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Abstract 
Introduction: Due to the importance of review studies in obtaining, 
retrieving, reviewing, combining, analyzing, and integrating the 
results of original and fundamental studies to achieve the required 
knowledge, the present study was conducted to introduce the 
characteristics and application of various reviews methods and their 
role in promoting nursing knowledge. 
Materials and Methods: To achieve the objectives of the study, the 
library research method was used. For this purpose, data were 
extracted and analyzed from PubMed, Google Scholar, Magiran, and 
SID. 
Results: Based on the results of studies, all review studies had a 
growing trend in recent years, and researchers realized its importance 
in advancing knowledge in the medical sciences. Among the types of 
review studies, 10 types of them were discussed more and their 
selection and characteristics were explained. 
Conclusion: It was found that due to the increase in the volume and 
number of specialized information in today's world, knowledge and 
use of the results of review studies were highly effective in publishing 
the results of various studies and in evidence-based clinical decision-
making. Moreover, considering that most studies in Iran are limited 
to systematic and meta-analysis methods, the present article 
introduced several other types of review studies to draw researchers' 
attention to the value of other review studies and their role in clinical 
decisions. 
Keywords: Review study, Review, Knowledge, Nursing 
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  چکیده
و  لیتحل ب،یمرور، ترک ،یابیباز مروري در جهت دست یابی،مطالعات  نظر به اهمیت مقدمه و هدف: 

اضر ح مطالعۀو بنیادي در راستاي دست یابی به دانش مورد نیاز،  لیمطالعات اص جینتا نمودن  کپارچهی
 . پردازدی ممروري و نقش انها در ارتقا دانش پرستاري  يروشها عانوامشخصات و کاربرد  یمعرف به

بدین  .ه استاستفاده شد ياز روش کتابخانه ا به منظور دست یابی به اهداف مطالعه،مواد و روش ها: 
پاب مد، گوگل اسکوالر، مگیران و اس اي دي استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار  داده ها از منظور 
  گرفت.

داشته  يروند رو به رشد ریاخ يها سال یط مروريهمۀ مطالعات  ؛که می دهدها نشان  یبررسیافته ها: 
در بین  .اند درك کردهدر پیشبرد دانش در رشته ها ي علوم پزشکی آن را  تیاهم پژوهشگران است و

ها ننوع از آنها  بیشتر به انها پرداخته شده است، انتخاب و خصوصیات و ویژگی ا 10انواع مطالعات مروري
 توضیح داده شده است.

ز و ا ستفاده ا یآگاه ،صصی در دنیاي امروزيحجم و تعداد اطالعات تخ شیبه افزا جهبا تونتیجه گیري: 
 واهدر شب یمبتن ینیبال يهایریگصمیم ت درمروري در انتشار نتایج مطالعات مختلف و مطالعات  جینتا
محدود  زیو متاآنال کیستماتیس مطالعات به ترشیب رانیدر ا نکهیبه ا جهبا توهمچنین ثر است. وم اریبس

با معرفی تعداد دیگري از انواع مطالعات مروري توجه محققین را به ارزشمندي شده است، مقالۀ حاضر 
  سایر مطالعات مروري  و نقش آنها در تصمیم گیري هاي بالینی معطوف می کند.

  مطالعه مروري، مرور، دانش، پرستاري  کلید واژه ها:
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  مقدمه و هدف
  

حاصل پژوهشهاي پژوهشگران به طور  علمی ادبیات
روزافزون در حال افزایش می باشد و  به گسترش دانش 

  ). 1کمک می کند (

 به که یادبیات علم نقد یا تبیین تلفیق، توصیف، اکتشاف،
 دانش میتواند این نامیده می شود ،  ادبیات مرور اختصار

 رارق خود موضوع بررسی مستقل، صورت به توسعه یافته را
 تحقیق یک نقش "مروري پژوهشهاي" قالب در و دهد

 که پاسخ دهد سواالتی ). به2،3کند ( ایفا را اصیل و مستقل
 .داد آن پاسخ به نمیتوان اول مرتبه پژوهش هاي کمک به
 عمدتاً مرور ادبیات که هستیم آن شاهد امروزه وجود، این با
 ضوعمو با پژوهش هاي مرتبط و تئوریک مبانی بازگویی به

  ).3شده است( محدود مطالعه

به مطالعات علمی رشته  کیبه عنوان  يتوسعه پرستار
، اهدارد و مقاالت ژورنال  یبستگ قاتیتحقاستخراج شده از 

ر د یاصل يبه معنا اتینشر ریها، کتاب ها و سا تیوب سا
 نقش بسزایی گرانیبه د دیدانش و اطالعات جد نیانتقال ا
 .)4دارند (

مهم از سه منظر  21قرن  يبرا يدانش پرستار تولید
مهم  قیتحقهاي  تیاولو لیو تحل هی: (الف) تجزهستند
 (ج) و يپرستار قاتیتحق ندهیآ يرهای(ب) مس يپرستار

مطالعات  ).5منتشر شده ( يپرستار یالملل نیب قاتیتحق
مروري دروازه ورود به دانش پرستاري است و پاسخگوي 

عنوان یک حرفه می باشد و شواهد سواالت پرستاري به 
مراقبتی  زیادي را بطور خالصه  در قالب  مطالعه مروري 

  ).6گزارش می کند (

 يشباهت ها و تفاوت ها برا نتایج مطالعات  حاکی از    
مطالعات  يفرصت ها ییو شناسا یارائه چشم انداز جهان

ز ا یکیبه گفته فاوست،  است.در پرستاري  یالملل نیب
، میعل رشته کیبه عنوان  يپرستار يبقا یموضوعات اصل

 يراب. )2( است يو ساختار دانش پرستار تیشناخت ماه
 يراب يریگ میهنگام تصم، مهم است کهبالینی پرستاران 

در عمل، سطح شواهد را کامالً در نظر  قاتیاستفاده از تحق

                                                             
1 .Petrocino 

. لذا تحقیقات مروري براي انتشار بیشتر شواهد از رندیبگ
تجربی و نیمه   تجمیع تحقیقات مختلف کارازمایی بالینی،

مطالعات اگر تجربی به دانش پرستاري کمک می کنند. 
 ییتوانند شروع به شناسا یانجام شود، م یبه خوبمروري 

و کمک  تیروابط، به دست آوردن اطالعات در مورد جمع
افراد تحت  يها تیها و واقع دگاهیدر درك دپرستاران  به 

ا را ه افتهی نیتواند ا یم شتریب مطالعات). 7نمایند (ه مطالع
العه مط يکنترل شده تر یرا در طراح رهایمتغ ایکند  دییتأ

 کند.

 بر آن است که  یسع در حرفه پرستاري که  یدر حال
، اتاطالع شیو افزا يفناور عیرشد سر مرتبط با  ماتیتصم
به موقع و  صحیح اخذ نمایند را  انواع مراقبت هاو  زاتیتجه

. باشد  یبرخوردار م يشتریب تیاز اهم مطالعات مروري، 
 در مورد موجود شواهد نیبهترمی توانند   نوع مطالعات  نیا

که همه  لیدل نیبه ا،  دنموضوعات مشخص  را نشان  ده
آوري و ارائه می سند واحد جمع  کیموجود را در  قاتیتحق

و  یابیکه در هنگام جستجو، ارز ییندهایفرا زیرا. نمایند 
نشان می دهد که به کار رفته است،  قاتیسنتز تحق

ارزشمند  هیاول قاتیهمانند تحق قاًیدق مطالعات مروري 
هستند. مطالعات مروري قادر به مدیریت حجم زیادي از 
ادبیات مربوط به مراقبت براي رسیدن به پاسخ سواالت 

ران،  مطالعات مرور ي را و همکا 1بالینی هستند. پتروسینو
گزاره در مورد آنچه که  نیو جامع تر نیمعتبرتر"به عنوان 

