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  مقدمه
ــماره ــتم از دوره ي در ش ــه  ي هش ــتم مجل ــديريت « ي هش م

سيسـتماتيك   مـرور «اي بـا عنـوان    ، مقاله»اطالعات سالمت
ي صــنعت گردشــگري  هــاي انجــام شــده در زمينــه بررســي
منتشر شده است كه بـا توجـه بـه اسـتفاده از روش     » سالمت

عاليق نگارنده اسـت، مـورد    ي مرور سيستماتيك كه در حوزه
و الزم بود نكاتي بـراي پيشـگيري از   ر از اين. توجه قرار گرفت

به تـازگي  هاي موجود در مرورهاي سيستماتيك، كه  سوگيري
هـاي پژوهشـي ايـران بـاز      جاي خود را در ميان روش شناسي

كرده است، يادآوري شود كه پاسخ نويسـندگان بـر غنـاي آن    
از آن جايي كه اين روش شناسي هنوز به عنوان . خواهد افزود

هاي ايـران تـدريس    بخشي از واحد روش پژوهش در دانشگاه
گران در ايـن  شود، به كارگيري آن نيازمند تبحـر پژوهشـ   نمي

بايست از طريـق آمـوزش رسـمي يـا غيـر       حوزه است كه مي
رسمي به ايشان انتقال داده شود و در اين جـا تنهـا سـعي در    

سـازي روش اجـرا و بـه كـارگيري مـرور سيسـتماتيك        شفاف
خواهد بود و هـدف زيـر سـؤال بـردن زحمـات پژوهشـگران       

  .فرهيخته و گرامي نيست
  و سيستماتيك روش شناسي پژوهش در مرور سنتي

ذكـر شـده اسـت كـه صـنعت گردشـگري         مقاله ي در چيكده
اسـتفاده از مـرور   . اي بـراي پـژوهش اسـت    ي پيچيـده  حيطه

هاي پيچيده، شكسـتن ايـن حيطـه بـه      سيستماتيك در حيطه
هاي پژوهشي خاص و پاسخ صـرف بـه يـك پرسـش      پرسش

پژوهشي است و نه ايجاد نگرش و معرفي كلي به يك حيطه، 
مـروري   ي مقالـه  ي نين صورتي اين نقش بـر عهـده  كه در چ

هر روش شناسي پژوهش به دليل خاصي بـه وجـود   . باشد مي
آمده است و هدف مرور سيستماتيك نيز پاسخ به يك پرسش 
خاص است و در اين پژوهش مشخص نيست كه به چه دليل 
از ايــن روش شناســي اســتفاده شــده اســت؛ چــرا كــه مــرور  

است و تنها يك روش بـراي   سيستماتيك يك روش پژوهش
نگارش مقاالت مروري و تغيير نـام آن بـه مـرور سيسـتماتيك     

 راسـتاي  در پـژوهش  ايـن «: همچنين گفته شـده اسـت  . نيست
 مـوارد  تحليل و توصيف و مقاالت موجود سيستماتيك گردآوري

 جهـاني  سـطح  در پزشـكي  گردشـگري  ي زمينـه  در شده انجام
سعي شده است كـه گـردآوري   و به اين ترتيب تنها » شد انجام

همچنـين مشـخص نشـده    . به صورت سيستماتيك انجام شـود 
چيســت و آيــا منظــور » ســطح جهــاني«اســت كــه منظــور از 

  .جستجوي تمامي منابع اطالعاتي پزشكي دنياست يا خير
پس از بخش روش شناسـي ايـن مقالـه كـه سـعي شـده       

هـاي مقالـه از اصـول مقالـه      بخش ي سيستماتيك باشد، بقيه
كنند و گنجاندن بخش بحـث هـم عاريـت     مروري پيروي مي

اي  باشد كه در واقع مقدمـه  گرفته شده از مقاالت پژوهشي مي
به اين ترتيب، روش شناسي ايـن  . هاي بعدي است بر پژوهش

 ي مطالعــه بــين مــرور ســنتي، مــرور سيســتماتيك و مطالعــه
  .پژوهشي قرار دارد كه جاي بحث است

   
باشد حقيق مستقل بدون حمايت مالي مياين مقاله حاصل ت.  
وري دارويي و كتابدار باليني، آ مربي پژوهش، مركز تحقيقات ريز فن - 1

