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مطالعات پژوهشی اولیه در مقابل مطالعات پژوهشی ثانویه:
در یک تقسیم بندی مطالعات پژوهشی ،آنها را به دو دسته مطالعات پژوهشی اولیه و ثانویه تقسیم بندی مینمایند .علت این
نامگذاری نیز به ماهیت داده های مورد استفاده در این مطالعات باز میگردد .بدیهی است در مطالعات اولیه ،منشا اولیه داده
های مورد استفاده ،به خود محقق/محققین همان مطالعه باز میگردد ،در حالی که در یک مطالعه ثانویه ،منشاء داده ها ،از
محققین آن مطالعه نبوده و این افراد از داده ها یا یافته های سایر محققین استفاده مینمایند.
بنابراین ،با توجه به تعاریف و دسته بندی پیشگفت ،تمامی مطالعاتی که با استفاده از یک نمونه قابل تعمیم به یک جامعه
معین ،بدنبال دستیابی به یک هدف توصیفی ،تحلیلی یا
مداخله ای ،هستند ،یک مطالعه پژوهشی اولیه
میباشند .به این مثال توجه نمایید« :ارزیابی رابطه
بین عامل جدایی والدین بر روی پیامدهای
تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی مناطق
شهری کشور»
در مثال فوق ،همانطور که ذکر گردید ،محقق/محققین،
قصد دارند یک هدف تحلیلی (رابطه یا اثر متغیر مستقل
جدایی والدین در دانش آموزان بر روی متغیر وابسته پیامد تحصیلی آنها) را در یک نمونه قابل تعمیم به یک جامعه
مشخص (دانش آموزان ساکن مناطق شهری کشور) ،ارزیابی نمایند .این یک نمونه یا مثال از یک مطالعه پژوهشی اولیه
میباشد.
اما در طرف مقابل ،چنانچه محقق/محققین دیگری ،قصد داشته باشند با استفاده از یافته های مطالعات اولیه متعدد و ترکیب
یافته های این مطالعات ،دستیابی به هدف (اهداف) مشخص و معینی را دنبال نمایند ،با یک مطالعه پژوهشی ثانویه
روبرو هستیم .فرض کنید در مثال فوق ،محققین دیگری ،ابتدا مطالعات اولیه متعددی که هدف آنها ،ارزیابی رابطه بین عامل
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جدایی والدین در پیامدهای تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی مناطق شهری است ،جستجو و استخراج نموده ،سپس یافته

چرا یک مطالعه مرور منظم مهم است؟

های این مطالعات را با یکدیگر ترکیب نمایند (از طریق روشهای مختلف آماری یا غیرآماری) ،نتیجه حاصله معموال مبتنی بر
تعداد بیشتری از نمونه های تحت مطالعه و شرایط متنوع و مختلف حاکم بر مطالعات اولیه است.

حال سوال مهمی که معموال فراروی اکثریت پژوهشگران است ،این است که:
مطالعه اولیه مهمتر است یا مطالعه ثانویه؟
برای پاسخ به این سوال ،اولیه نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که ،همانطور که یک مطالعه پژوهشی اولیه دارای
انواع مختلف یا طراحیهای مختلفی (توصیفی ،تحلیلی ،مداخله ای و  )...است ،مطالعات ثانویه نیز ،دارای یک نوع یا یک
طراحی نبوده و تنوع خاص خود را دارد.
شاید قدیمی ترین نوع مطالعات ثانویه که در تمامی رشته های علمی کاربرد داشته و مورد استفاده قرار میگیرد ،مطالعه
مروری یا مطالعه کتابخانه ای است .قطعا همه شما ،واژه هایی از قبیل مطالعات مروری ،مطالعات کتابخانه ای،
مقاله مروری 1و  ...را شنیده اید .همه این موارد مثالهایی از مطالعات ثانویه هستند ،چرا که در تمامی این موارد،
محقق/محققین ،خود به جمع آوری داده های اولیه (داده های سطح فردی) نمی پردازند ،لیکن بجای آن ،داده های مطالعات
اولیه متعدد و هم راستا با یک هدف مشخص و تعریف شده ،جمع آوری شده و با ترکیب آنها ،نتیجه گیری یا قضاوت صورت
میپذیرد .البته اگر در بین بانکهای اطالعاتی منابع علمی ،جستجو نماییم ،متوجه خواهیم شد که این دسته از مطالعات ثانویه،
انواع رایجی از مطالعات ثانویه هستند که از دیرباز در منابع علمی به آنها اشاره و از این واژه ها استفاده گردیده است.