شامل  معرفی می کنند. مطالعات مروري "درو یکار مبه 
 ایو   یتمام شواهد موجودکم یابیو ارز قی، تلفییشناسا

 و بر ، يقو یپاسخ تجرب کی دیتول يکه براهستند  یفیک
   .)8می باشد ( متمرکز قیسوال تحق کی

بر  یمبتن بالینی يمراقبت ها جهت  مطالعات مروري 
، به عنوان  اساس و منبع ارائه مراقبت محسوب می شواهد
 ي هايریگ میتصم جهت سطح شواهد را  نیو باالتر گردد 

 راه کی زیراکه این نوع مطالعات  دهند  یارائه م بالینی 
 دهند یارائه م رندگانیگ میتصم را جهت  قیحل آماده و دق

خود  يریگ میتصم جهت شواهد موجود  نیتا به بهتر
 يها یبررس تعداد. به همین دلیل کنند دایپ یدسترس
 ي هايریگ میتصم نیتأم ، جهت منتشر شده مروري
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 تهافی شیدو دهه گذشته افزا یط ،شواهد ،  بر اساسآگاهانه
بعمل آمده در سال  برآورد  کبه نحوي که در ی  .است

ي مرورمطالعه  11از آن است که هر روز  یحاک 2010
در اهمیت و کاربرد مطالعات مروري  .)9شده است (نتشر م

تعداد همین بس که  نتایج آماري حاکی از آن است که 
از  شیبه ب 1980مورد در اواخر دهه  80 از مقاالت مروري

، 10( است افتهی شیافزا 2014در پایان سال مورد  8000
11.(  

 نیباي توسعه  قاتیدر تحق دیجد يابزار مروريمطالعات 
 یمبتن ياستگذاریس و ارتقا تیتقو ییو تواناهستند الملل 

 و خوب را يشواهد قو گاهیدر مناطق با پا ژهیبر شواهد، به و
 تیبا حساس يمرورمطالعات   ا می باشد. آن هنگام که دار

دلیل بشوند،  یبه کار گرفته مو مبتنی بر اصول تحقیات 
 اتیادب ینسبت به بررس يآشکار يبرتر ،منظم یبررس
   دارند. یسنت

 مروري در پژوهشهاي باالي ظرفیت به توجه با بنابراین،
 این  روش شناسی کاستیهاي حال عین در و دانش تولید

 کشور و داخل در مرتبط مطالعات نسبی فقدان و پژوهشها
و اشکال در  ارزش گذاري مطالعات مروري در حد  جهان

 مطالعات مستقل و اصیل، در این مطالعه روش شناسی
انواع شناخته شده تر مقاالت مرتبط   و هاي مروري پژوهش

اقدام به تعریف و بیان نکات  منظور، بدین  .معرفی می شوند
  کاربردي  ده نوع از پرکاربردي ترین  مطالعات مروري

خواهد شد .در ضمن به  نقاط قوت و محدویت هاي آنها نیز 
  شاره خواهد گردید .ا

 روشها و مواد

آوري  جمع آن در که روایتی است مرور مطالعه مطالعه ، این
پایگاههاي داده اي  پاب مد،  در جستجو طریق از اطالعات

اژه از کلید و استفاده گوگل اسکوالر، مگیران و اس اي دي با
  هاي ، مرور، سیستماتیک، متاانالیز، فراتحلیل، مرور منظم،

 .گرفت مطالعات مروري، پرستاري مبتنی بر شواهد صورت
محدودیت زمانی در جستجوي مقاالت وجود نداشت و زبان 

 هدفمقاالت مورد بررسی انگلیسی و فارسی بود. که با 
 رو، نیا ازمعرفی مختصر  نوع مقاله مروري صورت گرفت . 

                                                             
2 . Search, Appraisal, Synthesis and Analysis 
(SALSA) framework 

 يدیکل يهایژگیمتداول و و يمروررایج مطالعات انواع 
  )SALSA(2بر اساس چارچوب و  ییمرتبط با آنها شناسا

م می باشد با ه  لی، سنتز و تحلیابیجستجو، ارزکه شامل، 
 یژگیو ضمناً قرار گرفت، لیو تحل هیمورد تجزمقایسه نتایج 

ز ا شد. انیآن شرح داده شد و نقاط قوت و ضعف آن ب يها
، دمورد می شدن 30که  کتب مرتبط بین مراجع، مقاالت و

بارها مورد  مواردي که مولفین صاحب نام و مجرب داشتند و
کل و متن فوق ش استناد قرار گرفته بودند، انتخاب گردیدند

 .گرفت

  یافته ها

از انواع ده نوع به منظور دست یابی به هدف مطالعه، 
که کاربرد مرتبط با آن  خصوصیاتو  مطالعات  مروري 

ا بیشتري در ارتباط ببیشتري دارند و مقاالت منتشر شده 
 هیمورد تجز SALSAچارچوب  انها وجود داشت بر اساس

  ).1قرار گرفتند (جدول  لیو تحل

  3نقلی مرور
 Narrative)عناوین  با که سنتی مروري مقاالت

reviews)   یا(Traditional reviews) شناخته  نیز
 زمینه یک در خبره نویسندگان توسط معموالً شوند می

 مالکا شکلی به می توانند و آمده در تحریر رشته خاص به
 در پیرامون موجود دانش بندي جمع به و منتقدانه، جذاب

 .شوند موضوع مشخص منجر یک

 الًمعمو نویسند می را مقاالت از نوع این که کسانی چه اگر
 ظرن مورد موضوع پیرامون گسترده دانشی و خاص از تبحري

 یافته و نتایج است ممکن وجود این با هستند، برخوردار
 واقعیت از نمایند، می گزارش خود مطالعه در که هایی را

ورش  ت دچار مقاالت، انتخاب شیوه تأثیر تحت و فاصله داشته
دلیل این امر هم آن است که در این نوع از مقاالت  .گردند

مقاالت  مشخصی به منظور دستیابی به راهنماي  مروري،
مقاالت، نوع  نوشتن این  جهت اصیل وجود ندارد و معموالً، 

 ود خنظر دانشمند خبره، مقاالتی را که پیرامون موضوع مورد
سلیقه  به رشته تحریر در آمده است را بر اساس دانش و

 مطالعه قرار می دهد. از همین رو، مورد خود  انتخاب و

3. Narrative Review 
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 قین محقسایر مقاالت مروري سنتی از قابلیت تکرار توسط 
 .)12،13نیستند (برخوردار 

  مزایا: 
ه است که قبالً ب يموارد ییبه دنبال شناسا مرور نقلیروش 

فعالیت ادغام ساختن  يامکان را برا نیدست آمده است، ا
از تکرار و  يری، جلوگيجمع بند به منظور  ی،قبل هاي 
  کند. یفراهم م چالش ها  ای اتیحذف ییشناسا

  معایب:
ر به منظو در مطالعات مروري نقلی  نویسنده هدف مشخصی

داده  لیو تحل هیتجز ای مطالعه  دامنه دست یابی  به حداکثر
  شده  يجمع آور يها

از قبل  داشته است   که  يا جهیهر نتبه  نیبنابراندارد. 
زیرا که بصورت عمدي یا غیر عمدي ممکن است برسد، 

مطالعات ممکن از  یقابل توجه ياحتمال حذف، بخشها
نند توا یمصرفاً  سندگانی، نونیعالوه بر ااست ایجاد شود. 

