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چکيده
از آنجا که مقاالت مروری به دلیل داشتن مخاطبان ویژه ،ارجاعات فراوان و ارزان بودن انجام آنها ،مورد توجه مجالت علمی هستتدد؛ در
این نوشتار با بررسی شواهد موجود و انتخاب موارد مرتبط در قالب یک مقاله مروری ،سعی بر آن است که با پرداختن به اصول نگتار
این نوع از مقاالت و مشکالت شایع این حیطه ،کیفیت آنها را ارتقا بخشیده و الگویی مداسب در این زمیده ارائه شود.
واژگان کليدی :نگار

علمی ،مقاله ،مقاله مروری ،مرور روایی

لطفاً به این مقاله به صورت زیر استداد نمایید:
Sohrabi MR. Principles of writing a review article. Pejouhandeh 2013;18(2):52-6.

مقدمه
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امروزه با توجه به فداوریهای جدیتد ،گستتر دسترستی بته
ایدترنت و توسعه نرمافزارهای مرتبط با پژوهش ،تولیتد دانتش
با سرعت روزافزون در حال پیشرفت است .حجم تولید شتواهد
جدید در حوزههای مختلف به حدی است که در موارد زیتادی
نیاز بته خالصتهستازی و جمتعبدتدی شتواهد بترای استتفاده
ارائهدهددگان خدمات سالمتی ،دانشجویان و عالقتهمدتدان بته
آن حوزه میباشد .یکی از روشهای مرسوم جمعبددی ،نگتار
مقاله مروری است .مقاالت مروری دارای انواع مختلفی استت و
نگار هر نوع دارای اصول خاص خود میباشد.
در بررسی مقاالت چاپ شده در مجالت ،یکی از مواردی کته
جلب توجه میکدد عدم رعایت الگوی نگار مقتاالت متروری
است .این امر به خصوص در مورد نگار رو انجتام کتار بته
وضوح به چشم متیختورد ( .)3ایتن مقالته متروری بتا هتد
آموز نحوه نگار مقاله مروری روایتی و ارائه الگتویی بترای
نگار آن تدظیم شتده استت .علیترآم آن کته همته شترایط
مربوطه مهیا نبود ،اما به مدظور تأثیرگذاری بهتتر و ارائته یتک
مدل ،این مقاله در قالب یک مقاله مروری نوشته شده است.

مواد و روشها
برای یافتن مستتددات مترتبط بتا نگتار مقالته متروری در
پایگاههای دادههای گوگل و یاهو با استفاده از کلمتات کلیتدی
*نويسنده مسؤول مکاتبات :دکتر محمدرضاا ساهرابي؛ تهتران ،اویتن ،بلتوار
دانشجو ،کوچه کودکیار ،دانشکده پزشکی دانشتگاه علتوم پزشتکی شتهید بهشتتی،
مرکتتز تحقیقتتات عوامتتل اجتمتتاعی متتوثر بتتر ستتالمت؛ پساات الکترونياا :
m.sohrabi@sbmu.ac.ir
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پایگاه  PubMedبا استتفاده از سرفصتلهای موضتوعی پزشتکی
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 " ]"Narration"[Meshایجاد 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
خرداد تا بیستم تیرماه  3129جستجو شد .در این بتازه زمتانی
بیش از سیصد مستدد بررستی و طبتم معیارهتای زیتر متوارد
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
راهدمای مقالهنویسی تقسیم شدند .معیتار انتختاب درگاههتای
ایدترنتی بعد از ارتباط موضوعی ،داشتن پسوند دانشگاهی ()ac
یا آموزشی ( )eduبود .پس از بررسی این درگاهها ،مواردی کته
کاملتر از بقیه بودند به عدوان مرجتع متورد استتفاده ،انتختاب
شدند .در خصوص کتابها ،معیار انتخاب ،ارتباط موضتوعی و در
دسترس بودن بود .مقاالت نیز پس از بررسی عدوان ،در مرحله
بعد از نظر ارتباط چکیده با هتد متورد نظتر ارزیتابی شتدند.
موارد مدتخب به طور کامل مطالعه و نهایی شدند .مواردی کته