تصویر  )1تکه ای از یک مقاله مروری که در سال  1974منتشر گردیده است (قدمت مقاالت مروری)
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همانطور که پیشتر نیز ذکر گردید ،یافته ها یا نتایج حاصل از یک مطالعه ثانویه ،نسبت به یک مطالعه اولیه ،میتواند از
قدرت بیشتر (بعلت حجم نمونه باالتر چند مطالعه نسبت به یک مطالعه) و جامعیت بیشتر (به این علت که شرایط حاکم
بر تک تک مطالعات اولیه با یکدیگر تفاوت دارند) ،برخوردار باشد .حال ببینیم آیا انواع قدیمی تر مطالعات ثانویه ،همواره
میتواند دو خصوصیت فوق را داشته باشند ،یا به عبارت دیگر ،نقاط ضعف این مطالعات چیست؟
بررسیها نشا ن داده که قضاوت یا تصمیم گیری یک فرد نسبت به یک موضوع ،میتواند تحت تاثیر تجربه یا زمینه قبلی مرتبط
با آن موضوع خاص باشد .بنابراین ،چنانچه محققی که خود حداقل یک مورد مطالعه اولیه در مورد هدفی خاص انجام داده
باشد ،تصمیم به انجام یک مطالعه ثانویه (از نوع مقاله مروری) مرتبط با همان هدف بگیرد ،در نتیجه گیری نهایی معموال
نمیتواند بیطرفانه قضاوت کند (معموال نتایج مطالعات مختلف مورد استفاده در یک مطالعه ثانویه ،کامال مشابه یکدیگر نبوده و
حتی نتایج متضاد یکدیگرند) و تمایلش نسبت به یافته های حاصل از مطالعه اولیه خود ،بیشتر خواهد بود .به عبارت دیگر،
نتیجه نهایی این مقاله ثانویه ،بطور کامل یا بخش قابل توجهی از آن ،هم راستا با یافته های مطالعات اولیه آن نویسنده است.
به این خطای ایجاد شده در تفسیر یا نتیجه گیری یک مطالعه ثانویه ،سوگرایی زمینه ،2میگویند.
در دستورالعمل نگارش مقاالت 3در مجالت معتبر علمی ،برای چاپ یک مقاله مروری ،این معیار که محقق یا نویسنده باید
یک فرد با تجربه در فیلد مربوطه بوده و حداقل درصدی از رفرنسها یا منابع مقاله مزبور باید متعلق به خودش باشد ،ذکر
گردیده است .بنابراین بنظر میرسد که رعایت این استاندارد یا دستورالعمل ،کمکی به رفع مشکل فوق (سوگرایی زمینه) نمی
نماید.
از طرف دیگر ،میدانیم که رشد مطالعات پژوهشی مختلف و مقاالت یا یافته های حاصل از آنها ،با گذشت زمان ،آنقدر شدید
است که از الگوی نمایی تبعیت میکند .کافی است سری به یکی از بانکهای اطالعاتی علمی (مانند ،Web of Science
 MEDLINE ،SCOPUSو  )...بزنید و تعداد مقاالت مرتبط با یک موضوع خاص را در طی  10سال اخیر ،مقایسه نمایید،
بدیهی است که در اکثریت موضوعات ،این رشد یک الگوی غیرخطی از نوع نمایی دارد .در این شرایط ،اگر قرار باشد محققی
در یک مطالعه ثانویه ،بر اساس مط العات اولیه انجام شده مرتبط با یک هدف خاص ،جمع بندی یافته ها و ترکیب آنها را
انجام دهد ،بدیهی است که در صورتی میتوان به جامعیت این مطالعه ثانویه مطمئن بود که بدانیم ،محقق مورد نظر به تمامی
مطالعات اولیه،
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مرتبط دسترسی داشته و از نتایج همه آنها استفاده نموده است .همه میدانیم که در یک مطالعه مروری ،محقق/محققین ،بطور
جامع ،خود را ملزم به جستجو و استخراج یافته های مطالعات اولیه نمی بینند.
بنابراین نتیجه میگیریم که دو ویژگی مثبتی که بطور بالقوه میتواند در یک مطالعه ثانویه محقق شود ،در یک مطالعه مروری
(مقاله مروری) تا درجات زیادی با اشکال مواجه است .البته این موضوع به این معنی نیست که مطالعات مروری ،ضعیف
هستند و یا اینکه قابل استفاده نیستند .بلکه هر چه شرایط بگونه ای
باشد که امکان یافته های ضد و نقیض (متضاد) زیاد باشد
و یا اینکه هدف اصلی از انجام یک مطالعه ثانویه ،نیاز به
افزایش توان آماری باشد ،امکان مفید بودن مطالعه مروری
(مقاله مروری) ،کمتر خواهد بود.
تصویر  )2تضاد بین یک نویسنده مقاله مروری و داوران بیطرف شواهد ارائه شده توسط
این محقق