نها آی و طرز فکر نیرا انتخاب کنند که از جهان ب یاتیادب
   ).13نماید ( یم یبانیپشت

  

  4منظم مرور
 ظم من يهااست که با استفاده از روش نهیشیمرور پ ياگونه

ها گزارش پژوهش يانتقاد یابیو ارز يگردآور به منظور 
علوم  يهارشته ینوع مرور در تمام نی. اشودیاجرا م

دقت و مراحل نگارش،  دلیل و به  رودیکار مبهپزشکی 
علوم . در شودیم دانسته اصیل  همتراز پژوهش یگاه

. )14( دانندیم "ینیبال شاهدسطح  نیباالتر"آن را  یپزشک
همه  يسازو خالصه يگردآور منظمهدف از نوشتن مرور 

 ییارائه پاسخ نها جهت پرسش  کیمرتبط با  يهاپژوهش
 يجداگانه که برا يهابه آن پرسش است چرا که پژوهش

به  هشینه تنها هم شوندیم یطراح کسانیپاسخ به پرسش 
تفاوت م ییهاافتهی یگاه لکهب انجامندینم کسانی يهاافتهی

از  يا. هر پژوهش مانند قطعهدهندیارائه م يو گاه متضاد
کامل را ارائه  یپازل کیستماتیپازل است و مرور س کی

                                                             
4 . Systematic Review 

 ینیکه از ساختار و مراحل معی تی. برخالف مرور رواکندیم
 قهیلبه س یآن بستگ تیفیو ک تیو کم کندینم يرویپ

و  يبا هدف گردآور کیستماتیس ورآن دارد، مر سندگانینو
 يکه برا شودیانجام م ییهاهمه پژوهش يسازخالصه

هر  تیرو کم نیو از ا انداجرا شده کسانی یپاسخ به پرسش
آن به  تیفیها و کبه تعداد پژوهش کیستماتیمرور س

دارد و مراحل و ساختار  یها بستگتک تک پژوهش تیفیک
  . )15( است یجهان شده رفتهیپذ يآن تابع استانداردها

  مزایا:

سیستماتیک می توان اشاره  مرور هاي اصلی از مزیت     
 عینی با توجه به مطالعات مرتبط، کمک به حلبه انجام نقد 

 تحقیقاتی شواهد بین مشخص کردن ناهمخوانی ، مسئله
 شخصی نظر اعمال مانع "ها داده وزن" داشت  که  موجود،

 استراتژي کمک به واقع در و مولف میگردد داوري پیش و
 چندین نتایج بندي جمع به خطا، تورش و حداقل با هایی

منظم یا  مرور انجام حال هر در پردازد. می اصلی مطالعه
 رايب که باشد می دقیق و سخت فعالیتی   سیستماتیک

  ). 14تیمی انجام گردد ( به شکل است بهتر آن بهینه انجام

  معایب:
آنچه که در محدودیت این نوع مطالعه مروري بیان شده  

مطالعات مرور شده؛ حجم  تیفیتفاوت در کاست اینکه ؛ 
کم مطالعات و  تعداد ها؛افتهی يریناپذ مینمونه کم و تعم

 يپرسش بر مبنا یطراح ها؛افتهیاغراق در اعتبار 
و کم شمار  ؛یواقع يهاپرسش يبه جا ،موجود يهاپژوهش

 ).14کارایی  است ( داراي   کیستماتیس يبودن مرورها

   5فراتحلیل

 و سیستماتیک استباالتر از مرور  داراي  سطح   زیمتاآنال
باشد، اما  کیستماتیمرور سهمچنین ممکن است  یک 

 یمرس ،یکمه مطالعیک  ز،ی. متاآنالستین عکس آن صادق
 يها پژوهش بطور سیستماتیک، که است یکیولوژیدمیو اپ
ی م استخراج را جیو نتاقرار داده  یابیارز مورد را یقبل

 يفاکتورها تر آثار درمان، قیدق ینتخم ؛شامل ،که کند

5 Meta-analysis. 
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 یبیرکت لیاست که به تحل يگرید جۀیهر نت ای يماریخطر ب
)pooled analysis ( کند یکمک م )16.(  

  مزایا:
این روش به منظور اجتناب از سوگیرى محقق در انتخاب  در

بیان مى  راهنما استفاده مى شود.  یک راهنما تحقیقات از 
کند که کدام تحقیق با چه ویژگى هایى انتخاب یا از مسیر 

  . مطالعه کنار گذاشته شود

شناسایى میزان هماهنگى منابع مورد  براىهمچنین  
مطالعه آزمون ناهمگونى انجام مى شود. زیرا تغییر پذیرى 

 بین مطالعات ممکن است به دلیل واریانس تصادفى باشد
ازه اثر کلى براى هر مطالعه محاسبه یک اند زیمتا آنال در.

 میتصم يبرا ییمجموعه ها نیمى شود.  بعالوه، چن
 سهیکارآمد هستند، خصوصاً در مقا یاز نظر زمان رندگانیگ

  .يمطالعات پراکنده فرد یبررس يبا زمان صرف شده برا

  معایب:
محقق فراتحلیل ممکن است با مشکالت و موانعى مواجه 

که باید نتواند به سرانجام برساند. از شود و کار را آن طور 
 ،جمله این که به دلیل متناقض بودن نتایج تحقیقات پیشین

به جمع بندى متقن دشوار مى شود. هم چنین،  دست یابی 
تفاوت بین روش هاى آزمایش، زمینه ها، ابزارهاى سنجش 
و روش تحقیق، قابلیت تطبیق و مقایسه یافته هاى 

د. حتى در برخى از موارد، تکرار تحقیقات را مشکل مى کن
فراوانى هم ممکن است نتواند جامعیت تحقیق را ثابت کند. 
از سوى دیگر، ادبیات یک موضوع ممکن است به قدرى 
وسیع باشد که روند مطالعات در آن مبهم و حجم اطالعات 

 ).17( سرسام آور باشد

    6یفیدر سنتز مطالعات ک بیفرا ترک
 ي ازریبه صورت تفس یفیسنتز مطالعات ک به منظور   

 و فیکی فراترکیب کیفی، فراتحلیل عناوین فرا ترکیب،
 وردهاي م واژه اغلب اما. میشود استفاده فراترکیب تفسیري

 باست. فراترکی کیفی فراترکیب روش، براي این استفاده
 کیفی تحقیقات سایر یافته هاي که است کیفی مطالعه نوعی

 می برد ؛ به کار داده عنوان به را موضوع یک زمینه در
                                                             

6. Meta-Synthesis 

 یکیف را مطالعات فراترکیب مطالعه نمونه هاي بنابراین،
 مورد سوال پژوهشی اساس بر محقق که میدهند تشکیل
 کیفی مطالعات مطالعه می کند. سنتز وارد را آنها عالقه،
آن  يبرا يادیز يکردهایرواست.  ظهور حال در جدید روش

 پژوهشگران مورد استفاده قرار توسط تواندیوجود دارد که م
در  یفیبه سنتز مطالعات ک عمده کردیدو رو). 18گیرد (

مل ع هیفرض نیاز محققان بر ا یبرخوجود دارد محققان  نیب
ننده کآوري  جمع ندیفرآ کی یفیسنتز ک کیکه  کنندیم

 کیرا به عنوان  یفیسنتز ک عده دیگر  که یاست، در حال
قیقت در ح سنتزقلمداد می کنند . زیراکه  يریتفس ندیفرآ

 به عنوان مثال( یکم کردیرو کی يساز کپارچهنوعی ی
). 19) می باشد (فرکانس و شدت قیاندازه اثر از طر نییتع

عه توسي و بر توسعه نظر يریسنتز تفس گر،یدي از سو
 یفیک یشناس روش هیاز پاهمچنین  .کندیمفهوم تمرکز م

 شیرا به نما یکمي هایژگیو که کندی استفاده م یسنت
  نگذاشته است. 

  مزایا:
نوعی مطالعه مروري است که به  یفیک کیستماتیسمرور  

ارائه خدمات  يکننده ها لیکشف موانع و تسه منظور 
مشارکت کنندگان که از تجربیات انها  يها دگاهیدساس برا

 يها افتهی استخراج شده و واقعی هستند نوشته می شود.
ممکن است قدرتمندتر از نظرات  یفیک قاتیحاصل از تحق

لذا متاسنتز تحقیقات  شده از پرسشنامه ها باشد استخراج 
  مشابه کیفی در مورد یک پدیده خاص قوي به نظر می رسد.