شماره  ،9پیدرپی  ،29خرداد و تیر 3129

به جای مقاله مروری ،مفهوم مرور مقاله یا نقد مقالته را در بتر
داشت از مطالعه حذ شد.
از مستددات مدتخب فیشبترداری شتد .مطالتب جمتعآوری
شده در سه حیطه "تعریف انواع مقاله مروری"" ،اصول نگار
مقاالت مروری" و "نکتات ویتژه در نگتار مقتاالت متروری"
تقسیمبددی و خالصهسازی شد .در صتورت نیتاز نقتد مطالتب
توسط نگارنده صورت پذیرفت.
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در این رو برای جلوگیری از تور مرورگر ،بر اهمیت وجود
معیارهای ورود قیاسی شفا و پایدار به جای معیارهای خسته
کددده متاآنالیز تأکید شده است .ضریب تأثیر در ایتن مقتاالت
برخال مرور نظاممدد یک معیار مهم در انتخاب مقاالت است.
در این نوع مقاله اطالعات کافی و مفصتل از پتژوهش اولیته در
اختیار خواندده قرار میگیرد ،به طوری کته خواندتده بته طتور
مستقل قادر به نتیجهگیری است (.)3
مرور روايتاي ( :)Narrative reviewمترور روایتتی بترای

يافتهها
انواع مقاالت مروری:
به طور کلی سه نوع مقاله مروری شامل مرور نظاممدد ،تولید
بهترین شواهد و مرور روایتی وجود دارد.
مرور نظاممند ( :)Systematic Reviewیتک شتکل مترور
مدابع ساختاردار است کته روی یتک پرستش متمرکتز بتوده و
سعی در ارائه پاسخ با استفاده از تجزیه و تحلیل همته شتواهد
معتبر موجود دارد .این نوع مرور با استفاده از جستجوی مدابع،
استفاده از معیارهای ورود و خروج از پیش تعیین شده ،ارزیابی
نقادانه شواهد ،استخراج و تولید دادهها از شواهد و تولید یافتته
از آنهتتا انجتتام متتی شتتود ( .)9پایگتتاه دادههتتای کتتاکرین
( )Cochraneیکی از سایتهتای معتبتر و حرفتهای بتا قابلیتت
برنامهریزی برای انجام مرورهای نظاممدد با مشارکت افرادی از
نقاط مختلف دنیا فراهم میآورد .این پایگاه کتابخانتهای جتامع
از مرورهای نظاممدد دارد .البته سایر پایگاههای دادهها نیتز بته
این مقاالت توجه ویژه دارند .عالقهمددان به نگتار ایتن نتوع
مقاالت مروری میتواندد با مراجعته بته درگتاه ایدترنتتی آن از
مستددات آموزشی تهیه شده توستط آن استتفاده نمتوده و بتا
نحوه مشارکت در مطالعات آن آشدا شوند .این نوع مترور رو
انجام دقیم و سختی دارد و بیشتر برای سؤاالت متمرکتز روی
یک موضوع خاص یا فرضیه یکسان ماندد مشکالت بتالیدی بته
کار میرود .این مزیت مرور نظاممدد بترای ستؤاالت بتالیدی در
مواردی ماندد سیر تاریخی یک مفهوم پزشکی تبدیل بته یتک
محدودیت میشود زیترا ایتن متورد در قالتب مترور نظتاممدتد
نمیگدجد ( 1و .)4
مرور بهترين شاواهد ( :)Best evidence synthesisیتک
رو حد وسط و جایگزین برای دو نوع دیگر مقتاالت متروری
است .این نوع مقاالت ترکیبی از روشتهای نظتاممدتد کمتی بتا
تمرکز روی مطالعات مدفترد و مباحتم متاهوی از نقطته نظتر
روایتی با تمرکز روی بهترین شواهد در یک حیطه استت .ایتن
مقاالت یک رو نظاممدد مدطقتی در انتختاب مطالعته تتأثیر
درمان (با استفاده از ضریب تأثیر ( ))Effect sizeرا در بر دارد.