 مركز پزشكي مبتني بر شواهد ايران، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران 
 )ي مسؤول نويسنده(

Email: farhadshokraneh@gmail.com 
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  منابع جستجو
 و) Medline(پزشكي دو منبـع اطالعـاتي مـدالين     ي در حوزه
به عنوان منابع اصلي جستجو در راهنماهـاي  ) Embase( امبيس

و ) Cochrane(اصلي مرور سيستماتيك مانند راهنماي كـاكرين  
CRD )Centre for reviews and dissemination(  ذكـر ،

سيسـتماتيك  هـا در مرورهـاي    شده است كـه جسـتجوي آن  
پزشكي اجتناب ناپذير است و تمامي مرورهاي سيستماتيك در 

توان  اگر چه مي. كنند پزشكي از اين منابع استفاده مي ي حوزه
انـد، امـا    مقاالتي را بازيابي كرد كه در مجـالت منتشـر شـده   

تأييــد اطالعــات مقالــه نيســت و  ي هــا بــه منزلــه انتشــار آن
در اين مقاله اين دو . كند ميمسؤوليت را از نويسندگان ساقط ن

  .اند منبع جستجو نشده
دليــل انتخــاب منــابع اطالعــاتي تجــاري ماننــد ســاينس 

و آكسـفورد  ) Emerald(، امرالـد  )ScienceDirect(دايركت 
)Oxford (  مشخص نيست، همچنين در مورد دو منبع ايرانـي

 سطح« وجود با چرا كه استديگر نيز دليل انتخاب ذكر نشده 
 اسـت  شده بسنده ايراني منابع اين به فقط مرور، اين »جهاني

. انـد شـده  گذاشـته  كنـار  دنيـا  پزشـكي  اطالعات منابع ساير و
 مقـاالت  منبـع  تـرين اصـلي  چرا كه نيست مشخص همچنين
كنار  بررسي از) IranMedex( ايرانمدكس يعني ايران پزشكي

  .گذاشته شده است
  محدوديت زماني

 2000هاي  زماني بين سال ي مشخص نشده است كه چرا بازه
در بسـياري از  . بـراي جسـتجو انتخـاب شـده اسـت      2011تا 

 ي مرورهاي سيستماتيك محدوديت زماني وجود نـدارد و بـازه  
زماني تحت پوشش منابع جستجو ارجح است، مگر در مواردي 
خاص مانند روزآمدسازي مروري سيستماتيك كـه در گذشـته   

را پوشـش داده اسـت يـا     2000انتشار يافته و زمـان قبـل از   
ابداع و وارد  2000زماني كه اصطالحات مورد جستجو از سال 

  .اند متون علمي شده
  معيارهاي ورود و خروج

معيارهاي ورود و خروج مطالعات مشخص نشده است و معلوم 
نشده است كه چگونه اطالعات مقاالت پژوهشـي، مـروري و   

لعه شوند؛ در حالي اند با يك وزن وارد اين مطا موردي توانسته

كه در اغلب مرورهاي سيستماتيك، تنهـا يـك نـوع طراحـي     
همچنين منظـور از محورهـاي   . شود مطالعه در نظر گرفته مي

آيا منظـور  . ها مشخص نشده است اصلي و چگونگي تعيين آن
. مروري بوده است ي از محورهاي اصلي همان تيترهاي مقاله

در اين » سالمت امنظ بر پزشكي گردشگري تأثير«در ضمن، 
  مقاله با كدام روش شناسي بررسي شده است؟

تمامي پنج معيار ورود و خـروج داراي سـوگيري و عـدم    
شفافيت هستند، به ترتيب معيار اول داراي سـوگيري زمـاني   

چرا ايـن دو  (، معيار دوم داراي سوگيري زباني )چرا اين بازه(
سـاختار  منظـور از  (، معيار سـوم داراي عـدم شـفافيت    )زبان
چـرا علمـي   (، معيار چهـارم داراي سـوگيري ذهنيتـي    )كامل

، معيار پـنجم داراي سـوگيري نـاهمگني طراحـي     )پژوهشي
و معيار ششم داراي سوگيري مـتن  ) چرا اين انواع(مطالعات 

در مورد ششم بايد اشاره شود كه در بسـياري از  . كامل است
تي كشورهاي دنيا به دليل عدم دسترسـي بـه منـابع اطالعـا    

مانند امبيس و حتي عدم دسترسي به اينترنت و متن كامـل  
در صـورت عـدم   . شود مقاالت، مرور سيستماتيك انجام نمي

دسترسي به متن مقاالت، نيازي به انتشار مرور سيستماتيك 
همچنين در صورت عـدم دسترسـي بـه مـتن كامـل      . نيست

هاي متعددي مانند مكاتبه بـا   ها است كه روش مقاالت، سال
يسندگان، مكاتبه با پژوهشگران خارج از كشور، خريـداري  نو

ها بـا مبلـغ نـاچيزي از طريـق گيگـاپيپر       مقاله و سفارش آن
)Gigapaper (وجود دارد.  