  معایب

ار قرراه  ییهنوز در مراحل ابتدا یفیک کیستماتیس مرور
یا در مورد مناسب بودن  یقابل توجههاي  بحث دارند و
ي بکار رفته در ان وجود ندارد. همچنین ابهام روشهانبودن 

  در زمینه سنتز شواهد کیفی نیز وجود دارد.

   7مروري  انتقادي 

 ي (کریتیکال)انتقاد نوع  دیگري از مطالعات مروري؛ نوع 
 آنها ، در موردمطالب  سندهیدهد  نو ینشان ممی باشد که 

را به طور  هاآن تیفیو کانجام داده  يگسترده ا قیتحق

7  .Critical review 
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 فیفراتر از توص نیا  .است قرار داده  یابیارزمورد  يانتقاد
از  يشده است و شامل درجه ا ییصرف مقاالت شناسا

 يانتقاد مرور  کی  .است یمفهوم يو نوآور لیو تحل هیتجز
 لیو تحل هیه، تجزاستخراج موثر، مطالب را از منابع مختلف 

خروجی این مطالعه یا  محصولهمچنین  .کند یو سنتز م
 نشان دادهمدل  کی ای هیفرض کیبه طور معمول در  مروري

 ایاز مدل ها  یبیمدل حاصل ممکن است ترک . شود یم
اده از د دیکامالً جد يریتفس ایموجود باشد  يمکاتب فکر

 موجود باشد. يها

 مزایا

، يعاد طیشرا درمطالعه مروري نوع  نیا "یاتیح"لفه مو
عه توس ،تکامل ندیفرا قیاز طرآن است که  یمفهوم ينوآور

اله مقبه  جدید منتشر شده  مقالههر  پیدا می کند. زیرا که
این مطالعه مروري  .شود یاضافه مبه خود خود  یقبل يها

 ارزشدر مطالعات قبلی آنچه که  یابیارز يرا برا یفرصت
در حل  یممکن است سع نیهمچن .کند یفراهم م شتهدا

ممکن به این ترتیب  .داشته باشدمخالف هم  يمکاتب فکر
توسعه  دیمرحله جد يبرا "پرتاب يسکو" کیاست 
  فراهم کند. مطالعات جدیدو  یمفهوم

 معایب

از معایب و محدودیت هاي این روش آن است که          
   ،گرید يکردهایروموجود در مهم  در این مرور ، مطالعات 

نشان  نمی تواند را  اتیدر ادب موجود ساختار و همچنین 
تمام  ییشناسا يکه تالش برااست  یحال دراین   .دهد

قرار می  یموضوع مورد بررس کیموجود در مورد  اتیادب
جستجو، سنتز و  يروشها حیارائه صرالزامی به ، اما گیرد
مقاله از هر بر سهم  .از طرفی نداردآنها را  لیو تحل هیتجز

صورتی که  هدف این نوع در ، تاکید داردشده نتایج ارائه 
ی مقاالت نمی باشد. در این رسم تیفیک یابیارزمطالعه 
هستند و محصول بدست آمده  یلزوماً ذهن هاریتفس مطالعه

مطالعه  انیپامی باشد و نه نقطه  شتریب یابینقطه شروع ارز
.  

  

                                                             
8. review Scoping 

   8یمرور مفهوم

 میمفاه رامونیپدر  عیمرور سر ازاست  عبارت یمفهوممرور 
و  یمنابع اصل افتنیخاص و  یموضوع پژوهش کی ديیکل

 رامونیپ می توان  در این نوع مطالعه  .  موجود انواع شواهد
که قبالً درباره آنها مرور  یموضوعات ایو  دهیچیموضوعات پ

پروژه خاص  کیصورت  است را  به امدهیبه عمل ن یجامع
  ).19( به مرحله اجرا درآورد

گسترده  مرور براي عیمعموالً به شکل سر یمرور مفهوم
موضوع خاص بدون در نظر گرفتن  کی رامونیشواهد پ

 یمفهوم مرور. ردیپذی شده صورت م مطالعات انجام تیفیک
 ظرن فرضیه در تولید براي مطالعاتی به عنوان می توان را

 براي مناسبی بسیار پیش زمینه گرفت. همچنین  می توانند
  . )20نمایند ( فراهم نظام مند مرور

  مزایا: 

گذاران را  استیتوانند س یم فهومیممطالعات مروري       
راکه زی منظم کامل آگاه کنند. ینیبازب کیبه  ازیدر مورد ن

 د منظم  می باشن  برتر نسبت به مرور یژگیو نیچند داراي 
  هستند. بودنمنظم، شفاف و قابل تکرارشامل  که

  معایب:
تواند به عنوان  یخود نم يمعموالً به خود مفهومی مرور

ه ک لیدل نیشود، در درجه اول به ا یتلق یینها یخروج کی
در  اجراي دارند زیراو  مدت زمان  يریدر سختگ تیمحدود

  سوگیري وجود دارد.آنها احتمال 

 یابیارز ندیطور خاص، آنها معموالً شامل فرآ بهواینکه  
 ،خطر وجود دارد که احتمال  نیا نیبنابراد . ستین تیفیک

 يآنها به عنوان مبنا یذات تیفیاز ک شتریوجود مطالعات ب
 یها نمآن يها افتهی، از جهیاستفاده شود. در نت يریگ جهینت

  استفاده کرد. عملکرد/استیس هیتوص يتوان برا

   9مرور سریع

سنتز شواهد است که ممکن است در  ینوع ،عیسر مرور
 و روز منظم استاندارد، اطالعات به موقع يهامروربا  سهیمقا
انجام  ي. روشهانماید  فراهم  يریگ میتصم يبرا يتر

9. Rapid review 
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متفاوت است و معموالً در کمتر از  اریبس عیسر يهای بررس
ظم من ینیبازب کنویسندگان ی اغلب د.شو یهفته انجام م 5
با  عیسر یبررس کی .دارند اجیاحت یشواهد عمل قیتلف يبرا

 یبررسند شود رو ی، باعث ممنظم یحذف مراحل بررس
 يسرعت آن را کمتر کند و آن را از دقت کمتر منظم

این نوع از مطالعات مروري با اهداف زیر  برخوردار سازد.
  طراحی می گردند : 

 ینوظهور، به روزرسان ای دیجد یقاتیتحق موضوعات
 استیس کی یابیارز ي، موضوعات مهم، برایقبل يمرورها

مرور  يروشها سایر با استفاده از که عملکرد شناخته شده  ای
  ).21( ستمقدور نی منظم

 مرور منظمدانش است که روند  بیاز ترک ینوع عیمرور سر
 يبه موقع اطالعات، اجزا دیتول يکند، اما برا یرا دنبال م

  ).23، 22(شوند یم بکار گرفتهساده  ندیفرآ

  مزایا: 

ع انجام سریشواهد به دنبال  عیسر یابیو ارز عیسر يها مرور
 نیا). 24مطالعه بوده و قصد انجام سرسري کار را ندارد (

تاه کو يرا که ممکن است برا اصولی  کیتکن نیروش چند
موارد شامل  نیا .بکار می گیردکردن زمان استفاده شود، 

 يها ي، استفاده از استراتژبر سوال مطالعه قیتمرکز دق
 زانی، محدود کردن مدهیچیکمتر پ ای گسترده تر يجستجو

 يرهایمتغبر اساس فقط  جستجو، اغیر مرتبط اتیادب
 .است "ساده" به روش تیفیک یابیو انجام ارز يدیکل

د استفاده کنند که کدام مراحل را نکن یانتخاب م محققین
ر اث حاًیو سپس صر یا مسیر را از نظر زمانی کوتاه کنند.

