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 3مقدمه
های جدیتد، گستتر  دسترستی بته     اوریه فدبامروزه با توجه 

تولیتد دانتش    ،افزارهای مرتبط با پژوهشایدترنت و توسعه نرم

با سرعت روزافزون در حال پیشرفت است. حجم تولید شتواهد  

های مختلف به حدی است که در موارد زیتادی  جدید در حوزه

بدتدی شتواهد بترای استتفاده     ستازی و جمتع  نیاز بته خالصته  

مدتدان بته   دهددگان خدمات سالمتی، دانشجویان و عالقته ارائه

نگتار    ،بددیجمع یکی از روشهای مرسوم باشد.آن حوزه می

مقاله مروری است. مقاالت مروری دارای انواع مختلفی استت و  

 باشد.  نگار  هر نوع دارای اصول خاص خود می

یکی از مواردی کته   ،در بررسی مقاالت چاپ شده در مجالت

کدد عدم رعایت الگوی نگار  مقتاالت متروری   جلب توجه می

انجتام کتار بته    است. این امر به خصوص در مورد نگار  رو  

. ایتن مقالته متروری بتا هتد       (3)ختورد  وضوح به چشم متی 

آموز  نحوه نگار  مقاله مروری روایتی و ارائه الگتویی بترای   

کته همته شترایط     نگار  آن تدظیم شتده استت. علیترآم آن   

ثیرگذاری بهتتر و ارائته یتک    أاما به مدظور ت ،مربوطه مهیا نبود

  .وری نوشته شده استاین مقاله در قالب یک مقاله مر ،مدل

 

 مواد و روشها
برای یافتن مستتددات مترتبط بتا نگتار  مقالته متروری در       

 کلیتدی  های گوگل و یاهو با استفاده از کلمتات  پایگاههای داده
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"Review article(s)" ،"Narrative Review article(s)" ،

review of the literature, narrative review, title, abstract, 

authorship, ethics, peer review, research methods, 

medical writing, scientific writing, and writing 

standards  و عبارت جستجوی"Writ* Review Article" در ،

با استتفاده از سرفصتلهای موضتوعی پزشتکی      PubMedپایگاه 

 Review Literature as")"عبارتهتتتتای جستتتتتجوی  

Topic"[Mesh] AND "Writing"[Mesh]) AND 

"Narration"[Mesh] "    ایجاد و جستجو شد. در پایگتاه جهتاد

دانشگاهی با استفاده از کلمات کلیدی مقاله )مقاالت( متروری،  

نگار  مقاله )مقاالت( مروری در بتازه زمتانی اول تتا پتانزدهم     

جستجو شد. در این بتازه زمتانی    3129خرداد تا بیستم تیرماه 

مستدد بررستی و طبتم معیارهتای زیتر متوارد       بیش از سیصد

 مربوط استخراج شدند.

برای انتخاب مستددات مورد استفاده ابتدا عداوین یافت شتده  

توسط موتور جستجو از نظر ارتباط موضتوعی بررستی شتدند.    

مطالب یافت شده در چهار گروه درگاه ایدترنتی، کتاب، مقاله و 

ار انتختاب درگاههتای   نویسی تقسیم شدند. معیت راهدمای مقاله

( acداشتن پسوند دانشگاهی ) ،ایدترنتی بعد از ارتباط موضوعی

( بود. پس از بررسی این درگاهها، مواردی کته  eduیا آموزشی )

انتختاب   ،کاملتر از بقیه بودند به عدوان مرجتع متورد استتفاده   

ارتباط موضتوعی و در   ،معیار انتخاب ،شدند. در خصوص کتابها

د. مقاالت نیز پس از بررسی عدوان، در مرحله دسترس بودن بو

بعد از نظر ارتباط چکیده با هتد  متورد نظتر ارزیتابی شتدند.      

موارد مدتخب به طور کامل مطالعه و نهایی شدند. مواردی کته  
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مفهوم مرور مقاله یا نقد مقالته را در بتر    ،به جای مقاله مروری

 داشت از مطالعه حذ  شد.