حال به تشریح نوع جدیدی از مطالعه ثانویه میپردازیم ،مطالعه
مرور منظم یا ساختار یافته 4نوعی مطالعه ثانویه است که چند
تفاوت مشخص با مطالعات مروری دارد .این تفاوتها نیز عمدتا در راستای رفع مشکالت یا محدودیتهای مطالعات مروری بوده
است .در یک مطالعه مرور منظم ،جستجو در منابع با هدف یافتن یا استخراج مطالعات اولیه مرتبط با هدفی معین ،بواسطه
یک شیوه یا استراتژی کامال تعریف شده و شفاف (البته این استراتژی پیش از اجرای مطالعه تعیین میگردد) صورت میگیرد .به
عبارت دیگر ،یک مشکل یا محدودیت موجود در مطالعات مروری (کمبود جامعیت یافته های مطالعات اولیه) ،در مطالعات
مرور منظم ،بسیار کمتر است.
متخصصین ،در مورد زمانی که اولین مطالعه مرور سیستماتیک ،عملی گردید ،توافق ندارند ،لیکن این مطالعات در فیلد پزشکی
و سالمت ،سابقه نسبتا طوالنی دارد .برخی متخصصین نیز اعتقاد دارند که مطالعات مرور منظم از فیلد پژوهش در علوم
آموزشی نشات گرفته است.
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حال بیاییم با هم نگاهی به روند رشد مقاالت مروری و مرور منظم ،طی  25سال اخیر ،بیندازیم .برای این منظور الزم است
جستجو را در یک بانک اطالعاتی واحدی انجام دهیم .برای این ارزیابی بانک اطالعاتی مدالین را انتخاب مینماییم .نمودار
8000
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Systematic rev