  د.نکن یرا گزارش م یروش نیچن یاحتمال

 معایب:

حدود کردن مدت از معایب روش مرور سریع می توان به م 
 .اشاره نمود .  يریسوگ جادیخطر اافزایش ، یزمان بررس

 صادق یبررس ندیفرآ نوعهر يبراالبته این امر می تواند 
 شوند یم  مراحل مرور کوتاهکه  یخطر هنگام نیاما ا باشد 

 یم شتریشوند، ب یکنار گذاشته مبعضی مراحل  یحت ای
جستجو ممکن است  يمحدود کردن زمان الزم برا   .شود

                                                             
10. Mapping Review 

 یابیارز ایمحدود  یابیدر انتشار شود، ارز يریمنجر به سوگ
 تیفیبا ک قاتیبر تحق ینامتناسب دیممکن است تأک تیفیک
که عدم توجه به سنتز ممکن  یداشته باشد، در حال نییپا

اهد در شو دیتول. ردیبگ دهیتناقض را ناد ای ياراست ناسازگ
 شیخطر افزا نیدر مقابل ا دیبا عیسر یبازه زمان کی

 يروش و برجسته ساز يساز مستند. جبران شود سوگیري
سوگیري  نیمبارزه با چن ياز راه ها یکیآن  يها تیمحدود

رح مط دیکه با یبه سوال یبعالوه، توجه ناکاف   .است هایی
ع وجود موضو کباره یکه در  یاتیادب تیفیو ک تیکم ایشود 

 کیبه  قیدق اریپاسخ بس به یکدارد، ممکن است منجر 
غلط به سوال خوب شود پاسخ  کی ایسوال اشتباه 

)24)(24.(  

  10مرور انطباقی

 Mapping Evidenceنام هاي دیگر مرور انطباقی: 
Review, Mapping Study, Mapping Review, 

Mapping  
 Exercise, Systematic Map  

مرور هاي انطباقی تاکید بر سنتز ترکیبی بر روي داده ها 
دارند و تاکید انها بر سوال می باشد. مرور انطباقی براي 
تحقیقات متنوع و گسترده، به عنوان اولین قدم براي مرور 

 نهیزم کیشکاف ها در  ییشناسا يبراهاي منظم و 
  ).25ی خاص طراحی می شوند(موضوع

، ییشناسا با هدف است که  یبررسنوع  کی مرور انطباقی
در مقاالت مختلف صورت می بلکه ارتباطات و ، جینه نتا
 ، محلتیاز جمله محل فعال ییها یژگیبر و این مرور .گیرد 

مرور  تمرکز دارد.چاپ شده  ژورنالنوع اعتبار و  نیتأم
ما ا می باشدموارد منتشر شده متمرکز  ياغلب رو انطباقی

امل ش انطباقیاز مطالعات  ی. برخستیکار ن نیبه ا يازین
پروپوزال (به عنوان مثال، کتاب ها، روزنامه ها،  موارد ریسا

 نقشه" اوقات به یگاه نیهمچن نیز می باشند.) گرانت ها
هستند که  يریتصو ياشاره دارد، که ابزارها "یمفهوم يها

 یم شیدهند و نما یسازمان م يریدانش را به صورت تصو
  نمودارها.و ، فلوچارت هادهند، مانند استفاده از 
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  مزایا:

 مطالعات اتیادب قیعم یساز بررس نهیزم مرورهاي انطباقی
شکاف ها در شواهد را  ییشناساانتخاب شده براي مرور و 

ممکن است  مرورهاي انطباقی  .کند یم ریامکان پذ
 دگاهیاز جمله با توجه به د گرید يمطالعات را از راه ها

که مطالعات در آن انجام  یطیمح ای تی، گروه جمعينظر
 قیتحق نهیزم ،فیعالوه بر توص  .کنندمی شده اند، مشخص 

آگاهانه در مورد انجام  يریگ میتصم يرا برا نهیتواند زم یم
 همطالع کیفقط  ایو سنتز در همه مطالعات  قیدق یبررس

کل  ایتواند نشان دهد که آ یماین نوع مرور  .فراهم کند
سنتز منسجم  کی يبرا یمطالعات به اندازه کاف تیجمع

  ناسب هستند یا نه.م

  معایب:

جستجو ممکن است به مرور و  عیگسترده و سر تیماه
است  ممکن .از مقاالت باشد یاز دست رفتن برخ يمعنا

 آموزش ایبه تخصص  يبازده بصر جادیا يزمان ببرد و برا
هدایت این در  يناسازگار .شته باشددا ازین يشتریب

  .)26مطالعات مروري  ممکن است ایجاد شود (

مروري با هدف انطباق باید در نظر داشت که این نوع مطالعه 
خاص  و دسته بندي متون موجود در یک حوزه موضوعی

نتیجه این مرور می تواند انجام یک مطالعه  انجام می شود. 
 د و همچنین و یا یک پژوهش جدید باش ر ایندهدمروري 

عات فیت مطالیکمک به تصمیم گیري درخصوص کمیت و ک
انجام شده جهت انجام یک مرور جدید و انجام تحلیل هاي 

  د باشد.جدی

  11یتیمرور وضع

از مرور متون  يگونه ا ،ژهینوع از مرور به صورت و نیدر ا
حال  تیخاص وضع صورت شود که به یدر نظر گرفته م

که در مرور  یدر حال دهد یموضوع را نشان م کیحاضر 
  .رندیگ یقرار م استفادهمورد  زیگذشته نگر ن متون

مطالعه  "این نوع از مطالعات به  یدانشگاه يدر پژوهش ها
 يدیجد دهیا مطالعات مجملشود. در  یگفته م "مجمل

                                                             
11 .State of the art review 

 انجام مطالعات ،حوزه مشخص کیبلکه در  ،شود یمطرح نم
  شود. یم انیشده ب

 ای یتوسعه علم یفعل تینشان دهنده وضع مرور وضعیتی
 نیشتریعمدتاً ب شرفتهیپ یک بررسی است. یمهندس

موضوع  کیمربوط به  ایخاص  نهیزم کیرا در  قاتیتحق
  انجام می دهد.خاص 

و  یفعل ياغلب خالصه روندهانوع مطالعه مروري  نیا
در  يو استانداردساز قیتحق يها تی، اولوینوظهور آموزش

 را براي انجام شدن مورد نظر قرار می دهد.خاص  نهیزم کی
 دیگسترده تول اتیمهم از ادب مرور کیبا هدف ارائه  مرور نیا

 نهیزم یکدر  یاز تفکر فعل یبیشده در دهه گذشته، ترک
 يها دگاهیممکن است دنوع مطالعات  نیا .استخاص 

را نشان  يا نهیزم ایموضوع ارائه دهد  کیراجع به  يدیجد
  .)27( دارد شتریب قاتیبه تحق ازیدهد که ن

  مزایا: 

 یکه م یکسان يبرا ای تازه کار يافراد يبرا مرور وضعیتی
 ییمعاصر را شناسا قاتیبالقوه تحق يخواهند فرصت ها

ند توا یبرخوردار است. خواننده م یکنند از ارزش قابل توجه
 ،تحوالت خاص فیمقاله در توص نیخواندن چند يبه جا

 کیموضوع را از  کی یاصل يها یژگیو و تیاحساس کم
  بدست آورد. وضعیتی يمقاله مرور

  معایب:
 ریمحدود به زمان است و ممکن است تصو مرور وضعیتی

به عنوان مثال،    .رشته را مخدوش کند کیاز توسعه  یکل
 اتقیدر گذشته به طور گسترده توسط تحق یاگر موضوع

تحت پوشش قرار گرفته باشد، اما به طور موقت مختلف 
آن کمتر  تیشده باشد، ممکن است اهم "يبهبود"دچار 

است  يتوافق شده ا یخارج از افق زمان راینشان داده شود ز
  .قرار دارد وضعیتی يکه در مقاله مرور

 یاست به سادگ متخصص موضوع ممکن کی عالوه بر این  
د خو ندهیو آ یفعل يها تیاز اولو يا ژهیو و یشخص دگاهید

  ارائه دهد.را در مرور وضعیتی 
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 12مرور چترگونه

 ,overviews of reviewsاسامی دیگر ان عبارتند از: 
reviews of reviews, summaries of 
systematic reviews, or syntheses of 

reviews. 