موضوعات جامع و مفصل کاربرد دارد .این نوع مقالته مطالعتات
اولیه و اصیل یک حیطه را خالصه میکدد .از نقاط قتوت ایتن
مقاالت در بر داشتتن تکرتر و تفاوتهتا در عدتاوین پژوهشتهای
آکادمیک و ایجاد فرصتت بترای ارائته دانتش و تجربیتات فترد
مرورگر (نویسدده مقاله) است .در مرور روایتی ،بر خال انتواع
دیگر مقاالت مروری ،وقتی یک فرضیه واحد وجود ندارد یتا بتا
روشهای نظاممدد قابتل جمتعبدتدی نیستت ،فترد مرورگتر بتا
استفاده از تجربیات خود ،مدلها و فرضتیههتای موجتود یتک
نتیجهگیری کلی و نقد در حیطه مورد نظر نیز ارائته متیکدتد.
نتایج این مقاله بر خال نتایج عمتدتاً کمتی مترور نظتاممدتد،
بیشتر به صورت کیفی است ( 4 ،1و  .)6-8در ادامه به تشتری
مقاالت مروری روایتی می پردازیم.
اهداف مقاالت مروری:
پدج هد عمده از نگار مقالته متروری وجتود دارد :تولیتد
فرضیه ،ارزیابی فرضیه مطرح شده قبلی ،جمعبددی مطالتب و
یافتههای جدید در یتک حیطته علمتی و ارزیتابی نقادانته آن،
تعیین مشکالت یک حیطه تخصصی و بته میتزان کمتتر رونتد
تولید فرضیه و دانش در یک حیطه خاص است (.)4
مقاله مروری یکی از رایجترین انواع مقاالت است کته بیشتتر
توسط سردبیران مجالت به پژوهشگران یا صاحبدظران در یک
رشته تخصصی سفار داده متیشتود .البتته مقتاالت متروری
همیشه سفارشی نیست؛ گاهی متخصص یتک رشتته احستاس
نیاز میکدد تا در موضوعی خاص مطالب موجود را جمعبدتدی
نماید .وی پس از نگار مقاله ،آن را ماندد مقاالت اصیل ثبتت
نموده و پس از داوری در صورت احراز شرایط مورد نظر مجلته
چاپ میشود .دسته دیگر مقاالت متروری نتوع دانشتجویی آن
است .در این نوع دانشجویان به خصوص در مقاطع تحصتیالت
تکمیلی مرور مدابع پایاننامته ختود را بته صتورت یتک مقالته
مروری ارائه میکددد .مرور مدابع این پایان نامههتا در صتورتی
که به صورت جامعی به سابقه موضوع مورد نظر پرداخته باشتد
پتانسیل تبدیل به یک مقالته متروری را دارد .در ایتن متورد از

اصول نگار
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آنجا که دانشجویان صاحبنظر آن رشته به حساب نمی آیدتد،
استاد راهدمای آنان این نقش را ایفا مینمایتد .از طتر دیگتر
سردبیران مجالت به دلیل استداد بیشتر به این مقتاالت و بتاال
رفتن ضریب تأثیر مجلهشان عالقه وافری بته مقتاالت متروری
دارند .با توجه به موارد فوق ،امروزه مقاالت مروری به طور آیر
قابل کدترلی در حتال افتزایش استت .)2(.کشتورهای در حتال
توسعه که سعی دارند جایگاه خود را در رتبهبددیهای پژوهشی
داخلی و بین المللتی بهبتود بخشتدد نیتز بته مقتاالت متروری
روایتی توجه ویژه دارند .علت این امر هزیده کم و سرعت باالی
انجام کار در مقایسه با مقاالت اصیل است.
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
ارائتته مطتتالبی جمتتعآوری شتتده در متتورد موضتتوعی ختتاص
متتیپتتردازد ( 31و  .)33البتتته ایتتن نتتوع مقالتته در بستتیاری از
مجالت از نوع مروری تفکیک نشتده و در هدگتام ثبتت تحتت
عدوان مروری ثبت می شوند.
اصول نگارش مقاالت مروری:
عنوان :طرز نگار

عدوان مقاله مروری هماندد سایر مقاالت

است .عدوان باید جذاب ،گویا و فاقد کلمتات اضتافی باشتد .در
آن از حرو اختصاری بجز حرو بسیار شداخته شده و رایتج
نباید استفاده شود .البته معیتار استتفاده از حترو  ،راهدمتای
نویسددگان مجله مورد نظر برای چاپ خواهد بود.
چکيده :در مقتاالت متروری بته دو رو

نوشتته متیشتود:

عدهای اعتقاد دارند در مقاالت مروری بر خال مقاالت اصتیل
در چکیده تدها به تشری موضوع متورد بررستی بدتردازیم و از
ارائه خالصه فشترده مطالتب مقالته ختودداری کدتیم ( .)39از
طر دیگر عدهای معتقدند که مقاله مروری نیز میتوانتد یتک
چکیده ساختارمدد داشته باشد .آنها بترای چکیتده قستمتهای
هد  ،مدابع دادهها ،انتخاب مطالعات ،استخراج دادهها ،نتیجته
ترکیب دادهها و نتیجهگیری را پیشدهاد کتردهانتد ( .)31بایتد
توجه داشت که راهدمتای نویستددگان مقالته بایتد بته عدتوان
معیاری در رو نگار چکیده باشد.
مقدمه :به طور معمول ،در مقدمه همه مقاالت بایتد حتداقل
سه پاراگرا آورده شود .در پاراگرا اول به بیان آنچه در مورد
موضتتوع متتورد بحتتم متتیدانتتیم بدتتردازیم .در پتتاراگرا دوم
نادانستههتای آن حیطته و در پتاراگرا ستوم هتد از انجتام
پژوهش و نگار مقاله آورده شود .در حالی که اگر در مقدمته
مقاالت مروری به بیان دانستههتای آن حیطته بدتردازیم بترای

مقاالت مروری

یافتهها مطلبی نمیماند .از طر دیگتر نادانستتههتای حیطته
ماندد مقاالت اصیل قابل ارائه نیست .برای مقابله با این مشکل
در پاراگرا اول به بیان زمیده و عقبته موضتوع متورد بررستی
میپردازیم و از بیان مطالبی که مربوط به قسمت یافتههاستت
باید خودداری شود .یکی از خطاهای نگار در مقالته متروری
عدم توجه کافی به مقدمه استت .بعیتی از نویستددگان تصتور
میکددد که در مقاله مروری فقط باید به توصتیف مجموعتهای
از یافتههای مرتبط پرداخت و به ادآام فرضیه توجه ندارنتد .در
مقدمه باید مفهوم و فرضیه مورد نظر در مقاله به بهترین وجته
ممکن بیان شود .بعیی فرضتیه را بته طتور کامتل در مقدمته
میآورند و بعیی اشاره مختصری به آن کرده و در ادامه مقالته
و نتیجهگیری آنرا تکمیتل متیکددتد .هتد نیتز ماندتد بقیته
مقاالت ذکر میشود اما در این نوع مقاالت میتوان هد را بتا
محدودهای وسیعتر از مقاالت اصیل نوشت (.)4
روش انجام کار  :رو