ــما    ــارت پريسـ ــز در فلوچـ ــات نيـ ــي مطالعـ روش بررسـ
)PRISMA (شود و داليل خروج مقاالت پـس   نمايش داده مي

ق با پرسـش  اول، خروج به داليل عدم انطبا ي از ربط در مرحله
در ايـن مطالعـه، از   . هاي مقـاالت اسـت   پژوهش و يا سوگيري

 ي مقاله انتخاب شده و دليـل خـروج بقيـه    38مقاله،  165ميان 
بـه ايـن   . مطالعات، عدم دسترسي به متن كامل بيان شده است

درصد از مقاالت مرتبط، مورد مطالعه قرار  77ترتيب، نزديك به 
ها، حذف ناگهاني اين مقدار  ع پژوهشآيا در ساير انوا. اند نگرفته
همچنـين مشـخص نيسـت چـرا در     . ها، پذيرفتني است از نمونه

موردي آمريكا، هند، آلمـان و   ي كه مطالعه 12 ي رفرنس شماره
  .اي نشده است مجارستان است، به آمريكا اشاره
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  بيان مسأله
 در« و اين كه »مطالعات گستردگي«در بيان ضرورت پژوهش 

 انجـام  دنبـال  بـه  ايـران  در زيـادي  پژوهشـگران  حاضـر  حال
بيـان شـده   » هسـتند  پزشكي گردشگري ي زمينه در پژوهش

توانـد تـوجيهي بـراي نگـارش      هر دوي اين مـوارد مـي   .است
مروري باشند ولي با اهـداف مـرور سيسـتماتيك كـه      ي مقاله

پاسخ به يك پرسش اختصاصي و به طور دقيق تعريـف شـده   
  .است، سازگار نيست
  زمان جستجو

بيان نشـده  » پژوهش در سه ماه انجام شده«منظور از اين كه 
با توجه به اصول مـرور سيسـتماتيك، اگـر چـه تـدوين      . است

هـا   ها و گاهي مـاه  استراتژي جستجو ممكن است روزها، هفته
زمان ببرد، ولي تمامي جستجوها بايد در يك تاريخ مشـخص  

بع اطالعـاتي باعـث   انجام شود؛ چرا كه روزآمدسازي دايم منـا 
بيش از چند ساعت اسـت   ي عدم اعتبار جستجوهايي با فاصله

توليد و تكرار را از دسـت   -ها قابليت باز و به اين ترتيب، يافته
توانند با اجراي روش پژوهش ذكـر   دهند و خوانندگان نمي مي

شده در مقالـه، بـه همـان نتـايجي برسـند كـه پژوهشـگران        
  .فقدان پايايي است اند و اين به معناي رسيده

  استراتژي جستجو
هاي جستجو و  با توجه به اين كه تعداد، انتخاب، تركيب، روش

هـا در هـر منبـع اطالعـاتي      استراتژي جستجو براي كليد واژه
منحصر به فرد است، الزم است هر منبع اطالعاتي اسـتراتژي  

پريسـما   ي بيانيه ي بنابر توصيه. جستجوي خود را داشته باشد
)PRISMA statement(    استراتژي جسـتجو بـراي حـداقل ،

يك منبع بايد به طور كامل گزارش شـده باشـد و در صـورت    
مقاله يا به شكل آنالين در  ي طوالني بودن به صورت ضميمه

اين مورد در مرورهاي كاكرين، گـزارش  . كنار مقاله ارايه گردد
آيـا  . هاي جستجو براي تك تك منابع اسـت  تمامي استراتژي

توانـد   توجه به روش گزارش شده براي جستجو، خواننده مي با
ها را پياده كند و به همان نتايجي برسـد كـه پژوهشـگران     آن