 بار بعد از فعالیتهاي پایگاه داده اولین نیاز به مرور چترگونه
خصوص به  مطرح شد. این نوع از مرور به ”کوکران"اي 

مروري اشاره دارد که شواهد و مدارکی از مرورهاي چندگانۀ 
ار بکدسترس و قابل استفاده  رور قابلکوکران را در یک م

  ).28می گیرد(

 يهامرور، ياطالعات چند مقاله مرور يجمع بندبا 
 سهیکند و امکان مقا یشواهد را آسان تر م یبررس ونه،گچتر
 یکند. بررس یرا فراهم م مرورهاي تکیاز  کیهر  نیب جینتا
 رورم کیسوال گسترده تر از  کیممکن است  گونهچتر يها

مختلف  يها سهی، مانند بحث در مورد مقای باشدمعمول
 ژهی. آنها به ومطرح می شودسوال  کی قطف يدرمان به جا

 سهیو هنگام مقا ینیدستورالعمل ها و اقدامات بال هیته يبرا
 ).29( هستند دیمف مخالفمداخالت 

 مرورهاي  يها افتهیدهد تا  یاجازه م گونهچتر یبررس کی
ه مرور چترگون .کندو تقابل  سهیمقارا سوال  کیمربوط به 

 کیستماتیس يمرورها جینتا يآور گرد يبرا یسمیمکان
امکان  گونهمرور چتر کیانجام  است. نیشیپ انجام شده

 کیاز موضوعات مربوط به  يگسترده ا فیپرداختن به ط
ه ک يگسترده ا ریکند. تصو یموضوع مورد عالقه را فراهم م

در  نیاست همچن یابیقابل دست گونهچتر مرور کیاز انجام 
وال س ایموضوع  کیاگر شواهد ثابت در مورد  يبرجسته ساز
د متناقض وجونا ای ضمتناق يها افتهی ایباشد  وجود داشته

ل آ دهیامر ا نیا لیدال اتیو جزئ یداشته باشد، و در بررس
دهد تا  یاجازه م گونهچتر مرور کیشواهد با  یاست. بررس

ه مشاب مطالعات مروريسواالت بر اساس   یو بررس یابیارز
  .مشابه را مشاهده کنند جیبه طور مستقل نتا انجام شود و

  مزایا: 

  

                                                             
12 .Umbrella review 

در یک  اتیادب قیعم یبررس يساز نهیزم مرور چتر گونه
ا شواهد ر بر اساسشکاف ها  ییگسترده تر و شناسازمینه 

 يابزار این نوع از مطالعه مروري  .کند یم ریامکان پذ
و  دیدگاه  متخصصین ، ها استیارائه س جهت  ارزشمند 
 یبررسبه منظور و شفاف  حیبه روش صر ، رامحققان
  .تر بکار می رودکارآمد

از  ،گرید يممکن است مطالعات را از راه ها مرور چترگونه
 یطیمح ای تی، گروه جمعينظر دگاهیجمله با توجه به د

  .که مطالعات در آن انجام شده اند، مشخص کنند

 نینهمچ مرورچترگونه کی، قیتحق نهیزم فیعالوه بر توص 
 ایآ نکهیآگاهانه درباره ا يریگ میتصم نهیتواند زم یم

 جموعهرمیز کیفقط  ایمطالعات  هیکل قیو سنتز عم یبررس
  .دهد، فراهم کند یرا انجام م

 تیکل جمع ایتواند نشان دهد که آ یم مرور همچنین نیا
کافی سنتز منسجم  کی يبرا یمطالعات به اندازه کاف

  هستند.

 درمطالعات  نیا ایتواند مشخص کند که آ یم نیهمچن 
در  یمالحظات عمل ای کننده هستندکمک  سواالتپاسخ به 

  کند. یممرور کفایت  کامل کردن يمورد منابع موجود برا

  

  معایب:

دارند و فاقد  یزمان تیلزوماً محدود مرورهاي چترگونه
این  .هستند يشتریب يکردهایرو لیو تحل هیو تجز بیترک

سترده گ فیتوصبدلیل اینکه   مطالعات ممکن است گونه از 
 از حد ساده  شیرا ب ریتصو از یک موضوع می کنند  يا

 نی) بی(ناهمگن ه تنوع قابل توجه اتوصیف کنند و ی
.  مرورهاي آنها را پنهان  کنند يها افتهیمطالعات و 

 ندواحدي ندار تیفیک یابیارز ندیفرآ کیمعموالً  چترگونه
 یم ارزیابیمطالعه  یمطالعات را فقط بر اساس طراح لذا

  .)30( کنند
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   SALSA: مقایسه انواع مطالعات مروري بر اساس متد  1شکل شماره 
نام مطالعه 

  مروري
  تحلیل  ترکیب  ارزیابی  جستجو   توصیف مختصر

 مرور نقلی
)Narrative 

Review(  

را در قالب  يمطالب منتشر شده ا
  .دهند یارائه ممرور 

از  يگسترده ا فیتواند ط یم
موضوعات را در سطوح مختلف 

  .کامل و جامع پوشش دهد
 يها افتهیاست شامل  ممکن

  باشد قیتحق

ممکن است شامل 
جامع  يجستجوها

  نباشد ایباشد 

 یابیممکن است ارز
را شامل  تیفیک

  نشود ایشود 

نتایج به طور معمول 
مرور مطالعات را در 

  یت می کندروابحث 

 لیلو تح هیتجز
ممکن است به 

، یزمان بیترت
و  ی، موضوعیمفهوم

  انجام شود. رهیغ

 منظممرور 
)Systematic 

Review(  

 کتیستمایس يبه دنبال جستجو
و سنتز شواهد  یابی، ارزبراي
است که غالباً از  یقاتیتحق

مربوط به انجام  يهادستورالعمل 
  کند یم يرویپ مرور کی

اجراي هدف 
جامع و  يجستجو

  است کامل

 تیفیک یابیارز
بر ممکن است 

 نییتعاساس 
معیارهاي ورود و 

  خروج باشد

نتایج به طور معمول 
می  تیروادر بحث 

شود و همچنین 
و  جدولبا همراه 

  نمودار می باشد

نچه شناخته شده ا
 ییها هیاست توص

 پرکتیس و  يبرا
آنچه ناشناخته مانده 

 نانیاست عدم اطم
 و ها افتهیدر مورد 

 يبرا ییها هیتوص
  ندهیآ قاتیتحق

(  فراتحلیل
meta-

analysis (  

 جینتا يکه از لحاظ آمار یکیتکن
 یم بیرا با هم ترک یمطالعات کم
ائه ار جیاز نتا يتر قیکند تا اثر دق