Review article

تقریبا ثابت بوده ،در حالیکه
برعکس آن ،مقاالت مرور منظم از یک رشد نمایی برخوردار بوده است .فقط طی  13سال بین  2000تا  ،2013مقاالت مرور
منظم حدود  25برابر گردیده است.
چه عواملی در رشد مطالعات مرور سیستماتیک ،طی  20-30سال اخیر نقش داشته اند؟
متخصصین مطالعات مرور منظم اعتقاد دارند که ،سه عامل مهم در توسعه مطالعات مرور ساختار یافته
نقش داشته اند:
عامل اول ،پیدایش و توسعه فن آوریهای مجازی و اینترنت است .ظهور تکنولوژی وب و تغییر ماهیت نمایه نامه
های سنتی (این نمایه نامه ها ،نیاکان بانکهای اطالعاتی امروزی هستند ،بعنوان مثال ،ریشه یا اجداد بانک اطالعاتی
الکترونیک و آن الین  ،MEDLINEنمایه نامه ایندکس مدیکوس 5نام داشت) به بانکهای اطالعاتی الکترونیک آن
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الین ،ذخیره سازی داده های با حجم باال میسر شده و از طرف دیگر ،زمان جستجو و دستیابی به یافته های مطالعات (یا
مقاالت) نیز بشدت کوتاه گردیده است .فلذا اکثریت متخصصین اعتقاد دارند که یک عامل تاثیر گذار در رشد مطالعات و
مقاالت مرور منظم ،پیدایش و توسعه فن آوریهای مختلف مرتبط با وب یا اینترنت بوده است.
عامل دوم ،ظهور موسسه کوکران ،6بعنوان یک موسسه تخصصی در زمینه مطالعات مرور منظم ،متاآنالیز و پزشکی
مبتنی بر شواهد ،میباشد .موسسه کوکران ،یک موسسه بین
المللی غیرانتفاعی است که در سال  ،1993شروع بکار نمود.
نام این موسسه از نام اپیدمیولوژیست انگلیسیArchie ،
 Cochraneاقتباس گردیده است .ایشان یک فراخوان
عمومی برای اجرای مطالعات مرور منظم کارازماییهای
بالینی در فیلدهای مختلف زیرمجموعه پزشکی و خدمات
سالمتی ،ارسال و برگزار نمود.
تصویر  )3لوگوی موسسه کوکران ،این لوگو ترکیبی از دو حلقه نیم دایره
بیرونی که بیانگر نمادی از ترکیب مطالعات اولیه بوده و همچنین یک نمودار
انباشت یا  Forest Plotدر مرکز آن بوده که بعنوان اصلی ترین نمودار
متاآنالیز یا فراتحلیل ،به زبیایی کارکرد مطالعات مرور نظام مند را در علوم
سالمتی و بهداشت ،نشان میدهد.

هم اکنون این موسسه ،دارای اجزاء یا ارکان مختلفی است
از جمله کتابخانه کوکران ،بانک اطالعاتی کوکران و  ....هم
اکنون حدود  31000محقق داوطلب از  120کشور ،در سراسر دنیا ،با این موسسه همکاری مینمایند .در حال حاضر بیش از 40
گروه تخصصی در این موسسه مشغول طراحی و اجرای مطالعات مرور منظم و انتشار مقاالت حاصل از آنها میباشند .این
گروهها عمدتا مبتنی بر یک موضوع یا بیماری ،تشکیل گردیده ،لیکن برخی گروهها نیز به موضوعات روش شناسی مرتبط با
این مطالعات میپردازند .در حال حاضر ،مرجع اصلی و بین المللی مطالعات مرور ساختار یافته ،این موسسه میباشد.