آوری داری شتد. مطالتب جمتع   بتر از مستددات مدتخب فیش

اصول نگار  "، "تعریف انواع مقاله مروری"شده در سه حیطه 

 "نکتات ویتژه در نگتار  مقتاالت متروری     "و  "مقاالت مروری

سازی شد. در صتورت نیتاز نقتد مطالتب     بددی و خالصهتقسیم

 .توسط نگارنده صورت پذیرفت
 

 هايافته
   :انواع مقاالت مروری

مدد، تولید مقاله مروری شامل مرور نظامبه طور کلی سه نوع 

 بهترین شواهد و مرور روایتی وجود دارد.

یتک شتکل مترور     (:Systematic Reviewمند )مرور نظام

مدابع ساختاردار است کته روی یتک پرستش متمرکتز بتوده و      

سعی در ارائه پاسخ با استفاده از تجزیه و تحلیل همته شتواهد   

ور با استفاده از جستجوی مدابع، معتبر موجود دارد. این نوع مر

استفاده از معیارهای ورود و خروج از پیش تعیین شده، ارزیابی 

ها از شواهد و تولید یافتته  نقادانه شواهد، استخراج و تولید داده

هتتای کتتاکرین  . پایگتتاه داده(9)از آنهتتا انجتتام متتی شتتود    

(Cochraneیکی از سایت )   ای بتا قابلیتت   هتای معتبتر و حرفته

مدد با مشارکت افرادی از ریزی برای انجام مرورهای نظامبرنامه

ای جتامع  آورد. این پایگاه کتابخانته نقاط مختلف دنیا فراهم می

ها نیتز بته   های دادهمدد دارد. البته سایر پایگاهاز مرورهای نظام

مددان به نگتار  ایتن نتوع    این مقاالت توجه ویژه دارند. عالقه

واندد با مراجعته بته درگتاه ایدترنتتی آن از     تمقاالت مروری می

مستددات آموزشی تهیه شده توستط آن استتفاده نمتوده و بتا     

نحوه مشارکت در مطالعات آن آشدا شوند. این نوع مترور رو   

االت متمرکتز روی  ؤانجام دقیم و سختی دارد و بیشتر برای س

یک موضوع خاص یا فرضیه یکسان ماندد مشکالت بتالیدی بته   

االت بتالیدی در  ؤمدد بترای ست  رود. این مزیت مرور نظامکار می

مواردی ماندد سیر تاریخی یک مفهوم پزشکی تبدیل بته یتک   

مدتد  شود زیترا ایتن متورد در قالتب مترور نظتام      محدودیت می

 .(4 و 1)گدجد نمی

یتک   (:Best evidence synthesisمرور بهترين شاواهد ) 

مقتاالت متروری    وسط و جایگزین برای دو نوع دیگر رو  حد

مدتد کمتی بتا    است. این نوع مقاالت ترکیبی از روشتهای نظتام  

تمرکز روی مطالعات مدفترد و مباحتم متاهوی از نقطته نظتر      

روایتی با تمرکز روی بهترین شواهد در یک حیطه استت. ایتن   

ثیر أمدد مدطقتی در انتختاب مطالعته تت    مقاالت یک رو  نظام

(( را در بر دارد. Effect sizeثیر )أدرمان )با استفاده از ضریب ت

بر اهمیت وجود  ،در این رو  برای جلوگیری از تور  مرورگر

معیارهای خسته معیارهای ورود قیاسی شفا  و پایدار به جای 

ثیر در ایتن مقتاالت   کددده متاآنالیز تأکید شده است. ضریب تأ

مدد یک معیار مهم در انتخاب مقاالت است. برخال  مرور نظام

نوع مقاله اطالعات کافی و مفصتل از پتژوهش اولیته در     در این

به طوری کته خواندتده بته طتور      ،گیرداختیار خواندده قرار می

 . (3)گیری است مستقل قادر به نتیجه

مترور روایتتی بترای    (: Narrative reviewمرور روايتاي ) 