انجتام کتار در همته مقتاالت بایتد

به گونه ای نگار شود که اگر فترد دیگتری بتا همتان رو
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
مقاالت است .در این قسمت باید پایگاههتای دادههتای متورد
استتتفاده ( )Data baseو کلمتتات کلیتتدی ( )Key wordsیتتا
عبارت مورد استفاده ( )Search queryبرای جستتجو در هتر
یک از ایتن پایگاههتا آورده شتود .مدظتور از پایگتاه دادههتا،
سایت های ایدترنتتی استت کته مقتاالت علمتی را در اختیتار
پژوهشگران قرار میدهدد .عمده ترین این پایگاههتا در علتوم
پزشتتتکی پابمتتتد ( ،)PubMedآی اس آی (ISI web of
) ،Knowledgeاستتتکوپوس ( ،)SCOPUSگوگتتتل استتتکالر
( ،)Google Scholarپروکوئستتتت ( ،)ProQuestاکستتتفورد
( )Oxfordو اویتتد ( ) Ovidهستتتدد .هتتر یتتک از ایتتن پایگتتاه
دادهها دارای یک موتور جستجو است که به پژوهشگر امکان
یافتن مقتاالت متورد نظتر را متی دهتد .بعیتی از موتورهتای
جستجو روشهای اختصاصی برای جستجو دارند که دقت آنها
را باال می برد .به عدوان مرال پابمد با استتفاده از سرفصتلهای
موضوعی پزشکی ( ) MeSHو امکان محدود کردن یافتههتا از
طریم ( ،)Limitsطبقتهب دتدی مقتاالت و جستتجو در آنهتا را
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
به پژوهشگران میدهدد.
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معروفتتترین پایگاههتتای دادههتتای داخلتتی ،پایگتتاه جهتتاد
دانشتتتتگاهی ( ،)SIDایرانمتتتتدکس ( ،)Iranmedexمجیتتتتران
( ،)Magiranایرانداک ( )Irandocو مدلیب ( )MedLibهستدد.
این پایگاهها مدابع فارسی و مقاالت انگلیسی مجالت داخلتی را
در دسترس قترار متیدهدتد .ایتن مدتابع اگتر چته موتورهتای
جستجوی قوی ندارند اما مدابع فارستی و انگلیستی داخلتی را
ثبتتت کتترده و بیشتتتر آنهتتا را بتته صتتورت رایگتتان در اختیتتار
پژوهشگران قرار میدهدد .با توجه به ایجاد پایگاه گوگل اسکالر
در چدد سال اخیر امکتان جستتجوی مدتابع فارستی از طریتم
موتور جستجوی گوگل نیز مهیا شده است.
بتترای نگتتار مطلتتوب رو انجتتام کتتار ،بایتتد جستتتجو در
پایگاههای متعدد صورت گرفته و نام همه پایگاههای دادههتای
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
ذکر شود .بر اساس عبارت جستجوی به کتار رفتته ،پژوهشتگر
تعدادی مقاله مییابد اما پس از بررسی ،همه این مقاالت مورد
استفاده قرار نمیگیرد .پژوهشگر باید معیارهای انتخاب مقاالت
مورد نظر را به دقت بیان کدد .نکتته مهتم دیگتر بیتان تتاریخ
جستجو در مدابع است .ذکر این زمان بته داوران و خواندتدگان
کمک میکدد تا بداندد این جمعبددی ،مقاالت موجتود در چته
محدوده زمانی را بررسی کرده است.
بهتر است نحوه جمتعبدتدی مطالتب در مقالته نیتز در رو
انجام کار ذکر شود .در مقاالت مروری میتوان جمعبددی را به
طرق مختلف انجتام داد کته در بختش یافتتههتا توضتی داده
میشود .برای بررسی کفایت رو انجام کار چکلیستتهتایی
در دسترس است که میتواند به نویسددگان کمک کدد (.)34
يافتهها :یافتههای یتک مقالته متروری جمتعبدتدی مطالتب
مقاالت مدتخب توسط پژوهشتگر استت .رو قطعتی و متورد
اتفاقی برای نوشتن یافته ذکر نشده است .اما بتا مترور مقتاالت
روشهای مختلفی دیده متیشتود :بترای مرتال بعیتی رونتدی
تاریخی را برمیگزیددد و در طول زمان تغییراتی که در حیطته
مورد نظر رخ داده را مرتب کرده و ارائه میکددد .عدهای دیگتر
طبقهبددی موضوعی را برای جمعبددی انتخاب میکددتد .ایتن
افراد مقاالت را مرور کرده و پس از فیشبترداری مطالتب را در
چدد موضوع مرتبط طبقهبدتدی متیکددتد و مطالتب را در آن
حیطهها خالصه و جمعبددی میکددد .تعداد حیطهها بستتگی
به پیچیدگی موضوع دارد .هتر چته موضتوع پیچیتدهتتر باشتد
حیطهها یا سرفصلهای بیشتری میتوان در نظتر گرفتت .البتته
مرورگر باید توجه داشته باشد کته تعتداد حیطتههتا در حتدی
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باشد که قادر به نقد و جمعبددی آن باشد .رو ارائه شتده در
مدابع علمی که در مورد یک بیماری به بررستی عوامتل خطتر،
رو اثر عامل خطتر (فیزیوپتاتولو)ی) ،رو تشتخیص ،رو
درمتتان و پیگیتتری بیمتتارمیپتتردازد نمونتته مداستتبی بتترای
جمعبددی موضوعی استت .رو مدتختب بایتد بته خوانتدن و
درک مطلب توسط خواندده کمک کدد .در کدتار ارائته مطالتب
طبقهبددی شده نویسدده مقاله به مقایسه و نقد مطالب مقاالت
میپردازد و به عدوان یک صاحبنظر نقطه نظترات ختود را بته
آن اضافه میکدد ( 33و .)33
نتيجهگيری :در مقاله مروری ،بر خال مقاله اصیل که تدهتا
یکی از دو حالت رد یا قبول فرضیه صتفر در آن مطترح استت،
چهار حالت برای نتیجهگیری وجتود دارد :اول آن کته فرضتیه
صحی است و همه شواهد فعلی به نفتع تأییتد فرضتیه حاضتر
هستدد؛ دوم آن که گرچه فرضیه اثبات نشده است اما در حال
حا ضر بهترین توجیه موجود است مگر آنکه شواهدی در رد آن
ارائه شود؛ حالت سوم صحی یا آلط بتودن فرضتیه بته دلیتل
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
بوده است .حالت چهارم برای مواردی که یک فرضیه یا اعتقتاد
آلط به طور وسیعی پذیرفته شده به کار میرود .بایتد بته ایتن
نکته توجه داشت که تدوع رو انجام کار در مطالعات مختلف
به نتیجهگیری مداسب کمک میکدد (.)4
نکات ويژه:
خطاهای شايع در نگارش مقاله مروری :یکی از خطاهتای
شایع عدم توجه به نگار کامل مقدمه استت کته در قستمت
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
مقاله به خواندده کمک میکدتد تتا در متورد اعتبتار شتواهد و
نتیجهگیری آن قیاوت کدد .نداشتن یکدارچگی مشکل شتایع
دیگری است که به دنبال عدم ارتبتاط مقتاالت مختلتف مترور
شده بر اساس فرضیه مورد نظر ایجاد میشود .شتواهد موجتود
در مقاله مروری باید بر اساس الگویی مدظم بیان شتوند تتا بته
هد و فرضیه مورد نظر دست یابدد .تأکید بر نویستدده مقالته
به جای خود مقاله و ایده آن هم از خطاهای رایج استت .بترای
پرهیز از آن توصیه میشود که نام پژوهشگران در پرانتتز ذکتر
شود مگر در مواردی ماندد "احمدی چیزی را مطرح کترد امتا
اکبری مخالف آنرا یافت" که ذکر اسامی الزم باشتد .خطاهتای