  دهد

 يدف جستجوه
 کاملجامع و 

است. ممکن است 
 نمودار قیفیاز 
دن کرکامل  يبرا
استفاده  یابیارز

  کند

 تیفیک یابیارز
با ممکن است 

/  معیارهاي ورود
 ایو /   خروج
و  هیتجز تیحساس

  ندک نییرا تع لیتحل

 یکیگرافنمودارهاي 
همراه با  یو جدول

  یترواو  ریتفس

 لیو تحل هیتجز
اندازه براي  يعدد

اثرات با فرض  يریگ
  یعدم وجود ناهمگن

در  بیفرا ترک
سنتز مطالعات 

-Meta  یفیک
Synthesis  

 يها افتهی سهیمقا ای قیوش تلفر
 "مت"به دنبال  نی. ایفیمطالعات ک

است که در  ییها "سازه" ای
  قرار دارند تکی یفیمطالعات ک

ممکن است از 
 يرینمونه گ

 ای یانتخاب
هدفمند استفاده 

  شود

 تیفیک یابیارز
 يمعموالً برا

ي غیر امهایپ
مستقیم استفاده می 

شود نه بر اساس 
/  معیارهاي ورود

  خروج به مطالعه

کیفی، سنتز و 
  روایت

، یموضوع لیتحل
ممکن است شامل 

 یمفهوم يمدل ها
  باشد

  ي انتقاديویویر
Critical 
review  

در  سندهینو می دهدهداف نشان ا
به  آن تیفیو ک قیتحق اتیمورد ادب

 يانتقاد یابیارز يطور گسترده ا
صرف،  فیفراتر از توص .کرده است

و  لیو تحل هیشامل درجه تجز
است. به طور  یمفهوم ينوآور

ان  جهیمدل نت ای هیمعمول در فرض
  نشان داده می شود.

 ییبه دنبال شناسا
موارد در  نیمهمتر

  است نهیزم نیا

 یرسم یابیبدون ارز
 ي. تالش براتیفیک

با توجه به  یابیارز
  مشارکت

به طور معمول 
 دی، شایتروا

  یزمان ای یمفهوم

مهم: به هاي لفه وم
 ییدنبال شناسا
 يبرا یسهم مفهوم
موجود  هیتجسم نظر

 هیاستخراج نظر ای
  است دیجد
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 یمرور مفهوم
)review 

Scoping (  

اندازه بالقوه و دامنه  هیاول یابیرزا
موجود. با هدف  قیتحق اتیادب

شواهد  زانیو م تیماه ییشناسا
 تقای(معموالً شامل تحق یقاتیتحق

  مداوم)

امل بودن ک
جستجو با 

 يها تیمحدود
زمان / دامنه 

شود.  یم نییتع
ممکن است شامل 

در حال  قاتیتحق
  انجام باشد

ارزیابی کیفی غیر 
  رسمی

به طور معمول 
از  یجداول با برخ
کامنت هاي 

  نفسیري

 تیفیو ک تیکم
را مشخص  مطالعات

با  دیکند ، شا یم
مطالعه و  یطراح

 يها یژگیو ریسا
 ي. تالش برایاصل
 یبررس کی نییتع

  مناسب
  مرور سریع

)Rapid 
review(  

 کیآنچه قبالً در مورد  یابیارز
ته شناخ فعالیت بالینی ای استیس

 يشده است ، با استفاده از روش ها
جو جست يبرا کیستماتیس یبررس
  موجود قاتیتحق يانتقاد یابیو ارز

کامل بودن 
توسط جستجو 
 يها تیمحدود

 یم نییتع یزمان
  شود

 یرسمی فیک یابیارز
  یزمان تیبا محدود

استفاده از روایت و 
  جدول

و  اتیادب ریمقاد
 / جهت یکل تیفیک

  اتیادب ریتأث

  یمرور انطباق 
Maping 
review 

ود موج اتیادببندي و دسته  میترس
بین مرورهایی که نیاز به  از

مرورهاي بیشتر دارند. یا تحقیقات 
 يهاء خال ییشناسا اولیه براي 

  در ادبیات تحقیق موجود

کامل بودن 
جستجو با 

 يها تیمحدود
زمان / دامنه 

  شود یم نییتع

بررسی کیفی غیر 
  رسمی

ممکن است 
 یو جدول یکیگراف
  باشد

 تیفیو ک تیکم
را مشخص  اتیادب
با  دیکند، شا یم

مطالعه و  یطراح
 يها یژگیو ریسا
. ممکن است یاصل

 قاتیبه تحق ازین
را  هیثانو ای هیاول

  کند ییشناسا
  یتیمرور وضع

State of the 
art review  

گذشته  يکردهایرو ریبرخالف سا
 ترشیب می کند ی، سعینگر و کنون

. ممکن دیبه موضوعات روز بپرداز
در مورد  يدیجد يها دگاهیاست د

 يا نهیبه زم ایموضوع ارائه دهد 
  اشاره کند شتریب قاتیتحق يبرا

 يهدف جستجو
 یفعل اتیجامع ادب

  است

ارزیابی کیفی 
  غیررسمی

به طور معمول 
، ممکن است تیروا

  همراه جدول باشد

 دانش یفعل تیوضع
 يها برا تیو اولو

 قاتیو تحق جستجو
  ندهیآ

  مرور چترگونه
Umbrella 

review  

شواهد  يطور خاص به جمع آوربه 
سند قابل  کیدر  مرور نیاز چند
و قابل استفاده اشاره  یدسترس

 گسترده طیشرا يدارد. تمرکز بر رو
 در یکه مداخالت رقابت یمشکل ای

 يها یآن وجود دارد و بررس
مداخالت و  نیکه به ا يبرجسته ا

  پردازد یآنها م جینتا

اجزاي  ییشناسا
 چی، اما همرورها

 يجستجو
در  هیمطالعات اول

  بر نمی گیرد

 تیفیک یابیارز
مطالعات درون 

خود  ایو /  مرورها
  ها یبررس

 یو جدول یکیگراف
 یتهمراه با روا

   ریتفس

شناخته شده انچه 
 ییها هیاست توص

  .پرکتیس يبرا
ناشناخته مانده  آنچه

 ییها هیاست توص
  دهنیآ قاتیتحق يبرا
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  و نتیجه گیري بحث

مروري و مطالعات  عانوا معرفیمطالعه،  ینهدف از انجام ا
نقش ان در ارتقا دانش پرستاري می باشد . بدین منظور  

در  یمالجا یسبرربراي یافتن مطالعات مروري اقدام به 
هاي داخلی مانند مگیران  گاهیپاپاب مد و  و اسکوالر گوگل 

و اس اي دي انجام شد که نتایج  نشان داد؛ از انواع مطالعات 
مروري بیشترین توجه مربوط به مرور منظم و فرا تحلیل 
می باشد. همچنین نتایج نشان داد که تعدادي از این 
مطالعات مروري عالوه بر  اینکه در ایران شناخته شده 

وان انها نیز وجود ندارد. نیستند حتی ترجمه درستی از عن
به تعریف ساده اي در متون اکتفا  طفق گرید یدر مورد برخ

نها با اپژوهشگران  ییآشنا عدمعلت ان   دیشاشده است که 
ه ک مختلف در پرستاري نشان می دهد منابع ی. بررسباشد

در خصوص مطالعاتی که بصورت مرور منظم و فرا تحلیل  
دارد البته  نسبت به سایر انجام شده است مطالبی وجود 

روش هاي مروري مطالب زیادي در کتب و سایر منابع 
نیامده است و اگر مطلبی هم وجود دارد که ترجمه آنها قابل 
فهم نیست و براي اجرا و نوشتن مطالعه اي در این زمینه 
به محققین کمک نمی کند. با توجه به اینکه در جامعه 

رت مروري انجام می شود علمی  انواع مختلف مطالعات بصو
و بدلیل اینکه این مطالعات نیاز به گرفتن کد اخالق و مطرح 
شدن در کمیته هاي اخالق و همچنین رد شدن بواسطه 
مسائل اخالقی از طرف ژورنال ها ندارد.  لذا انجام انها از 
طرف محققین مورد استقبال قرار می گیرد. همچنین این 

ج مطالعات انفرادي کمک مطالعات مروري با تجمیع نتای
ین چنهم زیادي به معرفی نتایج براي تولید علم میکنند.