موضوعات جامع و مفصل کاربرد دارد. این نوع مقالته مطالعتات   

کدد. از نقاط قتوت ایتن   یک حیطه را خالصه میاولیه و اصیل 

های هتا در عدتاوین پژوهشت   مقاالت در بر داشتتن تکرتر و تفاوت  

کادمیک و ایجاد فرصتت بترای ارائته دانتش و تجربیتات فترد       آ

مرور روایتی، بر خال  انتواع   مرورگر )نویسدده مقاله( است. در

ا دیگر مقاالت مروری، وقتی یک فرضیه واحد وجود ندارد یتا بت  

بدتدی نیستت، فترد مرورگتر بتا      مدد قابتل جمتع  روشهای نظام

هتای موجتود یتک    ها و فرضتیه استفاده از تجربیات خود، مدل

کدتد.  گیری کلی و نقد در حیطه مورد نظر نیز ارائته متی  نتیجه

مدتد،  کمتی مترور نظتام    نتایج این مقاله بر خال  نتایج عمتدتاً 

ادامه به تشتری   در . (6-8 و 4 ،1)بیشتر به صورت کیفی است 

   مقاالت مروری روایتی می پردازیم.

 

 مقاالت مروری:اهداف 

پدج هد  عمده از نگار  مقالته متروری وجتود دارد: تولیتد     

بددی مطالتب و  فرضیه، ارزیابی فرضیه مطرح شده قبلی، جمع

های جدید در یتک حیطته علمتی و ارزیتابی نقادانته آن،      یافته

ه میتزان کمتتر رونتد    تعیین مشکالت یک حیطه تخصصی و بت 

 . (4)تولید فرضیه و دانش در یک حیطه خاص است 

مقاله مروری یکی از رایجترین انواع مقاالت است کته بیشتتر   

توسط سردبیران مجالت به پژوهشگران یا صاحبدظران در یک 

شتود. البتته مقتاالت متروری     رشته تخصصی سفار  داده متی 

حستاس  همیشه سفارشی نیست؛ گاهی متخصص یتک رشتته ا  

بدتدی  کدد تا در موضوعی خاص مطالب موجود را جمعنیاز می

نماید. وی پس از نگار  مقاله، آن را ماندد مقاالت اصیل ثبتت  

نموده و پس از داوری در صورت احراز شرایط مورد نظر مجلته  

شود. دسته دیگر مقاالت متروری نتوع دانشتجویی آن    چاپ می

مقاطع تحصتیالت   است. در این نوع دانشجویان به خصوص در

نامته ختود را بته صتورت یتک مقالته       تکمیلی مرور مدابع پایان

هتا در صتورتی   کددد. مرور مدابع این پایان نامهمروری ارائه می

که به صورت جامعی به سابقه موضوع مورد نظر پرداخته باشتد  

پتانسیل تبدیل به یک مقالته متروری را دارد. در ایتن متورد از     
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نظر آن رشته به حساب نمی آیدتد،  احبآنجا که دانشجویان ص

نمایتد. از طتر  دیگتر    استاد راهدمای آنان این نقش را ایفا می

سردبیران مجالت به دلیل استداد بیشتر به این مقتاالت و بتاال   

شان عالقه وافری بته مقتاالت متروری    ثیر مجلهأرفتن ضریب ت

امروزه مقاالت مروری به طور آیر  ،دارند. با توجه به موارد فوق

. کشتورهای در حتال   (2)قابل کدترلی در حتال افتزایش استت.   

بددیهای پژوهشی توسعه که سعی دارند جایگاه خود را در رتبه

داخلی و بین المللتی بهبتود بخشتدد نیتز بته مقتاالت متروری        

روایتی توجه ویژه دارند. علت این امر هزیده کم و سرعت باالی 

 در مقایسه با مقاالت اصیل است. انجام کار

باید دقت شود که نوع دیگتری از مقتاالت بته نتام گتردآوری      

وجتتود داردکتته شتتباهت زیتتادی بتته مقتتاالت متتروری دارد امتتا 

برخال  مقاالت مروری نقد و بحم ندارد و تدها به گتردآوری و  

آوری شتتده در متتورد موضتتوعی ختتاص  ارائتته مطتتالبی جمتتع 

تتته ایتتن نتتوع مقالتته در بستتیاری از . الب(33 و 31) پتتردازدمتتی

مجالت از نوع مروری تفکیک نشتده و در هدگتام ثبتت تحتت     

 عدوان مروری ثبت می شوند.