7

آمارافزار :دانش و مهارت طراحی و اجرای مطالعات پژوهشی را ارتقاء دهیم

www.amarafzar.ir

Page

Cochrane Collaboration

6

چرا یک مطالعه مرور منظم مهم است؟

عامل سوم نیز ،ظهور جریان یا نهضت پزشکی مبتنی بر شواهد 7بود .این جریان یا نهضت که تقریبا هم زمان با
ظهور موسسه کوکران در دنیا آغاز گردید ،در واقع یک رویکرد نوین به مراقبت از بیماران بود .در این جریان ،بیش از همه به
بهره برداری از شواهد 8برای تصمیم گیری بالینی تاکید گردیده است .شواهد نیز در مفهوم عمومی آن ،حاصل پژوهشهای با
طراحی خوب و اجرای قابل قبول 9میباشد .بدیهی است که شواهد ،در شکل دقیق و تخصصی آن ،دارای یک ماهیت نسبی
است .به عبارت دیگر ،نمیتوان ارزش شواهد حاصل از مطالعات پژوهشی مختلف را با یکدیگر برابر دانست .برای شفاف شدن
این مفهوم ،یکی از اولیه ترین اصولی که پزشکی مبتنی بر شواهد بر آن بنا نهاده شده است ،مفهوم سطوح شواهد یا هرم
شواهد 10است .در این هرم ،مطالعات پژوهشی (یا بهتر است بگوییم ،شواهد حاصل از مطالعات مختلف) ،از قله هرم به قاعده
آن ،ار ارزش شواهد یا قدرت آنها کاسته شده و بر عکس به فراوانی آنها ،افزوده خواهد گردید.
همانطور که در تصویر  4مالحظه مینمایید ،مطالعات مرور نظام مند (بخصوص انواع دارای متاآنالیز آنها) دارای باالترین سطح
شواهد میباشند .فلذا بدیهی است که در حوزه پزشکی مبتنی بر شواهد میتوان به مطالعات مرور نظام مند ،بعنوان یک ابزار
قوی ،برای دستیابی به بهترین و قویترین شواهد ،نگریست.
الزم به ذکر است که با گسترش کاربرد پزشکی مبتنی بر شواهد ،صور و اشکال دیگری از این جریان ،در سایر فیلدهای
نزدیک و یا حتی غیرمرتبط با پزشکی نیز ،یک به یک ایجاد گردیدند .پرستاری مبتنی بر شواهد ،سالمت عمومی مبتنی بر
شواهد ،تصمیم گیری مبتنی بر شواهد ،سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و  ،...تنها نمونه هایی از این جریانها میباشند .فصل
مشترک تمامی این جریانها ،استفاده از بهترین و قویترین شواهد در فیلد مربوطه میباشد .بنابراین اگر تمامی این جریانها را
تحت عنوان عمومی ،جریانها یا نهضتهای مبتنی بر شواهد ،نامگذاری نماییم ،در می یابیم که در همه این جریانها ،جایگاه
مطالعات ثانویه (بخصوص مطالعات مرور نظام مند) ،میتواند بعنوان یکی از انواع قوی شواهد ،دارای اهمیت ویژه ای میباشد.
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تصویر  )4مفهوم هرم یا سطوح شواهد؛ مطالعات قله هرم دارای فراوانی کم و قدرت شواهد باال بوده و برعکس ،مطالعات قاعده هرم ،دارای فراوانی زیاد و قدرت
شواهد ناچیزی میباشند.

در نهضت پزشکی مبتنی بر شواهد ،ارزش مطالعات مرور سیستماتیک بعنوان یک منبع شواهد ،بسیار حائز اهمیت بوده و یکی
از دالیل اصلی فراگیر شدن و توسعه کمی و کیفی مطالعات مرور سیستماتیک در جهان را باید در همین موضوع جستجو
نمود.
آیا رشد فزاینده مطالعات/مقاالت مرور سیستماتیک ،فقط در فیلد علوم پزشکی رخ داده یا در سایر
رشته ها یا فیلدهای علوم دیگر نیز مشاهده میگردد؟
اهمیت یافتن مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز ،فقط منحصر به فیلد علوم زیستی پزشکی نبوده و خصوصا طی یک دهه
اخیر ،رشد مطالعات مرور سیستماتیک و اهمیت یافتن این دسته از مطالعات پژوهشی ،در سایر فیلدهای علوم نیز قابل مشاهده
است .جالب توجه است که حتی رشد این دسته از مطالعات ،توانسته دستمایه برخی متخصصین و پژوهشگران سایر رشته های
علمی (غیر از علوم پزشکی و زیستی) ،قرار گرفته و این افراد با ارزیابی چرایی این رشد و کمکی که این گروه از پژوهشها به
توسعه دانش مربوطه نموده اند و همچنین مشاهده دقیق روند زمانی توسعه مطالعات مرور سیستماتیک در علوم پزشکی ،به

9

متخصصین فیلد زیرمجموعه خود ،بکارگیری این رویکرد را بشدت توصیه نموده اند .در این راستا میتوان به مقاالت Henrik
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 Hansenو  ،Neda Trifkovicبترتیب از دپارتمان اقتصاد و دپارتمان اقتصاد منابع و غذا ،وابسته به دانشگاه کپنهاگ
دانمارک ،اشاره نمود .این دو اقتصاددان در سالهای  2013و  ،2014دو مقاله بسیار مهم در این زمینه منتشر نموده اند .11در
این مقاالت این دو اقتصاددان با الهام گرفتن از رخدادهای صورت گرفته در فیلد علوم زیستی و پزشکی ،یک راهکار اساسی
برای تولید قویترین شواهد مورد نیاز از پژوهشها را انجام مطالعات مرور سیستماتیک ،معرفی نمودند.