توليـد   -هاي علمي، امكان بـاز  اند؟ يكي از اصول روش رسيده
مجـدد از   ي هـاي پـژوهش در صـورت اسـتفاده     يا تكرار يافته

  .روش پژوهش است

  كار تيمي
شـوند   سيستماتيك از يك تيم تشـكيل مـي  پژوهشگران مرور 

كه شامل حداقل دو متخصص موضوعي، دو متخصـص روش  
در مـواردي  . شناسي پژوهش و يك متخصص جستجو اسـت 

كه متخصصـين موضـوعي، در روش شناسـي نيـز تخصـص      
توان از دو نفر براي اين دو كار استفاده كـرد،   داشته باشند، مي

بينـي   ختالف نيز بايد پـيش اما وجود نفر سوم براي رفع موارد ا
هـاي جسـتجو از اصـول     با توجه به اين كـه روش . شده باشد

هـا نيـز توسـط     كننـد و كليـد واژه   منطق و رياضي پيروي مي
گردد، وجود يك نفر به عنوان متخصـص   متخصصين ارايه مي

به ايـن ترتيـب، گـزينش ربـط     . رسد جستجو كافي به نظر مي
وضـــوعي توســـط مقـــاالت و معيارهـــاي ورود و خـــروج م

مقـاالت و تحليـل    ي متخصصين موضوعي و ارزيـابي نقادانـه  
. گيـرد  ها توسط متخصصين روش شناسي انجام مي آماري آن

در صورتي كه مطالعات به تحليل آماري نرسـند و بـه تحليـل    
محتوا بسنده شود، وجود فرد يـا افـراد متخصـص در تحليـل     

اي ايـن  حاضـر، جـ   ي در مقالـه . يابـد  محتوا نيز ضـرورت مـي  
  .ها مشخص نيست نقش

  رعايت اصول اخالق در انتشارات علمي
يا ذكر جـدول،  /طبق اصول اخالق در نگارش علمي، ترجمه و

نمودار، شكل يا بخش مهمي از يك اثر در داخـل اثـر ديگـر،    
كپي (حق مؤلف  ي رسمي و كتبي از دارنده ي نامه  نيازمند اجازه

از آن در كنـار   آن اثـر اسـت و پـس   ) Copy rightرايـت يـا   
كتبـي يـا رسـمي از نويسـنده      ي عنوان جدول عبارت با اجازه

چاپ مقاله در ايـن شـرايط نيـز، مسـتلزم     . يا ناشر درج شود/و
حق مؤلف توسط نويسندگان مقاله به  ي دارنده ي اجازه ي ارايه

رسد جدول يا شـكل   در اين مقاله به نظر مي. دفتر مجله است
  .، داراي اين شرايط نيست3

  سخن آخر
هــايي از مــرور  هــدف از نگــارش ايــن مــتن، يــادآوري جنبــه

سيستماتيك براي پژوهشگران و تأكيد بر رعايت اصول روش 
شناســي و داوري و گــزينش ســردبيري مقــاالت در مجــالت 

با توجه به تأكيدي كه به تازگي بـر  . علمي داخل و خارج است
ويي بـه  هـاي دانشـج   نامـه  استخراج بيش از يك مقاله از پايان
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ــژه در رشــته ــا دانشــكده وي هــاي مــديريت و  هــاي مــرتبط ب
رساني پزشكي به وجود آمده است، نويسندگان، داوران و  اطالع

توانند به شكل آگاهانـه در گـزينش يـا انتخـاب      سردبيران مي
  .خود اقدام نمايند ي روش شناسي مناسب براي مقاله
مروري با مرور سيسـتماتيك   ي با توجه به اين كه هدف مقاله

مــديريت  ي متفــاوت اســت، در بســياري از موضــوعات حــوزه
سالمت، به دليل كيفي و پيچيده بـودن موضـوعات پـژوهش،    

نگارش مقـاالت مـروري بسـيار سـودمندتر از نگـارش مـرور       
ــرم مجــالت   سيســتماتيك اســت و ســردبيران و داوران محت

ر شوند كه مرورهاي توانند اين موارد را به نويسندگان يادآو مي
هـاي بسـيار تخصصـي     سيستماتيك در صدد پاسخ به پرسش

گيـري هسـتند و    شده در جهت توليد شواهدي بـراي تصـميم  
دانش كلـي در يـك موضـوع     ي مقاالت مروري با هدف ارايه

  . شوند يتدوين م
 
 