 

 اصول نگارش مقاالت مروری:

: طرز نگار  عدوان مقاله مروری هماندد سایر مقاالت عنوان

است. عدوان باید جذاب، گویا و فاقد کلمتات اضتافی باشتد. در    

ی بجز حرو  بسیار شداخته شده و رایتج  آن از حرو  اختصار

نباید استفاده شود. البته معیتار استتفاده از حترو ، راهدمتای     

 نویسددگان مجله مورد نظر برای چاپ خواهد بود.  

شتود:  : در مقتاالت متروری بته دو رو  نوشتته متی     چکيده

ای اعتقاد دارند در مقاالت مروری بر خال  مقاالت اصتیل  عده

تشری  موضوع متورد بررستی بدتردازیم و از    در چکیده تدها به 

. از (39)ارائه خالصه فشترده مطالتب مقالته ختودداری کدتیم      

توانتد یتک   ای معتقدند که مقاله مروری نیز میطر  دیگر عده

چکیده ساختارمدد داشته باشد. آنها بترای چکیتده قستمتهای    

ها، نتیجته  ها، انتخاب مطالعات، استخراج دادههد ، مدابع داده

. بایتد  (31)انتد  گیری را پیشدهاد کترده ها و نتیجهرکیب دادهت

توجه داشت که راهدمتای نویستددگان مقالته بایتد بته عدتوان       

 در رو  نگار  چکیده باشد. یمعیار

در مقدمه همه مقاالت بایتد حتداقل   به طور معمول، : مقدمه

سه پاراگرا  آورده شود. در پاراگرا  اول به بیان آنچه در مورد 

دانتتیم بدتتردازیم. در پتتاراگرا  دوم موضتتوع متتورد بحتتم متتی 

هتای آن حیطته و در پتاراگرا  ستوم هتد  از انجتام       نادانسته

مقدمته  در اگر در حالی که پژوهش و نگار  مقاله آورده شود. 

هتای آن حیطته بدتردازیم بترای     مقاالت مروری به بیان دانسته

هتای حیطته   ماند. از طر  دیگتر نادانستته  ها مطلبی نمییافته

ماندد مقاالت اصیل قابل ارائه نیست. برای مقابله با این مشکل 

در پاراگرا  اول به بیان زمیده و عقبته موضتوع متورد بررستی     

هاستت  پردازیم و از بیان مطالبی که مربوط به قسمت یافتهمی

باید خودداری شود. یکی از خطاهای نگار  در مقالته متروری   

ستت. بعیتی از نویستددگان تصتور     عدم توجه کافی به مقدمه ا

ای کددد که در مقاله مروری فقط باید به توصتیف مجموعته  می

های مرتبط پرداخت و به ادآام فرضیه توجه ندارنتد. در  از یافته

مقدمه باید مفهوم و فرضیه مورد نظر در مقاله به بهترین وجته  

ممکن بیان شود. بعیی فرضتیه را بته طتور کامتل در مقدمته      

و بعیی اشاره مختصری به آن کرده و در ادامه مقالته  آورند می

کددتد. هتد  نیتز ماندتد بقیته      گیری آنرا تکمیتل متی  و نتیجه

توان هد  را بتا  شود اما در این نوع مقاالت میمقاالت ذکر می

 .(4) تر از مقاالت اصیل نوشتای وسیعمحدوده

: رو  انجتام کتار در همته مقتاالت بایتد      روش انجام کار

ای نگار  شود که اگر فترد دیگتری بتا همتان رو      گونه به

پژوهش را تکرار کرد به نتایج مشابهی دست یابتد. لتذا ذکتر    

جزییات و بیان کامل مراحتل انجتام کتار ضتروری استت. در      

مقاالت مروری رو  انجام کار شامل چگونگی دسترستی بته   

مقاالت مورد نظر بترای نگتار  مقالته و معیارهتای انتختاب      

متورد  هتای  در این قسمت باید پایگاههتای داده  مقاالت است.