روند انتشار مقاالت مرور سیستماتیک در رشته های مختلف علمی (علوم پزشکی و غیر پزشکی) طی
چند دهه اخیر چگونه بوده است؟
شاید مطالعه ارزیابی روند رشد مقاالت فیلدهای مختلف علمی ،با استفاده از بانکهای اطالعاتی کتابشناختی ،یکی از بهترین و
جامعترین روشهای مطالعات علم سنجی باشد .بنابراین ،بمنظور پایش روند رشد مقاالت مرور سیستماتیک در فیلدهای مختلف
علمی ،از دو بانک اطالعاتی مرسوم و معروف ،یعنی  PubMedو  SCOPUSاستفاده نمودیم :
اگر بانک اطالعاتی ( PubMedبعنوان بزرگترین و قدیمیترین بانک اطالعاتی در فیلد علوم پزشکی و سالمت) را برای این
موضوع بررسی نماییم ،متوجه خواهیم گردید که در فاصله سالهای  1992تا پایان سال  ،2014نزدیک به  240،000مقاله مرور
سیستماتیک در این بانک اطالعاتی نمایه گردیده است .روند زمانی این مقاالت نیز سیر صعودی و رشد نمایی را نشان میدهد.
بعنوان مثال فقط در سال  ،2014بیش از  10درصد کل مقاالت این دوره زمانی  23ساله ،منتشر گردیده است (حدود 29،000
مقاله در سال  .)2014همچنین فقط در فاصله زمانی چهار ساله از ابتدای سال  2011تا پایان  ،2014بیش از  100،000مقاله
از کل مقاالت مورد اشاره (نزدیک به  )%42منتشر گردیده است .یکی دیگر از رخدادهای قابل تامل در زمینه این دسته از
مطالعات ،رشد قابل مالحظه انتشار پروتکولهای این دسته از مطالعات (بعنوان یک مقاله مجزا) میباشد .اگر همان بازه زمانی
 23ساله بین ابتدای سال  1992تا پایان سال  2014میالدی را مبنای ارزیابی قرار دهیم ،تا سال  ،2000بین ساالنه  5تا 20
مقاله پروتکول مطالعات مرور سیستماتیک در فیلد پزشکی و سالمت منتشر گردیده بود .بعد از سال  ،2000این مقوله نیز
بشدت مشمول رشد کمی قرار گرفت و از سال  ،2011از حدود  60مقاله به  300مقاله (در سال  ،)2014افزایش نشان داد .در
مجموع بازه زمانی  1992تا  2014نیز ،بیش از  1000مقاله پروتکول در این بانک اطالعاتی نمایه گردیده است.
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چنانچه از فیلد پزشکی و سالمت ،بعنوان اصلی ترین یا پایه ای ترین فیلد مطالعات مرور سیستماتیک ،بگذریم ،در سایر
فیلدهای علمی نیز ،این دسته از مطالعات بشدت رو به ازدیاد هستند .برای ارزیابی جایگاه مطالعات مرور سیستماتیک در سایر
رشته های علمی (غیر از پزشکی و سالمت) ،بانک اطالعاتی ( SCOPUSبعنوان بزرگترین بانک اطالعاتی چند رشته ای در
سطح جهان با نزدیک به  20هزار عنوان ژورنال علمی پژوهشی) را ارزیابی نمودیم .در این بانک اطالعاتی ،در همان بازه
زمانی  23ساله پیشگفت (از ابتدای سال  1992تا پایان  2014میالدی) ،نزدیک به  197،000مقاله مرور سیستماتیک
(مطالعات مرور سیستماتیک همراه با متاآنالیز یا بدون آن) نمایه گردیده بود .البته الزم به ذکر است که با توجه به ماهیت
بانک اطالعاتی  ،SCOPUSهر چند بخشی از این مقاالت مرور سیستماتیک در فیلد علوم پزشکی و سالمت است ،لیکن
بخش قابل توجهی از این مقاالت به سایر علوم ،غیر از فیلد موصوف ،مرتبط است و در این ارزیابی هدف ،بررسی روند این