 از مطالعات ياریبسکه  است باعث شود نممک ییعدم آشنا
توانایی استفاده از روش هاي  نفعانیآنکه ذ لیبه دل لیاص

مختلف را ندارند مورد توجه قرار نگیرد و فرصت ایجاد تنوع 
   ري از دست برود.در استفاده از مطالعات مرو

ز دیگر چالشها کم بودن نتایج یک مطالعه نشان داد که ا
مطالعات مروري انجام شواهد علمی معتبر ازجمله 

اري در مجالت پرستو انتشار انها سیستماتیک و فراتحلیلها 
و کیفیت پایین گزارش دهی این مطالعات در مجالت داخل 

  ).31می باشد (و خارج از کشور 

 همین ارتباط نتیجه مطالعه اي نشان می دهد که مروردر 
، ددار یبهداشت يدر مراقبت ها ينقش محور کیستماتیس

منبع  به عنوان هیاول قاتیتحق نیگزیکه آنها جا لیدل نیبه ا
می بر اساس آنها استوار  ماتیکه تصم شده اند يشواهد
  .)32باشد (

 يبرا کردهایاز رو یعیوس فیکه ط یحالهمچنین در 
 حیصر يروشها لیوجود دارد، به دلتحقیق  اتیادب یبررس
 معموالً قابل کیستماتیس ياستفاده شده، مرورها قیو دق
  .)32( هستند کردیرو نیتر نانیاطم

 يو کارکردها های خروج انواع متعدد و يمرور يها پژوهش
پژوهشها در  نیا ادیز تیظرف از تیدارند که حکا یمختلف

مقاالت مروري منتشر شده   یدانش دارد. هدف کل دیتول
تولید دانش از طریق مرور ادبیات مرتبط با سوال مطالعه 
می باشد که در منابع و مطالعات مرتبه اول قابل پاسخگویی 

 نمی باشد. 

در دانسته هاي بیشتر در تحقیق به ما  مطالعات مروري 
أل خثبت  يبرا يابزار قدرتمند و همچنیند نکن یکمک م

مشخص شده  يشکاف ها نیهستند. از ا اتیدانش در ادب
  هندیدر آ قیشکل دادن به دستور کار تحق يتوان برا یم

 ).33( استفاده کرد

همچنین مطالعات مروري دروازه ورود به دانش پرستاري 
می باشد. در مطالعات مروري بدلیل تجمیع نتایج مطالعات 

در ارتباط با مراقبت  زیاد در قالب یک مطالعه، شواهد زیادي
ها در اختیار پرستاران قرار می گیرد. در همین ارتباط 
مطالعه اي نشان داد که مطالعات مروري در پرستاري که 

، ي، مرتب سازيجمع آوررا  يپرستار قاتیتحقنتایج 
مفهوم کامالً  کیتحت می کند و ان را و خالصه  یابیارز

براي  قرار می دهد مجموعه شواهد خوبی رامشخص 
استفاده در دانش پرستاري در دسترس پرستاران قرار می 

  ).34دهد (

 شیافزاهمچنین نتایج مطالعه دیگري نشان می دهد که 
به دست آوردن  يها يشواهد، همراه با دشوار يتقاضا برا

ی در جنبشکردن مطالعات مروري آن، منجر به برجسته 
در د بر شواه یمبتن یبهداشت يمراقبت ها تحت عنوان 

). همچنین مطالعات مروري در دنیا 35پرستاري شده است (
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 يراب يا هیبه عنوان پا هیاول قاتیتحق يبه جادر پرستاري 
شده است. همچنین  یبهداشت يمراقبت ها ماتیتصم

پرستاري نیز به عنوان یک حرفه براي توسعه دانش بدنبال 
جمع بندي و ارزیابی شواهد خوب تحت عنوان مطالعات 

  ).35ي می باشد (مرور

 انجام شده يهای از بررس یتوجه قابل بخش در این مطالعه 
ي پرکاربرد مرور يها مربوط به پژوهشدر مقاالت مشابه 

می باشد که در پرستاري نیز مطالعات مرور منظم و 
فراتحلیل از دیگر انواع مطالعات مروري بیشتر منتشر شده 

 گرفته است. است و مورد استقباد محققین پرستاري قرار
 يکارکردها و بالتبع برخوردار از ادیتنوعات ز يدارا هامرور

که با اشنایی پرستاران با انها، مقاالت  باشد،یگوناگون م
بیشتري منتشر می گردد که با تولید شواهد زیاد براي 
 استفاده پرستاران به تولید علم در پرستاري کمک می کند. 

انواع مطالعات مروري نتایج مطالعه اي نشان می دهد که 
 اتیدبا یبررس يبرا یی هستند که کردهایاز رو یعیوس فیط

تحقیق که نتیجه مطالعات تحقیقی می باشند را شامل می 
 قیو دق حیصر يروشها لیه دلشوند. مطالعات مروري ب

ا هکردیرو نیتر نانیمعموالً قابل اطمدر انها استفاده شده 
  ).33هستند (

علم در صورتی پدید می اید که اول ضمننا مسئله تولید 
نتایج تحقیقاتی در مقاالت منتشر می شود و در کتب براي 
استفاده افراد مختلف در هنگام به روز شدن  اضافه شوند و 
زمینه اشنایی اساتید و دانشجویان و سایر افراد نسبت به 
موضوعات جدید فراهم گردد. تحقیقات مروري حجم زیادي 

شده را به خود اختصاص داده اند که در از مقاالت منتشر 
ایران به دلیل نااشنایی با این روش ها ظرفیت زیادي براي 
چاپ این دسته از مقاالت از دست می رود. با توجه به موارد 
ذکر شده بر ان شدیم که تعدادي از مطالعات مروري بیشتر 
شناخته شده در دنیا را از طریق این مطالعه معرفی نماییم 

 ینه اشنایی محققین نسبت به انها فراهم شود.تا زم

از نقاط قوت مطالعه اشنایی با انواع مطالعات مروري 
پرکاربرد می باشد که مقاالت مشابه در این زمینه که به 
معرفی تعداد مختلفی از مطالعات مروري پرداخته باشد 

  محدودیت وجود داشت. 

 نتیجه گیري

مسئله تولید علم در پرستاري به عنوان یک حرفه، بسیار 
پراهمیت  می باشد. مطالعات مروري ظرفیت زیادي از 
مطالعات منتشر شده در دنیا را به خود اختصاص داده اند. 

 ژهیو بهرشان اخیرا انتشا ادیحجم ز لیلد به مروريمطالعات 
پیدا کردند و مورد توجه  يادیز تیاهم پرستاري در

ین پرستاري قرار گرفته اند . زیراکه ، اشنایی پرستاران محقق
با اینگونه مطالعات کمک زیادي به تولید علم در پرستاري 
می کند. ولی با این میزان اهمیت ، گونه هاي مختلف 
مطالعات مروري در کشور ما شناخته شده نیستند و تعداد 
کمی از انواع انها مانند ( ریویوي نقلی یا روایتی، 

ستماتیک ریویو، متا انالیز، و سیستماتیک ریویوي کیفی) سی
انجام و چاپ می شوند. در صورتی که شناخت بیشتري 
نسبت به انواع مطالعات مروري وجود داشته باشد محققین 
تحقیقات بهتري را در زمینه هاي مختلف انجام داده و از 

 فادهست همه ظرفیت ها براي تولید علم استفاده می کنند. ا
 در و مختلف مطالعات نتایج انتشار در مروري مطالعات زا

. است وثرم بسیار شواهد بر مبتنی  بالینی گیریهاي تصمیم
 توجه مروري مطالعات انواع از تعدادي معرفی همچنین
 هاآن نقش و  مروري مطالعات سایر ارزشمندي به را محققین

 .کند می معطوف  بالینی هاي گیري تصمیم در

  قدردانیتشکر و 
  ندارد

   تضاد منافع
 هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد
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