( یتتا Key words( و کلمتتات کلیتتدی )Data base)استتتفاده 

( برای جستتجو در هتر   Search queryمورد استفاده ) عبارت

 ،هتا یک از ایتن پایگاههتا آورده شتود. مدظتور از پایگتاه داده     

های ایدترنتتی استت کته مقتاالت علمتی را در اختیتار       سایت

ترین این پایگاههتا در علتوم   دهدد. عمدهقرار می پژوهشگران

 ISI web of)(، آی اس آی PubMedپزشتتتکی پابمتتتد )

Knowledge)( استتتکوپوس ،SCOPUS  گوگتتتل استتتکالر ،)

(Google Scholar( پروکوئستتتت ،)ProQuest اکستتتفورد ،)

(Oxford( و اویتتد )Ovid هستتتدد. هتتر یتتک از ایتتن پایگتتاه )

است که به پژوهشگر امکان  ها دارای یک موتور جستجوداده

دهتد. بعیتی از موتورهتای    یافتن مقتاالت متورد نظتر را متی    

جستجو روشهای اختصاصی برای جستجو دارند که دقت آنها 

برد. به عدوان مرال پابمد با استتفاده از سرفصتلهای   را باال می

هتا از  ( و امکان محدود کردن یافتهMeSHموضوعی پزشکی )

نهتا را  دتدی مقتاالت و جستتجو در آ   بطبقته  ،(Limitsطریم )

تسهیل کرده استت. بستیاری از موتورهتای جستتجو امکتان      

جستجوی پیشرفته و استفاده از کلمتات کلیتدی در عدتوان،    

متن، چکیده، نام نویسدده، هویت سازمانی نویسددگان و ... را 

 دهدد. به پژوهشگران می
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هتتای داخلتتی، پایگتتاه جهتتاد   معروفتتترین پایگاههتتای داده 

(، مجیتتتتران Iranmedex(، ایرانمتتتتدکس )SIDدانشتتتتگاهی )

(Magiran( ایرانداک ،)Irandoc( و مدلیب )MedLib  .هستدد )

این پایگاهها مدابع فارسی و مقاالت انگلیسی مجالت داخلتی را  

چته موتورهتای    دهدتد. ایتن مدتابع اگتر    دسترس قترار متی   در

را  جستجوی قوی ندارند اما مدابع فارستی و انگلیستی داخلتی   

بتته صتتورت رایگتتان در اختیتتار   را ثبتتت کتترده و بیشتتتر آنهتتا 

دهدد. با توجه به ایجاد پایگاه گوگل اسکالر پژوهشگران قرار می

در چدد سال اخیر امکتان جستتجوی مدتابع فارستی از طریتم      

 موتور جستجوی گوگل نیز مهیا شده است. 

بایتتد جستتتجو در  ،بتترای نگتتار  مطلتتوب رو  انجتتام کتتار

هتای  های دادهعدد صورت گرفته و نام همه پایگاهمتپایگاههای 

مورد استفاده و کلمات کلیدی و عبارات مورد استفاده در آنهتا  

به تفصیل ذکر گردد. در گام بعد تعداد مقتاالت یافتت شتده و    

رو  انتخاب مقاالت مطلوب به کار گرفته شده در مقالته بایتد   

ژوهشتگر  ذکر شود. بر اساس عبارت جستجوی به کتار رفتته، پ  

همه این مقاالت مورد  ،یابد اما پس از بررسیتعدادی مقاله می

گیرد. پژوهشگر باید معیارهای انتخاب مقاالت استفاده قرار نمی

مورد نظر را به دقت بیان کدد. نکتته مهتم دیگتر بیتان تتاریخ      

جستجو در مدابع است. ذکر این زمان بته داوران و خواندتدگان   

بددی، مقاالت موجتود در چته   ن جمعکدد تا بداندد ایکمک می

 محدوده زمانی را بررسی کرده است.