مقاالت مروری

اصول نگار

 دوماهدامه پژوهدده/36

) که نوعی از سرقت علمی است نمیشودSalami Publishing(
.)38(
قبل از نگار مقاله مروری باید به ستایت مجلته متورد نظتر
.برای چاپ آن مراجعه و راهدمای نویسددگان آن مطالعه شتود
اصول نگار مورد نظر مجله عالوه بر نکاتی که در ایتن مقالته
 به عدتوان مرتال بعیتی از.به آنها اشاره شد باید رعایت گردند
مجالت شرط پذیر مقاله مروری را داشتن حداقل سه مقالته
.مرتبط با آن حیطه توسط نویسدده میداندد

نتيجهگيری
در حال حاضر مقاالت مروری روایتی نقش مهمی در جوامتع
 رو نگتتتار و محتتتدودیتهای، فرصتتتتها.عملتتتی دارنتتتد
رو شداسی آن با مقاالت اصیل متفاوت استت و بتا توجته بته
این تفاوتها نویسددگان این نوع مقاالت باید توجته ویتژهای بته
.این اصول داشته باشدد

،دیگر نداشتن نقد مقاله در خصتوص نقتاط قتوت و ضتعف آن
،ضتتعف نتیجتتهگیتتری و رفتتتن بتته ورای دادههتتای موجتتود
نتیجهگیری بر اساس نظرات فردی به جای شواهد مبتدتی بتر
.)4( پژوهش و تور در انتخاب یا نحوه نقد مقاالت است
 یکی از مواردی که بایتد متورد توجته قترار:دستبرد علمي
گیرد این است که یتک مقالته متروری از بته دنبتال هتم قترار
 بلکته،گرفتن قسمتهایی از مقاالت مختلف درستت نمتیشتود
برداشت و جمعبددی نگارنده از مقاالت مختلف با زبان و بیتان
 در صورت کدیبرداری از سایر مقاالت.خود باید نوشته شود
 به خصتوص در.نگارنده مشمول تعریف دستبرد علمی میشود
مواردی که کارهای اول دانشجویان است به دلیل عدم آشدایی
آنها با سرقت علمی و تمایل آنها برای انجام ستریع کتار شتاهد
 البته مقاالت مروری یکی از مواردی.)36( این وضعیت هستیم
است که فرد میتواند با استتداد بته مقالته ختود و متتن آن بتا
.)31( رعایت موارد فوق مشمول سرقت علمتی از ختود نشتود
همچدین ارائه مرور متون یک طرح پژوهشتی بته عدتوان یتک
مقاله مشتمول قتانون استتخراج چدتد مقالته از یتک پتژوهش
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