود كه  اغلب به صورت چند پرسش مطرح ميعهمطالپس از تشريح زمينه مسئله، خود مسئله . پاراگراف قرار گيرد

 . شود در بخش تركيب نتايج پاسخ داده ميهر پرسش
ها، تركيب ها، خلق پرسشترين بخش بدنه مقاله است سعي دارد با تدوين مفروضهاين بخش كه اصلي :تركيب نتايج .5

نگر از ادبيات پژوهش در دسترس نايل هبندي جامع و آيندنتايج مطالعات قبلي و ارزشيابي انتقادي آنها به يك جمع
هاي مطرح شده در بخش مقدمه يا مفهوم اين هاي مجزايي است كه پرسشاين بخش شامل عنوان بندي. شود

با وجود . ها به پيچيدگي مسئله پژوهش بستگي داردتعداد عنوان. ها را تشكيل دهندتوانند اين عنوانها ميپرسش
بندي مطالب و ارزشيابي انتقادي از ه خود را آنقدر گسترده در نظر بگيرند كه قادر به جمعنبايد مسئل) ان(اين، مؤلف 

 هايتواند به شيوهاي مروري ميهي مقالههاي تشكيل دهندهلفهؤم الزم به ذكر است كه .آنها و ارائه راهكار نباشند
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هاي مورد عالقه، ت در مفاهيم و نظريهها بر مبناي مشابهراي مثال، با گروهبندي پژوهشب. متعددي آرايش شود

 .شناختي در ميان مطالعات مرور شده يا تحول تاريخي آن حيطههاي روشمشابهت
سپس در راستاي . شودگزارش مي) ترجيحاً در يك جدول(در اين بخش خالصه نتايج مطالعات قبلي : گيرينتيجه .6

گيري آينده  در پايان نيز جهت.شودگيري از آن چه كه قبالً بيان شده است پرداخته ميهدف مطالعه به نتيجه
 .شودها مطرح ميپژوهش

هاي گزارش: ها دو گونه استته ضروري است كه منابع در اين گونه مقالهذكر اين نك. همانند مقاله تجربي: منابع .7
هايي كه صرفاًً نتايج آنها به عنوان داده دست دوم استخراج و مورد نقد و بررسي قرار گرفته است و علمي و مقاله

تيب حروف الفبا پشت سر ترجيح اين است كه تمام منابع به تر. منابعي كه در تدوين مقاله از آنها بهر گرفته شده است
 .هم قرار گيرند و منابعي كه فقط نتايج آنها به عنوان داده استخراج شده است با عالمت ستاره مشخص گردند

  .هاي مروري ذكر شده استهاي خالصه مبسوط مقاله شماي كلي سر عنوان1جدول در 
  

  1جدول 
   مقاله مروريهاي خالصه مبسوطشماي سر عنوان

  عنوان مقاله
  )ان (مؤلفنام و نام خانوادگي 

  شمارهر ذكبا ) ان (مؤلفوابستگي سازماني 
   مقدمه
  1عنوان 

  2ن اعنو
  3ان عنو

  4عنوان 
...  

  گيرينتيجه
  )در صورت لزوم(: يسپاسگزار

  منابع
  
 . ذكر شده استيپژوهشلعات امبسوط مط ي نگارش خالصهيراهنمامقاله در ساير نكات در خصوص نحوه نگارش  :توجه 

 
  

  انتقاديمراحل بازنگري 
  

  بندي مسئلهصورت. 1
حد تا  بايد هاپرسشاين   پاسخ دهدهاييپرسش به چه  انتقادي بايدكه بازنگري گيري در مورد اينتصميم .1,1

 .زيادي از هدف و تمركز بازنگري تاثير پذيرفته باشند
بايد تصميم بگيريم چه  . در بازنگريهاهاي علمي و مقالهگزارشيري در مورد معيارهاي ورود و خروج گتصميم .1,2

 و وارد بازنگري شوند نظير آن نوع مطالعاتي در چه بازه زماني در چه جمعيتي با توجه به چه پيامدي،چه مداخله اي و
  .چه مطالعاتي بايد خارج شوند
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  هاآوري دادهجمع. 2
ها يك آوري داده بايد براي جمع پژوهشگر.باشد مرتبط ميهامقالهآوري يك مجموعه جامع و معرف از در اين مرحله هدف جمع

 .شودو اينترنت شروع ميهاي دانشگاهي  با جستجوي الكترونيكي از پايگاهها اغلبآوري دادهجمع . داشته باشدنظامدارنقشه 
هاي روش. دهندشود كه يك بازنگري جامع را تشكيل مي ميهاييه درصد از كل مقال10تنها منجر به جستجوهاي الكترونيكي 

بايد . اندمشخص شدهي است كه هايلهثرترين روش جستجوي منابع مقاؤم . درصد بقيه وجود دارد90متعددي براي پيدا كردن 
  .ها را تا رسيدن به نقطه اشباع ادامه دهيمهآوري دادجمع

  
   ارزيابي كيفيت مطالعات. 3

نوع  .كند، آغاز مي دارا هستند را از مقاالتي كه معيارهاي ورود را، بازنگري كننده استخراج و ارزيابي اطالعات، در اين مرحله
شوند و فرايند هايي كه استخراج ميهه بايد نوع داد در اين مرحل.شوند بر هدف بازنگري متمركز هستندهايي كه استخراج ميداده

ها، ابزارهاي  آوري شده از لحاظ طراحي، نحوه انتخاب نمونه جهت ارزيابي نتايج مطالعات جمع. ها مستند شوداستخراج داده
  الب يك جدولها و عوامل مخدوش كننده كليه شواهد در ق دهي، نحوه كنترل تورشگيري، نحوه تحليل، نحوه گزارش نمونه

  .گيرد خالصه شده و در اختيار حداقل دو نفر مرورگر براي بازبيني قرار مي
  
  )هاتركيب داده( ها تحليل و تفسير داده. 4

اند ممكن است سنتز كمي،كيفي و هايي كه استخراج شدهبسته به نوع داده. كندها را ادغام مي بازنگري كننده داده،در اين مرحله
  .جام شوديا تركيبي ان

  
   انتشار و گزارش نتايج. 5

بايست در مورد اطالعاتي كه مهمترند و نياز است كه ارائه شوند و اطالعاتي كه ارزش كمتري در اين مرحله بازنگري كننده مي
  :د به طور كلي، گزارش يك مقاله مروري بايد شامل موارد زير باش.گيري كندتوانند كنار گذاشته شوند تصميمدارند و مي

  
 تعريف و واضح سازي مسئله •
 هاهاي قبلي به منظور مطلع كردن خواننده از وضعيت پژوهشخالصه كردن پژوهش •
 ها در ادبيات پژوهشها، و ناهمخوانيها، شكافشناسايي روابط، تناقض •
 پيشنهاد مرحله يا مراحل بعدي در حل مسئله •

  
  