بدتدی مطالتب در مقالته نیتز در رو      بهتر است نحوه جمتع 

بددی را به توان جمعانجام کار ذکر شود. در مقاالت مروری می

هتا توضتی  داده   طرق مختلف انجتام داد کته در بختش یافتته    

هتایی  لیستت ار چکشود. برای بررسی کفایت رو  انجام کمی

 .(34)تواند به نویسددگان کمک کدد در دسترس است که می

بدتدی مطالتب   های یتک مقالته متروری جمتع    : یافتههايافته

مقاالت مدتخب توسط پژوهشتگر استت. رو  قطعتی و متورد     

اتفاقی برای نوشتن یافته ذکر نشده است. اما بتا مترور مقتاالت    

مرتال بعیتی رونتدی    شتود: بترای   روشهای مختلفی دیده متی 

گزیددد و در طول زمان تغییراتی که در حیطته  تاریخی را برمی

ای دیگتر  کددد. عدهمورد نظر رخ داده را مرتب کرده و ارائه می

کددتد. ایتن   بددی انتخاب میبددی موضوعی را برای جمعطبقه

بترداری مطالتب را در   افراد مقاالت را مرور کرده و پس از فیش

کددتد و مطالتب را در آن   بدتدی متی  ط طبقهچدد موضوع مرتب

ها بستتگی  کددد. تعداد حیطهبددی میها خالصه و جمعحیطه

تتر باشتد   به پیچیدگی موضوع دارد. هتر چته موضتوع پیچیتده    

توان در نظتر گرفتت. البتته    ها یا سرفصلهای بیشتری میحیطه

هتا در حتدی   مرورگر باید توجه داشته باشد کته تعتداد حیطته   

بددی آن باشد. رو  ارائه شتده در  ادر به نقد و جمعباشد که ق

مدابع علمی که در مورد یک بیماری به بررستی عوامتل خطتر،    

رو  اثر عامل خطتر )فیزیوپتاتولو(ی(، رو  تشتخیص، رو     

نمونتته مداستتبی بتترای   پتتردازدمیدرمتتان و پیگیتتری بیمتتار 

بددی موضوعی استت. رو  مدتختب بایتد بته خوانتدن و      جمع

سط خواندده کمک کدد. در کدتار ارائته مطالتب    درک مطلب تو

بددی شده نویسدده مقاله به مقایسه و نقد مطالب مقاالت طبقه

نظر نقطه نظترات ختود را بته    پردازد و به عدوان یک صاحبمی

 . (33 و 33)کدد ن اضافه میآ

: در مقاله مروری، بر خال  مقاله اصیل که تدهتا  گيرینتيجه

ن مطترح استت،   آیکی از دو حالت رد یا قبول فرضیه صتفر در  

کته فرضتیه    دارد: اول آنوجتود  گیری چهار حالت برای نتیجه

ییتد فرضتیه حاضتر    أصحی  است و همه شواهد فعلی به نفتع ت 

که گرچه فرضیه اثبات نشده است اما در حال  دوم آن ؛هستدد

ضر بهترین توجیه موجود است مگر آنکه شواهدی در رد آن حا

حالت سوم صحی  یا آلط بتودن فرضتیه بته دلیتل      ؛ارائه شود

 ؛نداشتن هماهدگی شواهد و اختال  نظر هدوز مشخص نیستت 

در حالت چهارم فرضیه آلط استت. در ایتن حالتت یتا فرضتیه      

مورد نظر رد شده یا فرضیه مخالف در مقاالت متعتدد صتحی    

ده است. حالت چهارم برای مواردی که یک فرضیه یا اعتقتاد  بو

رود. بایتد بته ایتن    آلط به طور وسیعی پذیرفته شده به کار می

نکته توجه داشت که تدوع رو  انجام کار در مطالعات مختلف 

 .(4)کدد گیری مداسب کمک میبه نتیجه

 

 نکات ويژه:

ای : یکی از خطاهت خطاهای شايع در نگارش مقاله مروری

مقدمه استت کته در قستمت    کامل شایع عدم توجه به نگار  

مربوطتته توضتتی  داده شتتد. عتتدم پوشتتش کتتافی شتتواهد و یتتا 

استفاده آیر متقارن از همه آنها یکی دیگتر از خطاهتای شتایع    

است. بیان رو  انجام کار و حجم نمونه قبل از بیان نتیجه هر 

شتواهد و   کدتد تتا در متورد اعتبتار    مقاله به خواندده کمک می

گیری آن قیاوت کدد. نداشتن یکدارچگی مشکل شتایع  نتیجه

دیگری است که به دنبال عدم ارتبتاط مقتاالت مختلتف مترور     

شود. شتواهد موجتود   شده بر اساس فرضیه مورد نظر ایجاد می

در مقاله مروری باید بر اساس الگویی مدظم بیان شتوند تتا بته    

کید بر نویستدده مقالته     و فرضیه مورد نظر دست یابدد. تأهد

به جای خود مقاله و ایده آن هم از خطاهای رایج استت. بترای   

شود که نام پژوهشگران در پرانتتز ذکتر   پرهیز از آن توصیه می

احمدی چیزی را مطرح کترد امتا   "شود مگر در مواردی ماندد 

که ذکر اسامی الزم باشتد. خطاهتای    "اکبری مخالف آنرا یافت
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اله در خصتوص نقتاط قتوت و ضتعف آن،     دیگر نداشتن نقد مق

، هتتای موجتتود گیتتری و رفتتتن بتته ورای داده ضتتعف نتیجتته 

گیری بر اساس نظرات فردی به جای شواهد مبتدتی بتر   نتیجه

 .  (4)پژوهش و تور  در انتخاب یا نحوه نقد مقاالت است 

یکی از مواردی که بایتد متورد توجته قترار      :دستبرد علمي

متروری از بته دنبتال هتم قترار      گیرد این است که یتک مقالته   

بلکته   ،شتود گرفتن قسمتهایی از مقاالت مختلف درستت نمتی  

بددی نگارنده از مقاالت مختلف با زبان و بیتان  برداشت و جمع

برداری از سایر مقاالت خود  باید نوشته شود. در صورت کدی

شود. به خصتوص در  نگارنده مشمول تعریف دستبرد علمی می

اول دانشجویان است به دلیل عدم آشدایی مواردی که کارهای 

آنها با سرقت علمی و تمایل آنها برای انجام ستریع کتار شتاهد    

. البته مقاالت مروری یکی از مواردی (36)این وضعیت هستیم 

تواند با استتداد بته مقالته ختود و متتن آن بتا       است که فرد می

. (31)رعایت موارد فوق مشمول سرقت علمتی از ختود نشتود    

دین ارائه مرور متون یک طرح پژوهشتی بته عدتوان یتک     همچ

مقاله مشتمول قتانون استتخراج چدتد مقالته از یتک پتژوهش        

(Salami Publishingکه نوعی از سرقت علمی است نمی ) شود

(38). 

قبل از نگار  مقاله مروری باید به ستایت مجلته متورد نظتر     

د. ن مطالعه شتو آن مراجعه و راهدمای نویسددگان آ برای چاپ

وه بر نکاتی که در ایتن مقالته   اصول نگار  مورد نظر مجله عال

نها اشاره شد باید رعایت گردند. به عدتوان مرتال بعیتی از    به آ

مجالت شرط پذیر  مقاله مروری را داشتن حداقل سه مقالته  

 داندد.  مرتبط با آن حیطه توسط نویسدده می

 

  گيرینتيجه
نقش مهمی در جوامتع  در حال حاضر مقاالت مروری روایتی 

عملتتتی دارنتتتد. فرصتتتتها، رو  نگتتتار  و محتتتدودیتهای   

شداسی آن با مقاالت اصیل متفاوت استت و بتا توجته بته     رو 

ای بته  این تفاوتها نویسددگان این نوع مقاالت باید توجته ویتژه  

 .این اصول داشته باشدد
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