دسته از مقاالت میباشد .از حدود  200هزار مقاله مرور سیستماتیک (یا متاآنالیز) نمایه شده در این بانک اطالعاتی ،بیش از
 10،000مقاله مربوط به فیلد روانشناسی ،نزدیک به  8،000مقاله در فیلد علوم کشاورزی و نزدیک به  7،000مقاله در فیلد
علوم اجتماعی میباشند .روند زمانی کل مقاالت مرور سیستماتیک نمایه شده در فیلدهای مورد اشاره ،مشابه روند زمانی این
مقاالت در بانک اطالعاتی  PubMedبود .اما در ارزیابی زیرمجموعه مقاالت پروتکول مرور سیستماتیک ،تعداد مقاالت
نمایه شده کمتر از مقاالت مشابه در  PubMedبود .مجموعا در این بازه زمانی  23ساله حدود  870مقاله پروتکول مرور
سیستماتیک در این بانک اطالعاتی نمایه گردیده بود .توزیع رشته های تخصصی این دسته از مقاالت بدین صورت بود که
بیش از  800مقاله پروتکول (حدود  92درصد این مقاالت) در فیلد علوم پزشکی و سالمت بود و مقاالت پروتکول مرور
سیستماتیک در رشته های تخصصی روانشناسی ،علوم کشاورزی و علوم اجتماعی بترتیب  15 ،4و  8مقاله را بخود اختصاص
دادند که ارقام بسیار ناچیزی محسوب میگردند .بهر حال بنظر میرسد که تا این زمان ،ژورنالهای علمی پژوهشی فیلدهای
غیرپزشکی ،مشابه فیلد پزشکی و سالمت به مقوله انتشار مقاالت حاصل از پروتکول مطالعات مرور سیستماتیک آشنا نبوده و
یا توجه ننموده باشند .هر چند اگر توسعه کمی و کیفی حیطه مطالعات مرور سیستماتیک در سایر فیلدها را با کمی تاخیر
زمانی ،در ادامه توسعه کمی و کیفی مطالعات مرور سیستماتیک در فیلد پزشکی و سالمت بدانیم ،فلذا پیش بینی توسعه کمی
و روند صعودی مقاالت حاصل از پروتکول مرورهای سیستماتیک فیلدهای غیرپزشکی نیز ،دور از ذهن نخواهد بود.
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خالصه مطالب این مقاله:
در این مقاله که نقش یک مقاله مقدماتی ،برای یک مجموعه مقاالت را ایفاء مینماید ،ابتدا به تعریف مطالعات پژوهشی اولیه
و ثانویه پرداختیم .جایگاه مطالعات ثانویه را در مطالعات پژوهشی علوم مختلف تبیین نموده و در دسته بندی مطالعات ثانویه،
نقش و اهمیت مطالعات مرور سیستماتیک را در این گروه مورد توجه قرار دادیم .عوامل تاثیر گذار بر رشد کمی و کیفی
مطالعات /مقاالت مرور سیستماتیک را به تفصیل برشمرده و علت این موضوع که چرا باالترین رشد این دسته از مقاالت ،به
فیلد علوم زیستی پزشکی تعلق دارد نیز ،برای خوانندگان روشن گردید .خوانندگان با مفهوم هرم یا سطوح شواهد نیز آشنا شده
و به اهمیت مطالعات مرور ساختارمند ،در جایگاه قله هرم شواهد (باالترین و قویترین شواهد را در بین کل مطالعات پژوهشی
تولید مینمایند) ،پی بردند .در بخشهای پایانی مقاله ،رشد کمی مقاالت مرور سیستماتیک منتشر شده  /نمایه شده در بانکهای
اطالعاتی اصلی کتابشناختی ( PubMedو  )SCOPUSو مقاالت حاصل از پروتکول این دسته از مطالعات ،مورد ارزیابی
دقیق قرار گرفت و این روند صعوی نیز در بین علوم مختلف (پزشکی و سالمت ،علوم کشاورزی ،علوم روانشناسی ،علوم
اجتماعی) جداگانه تحلیل گردید.

«پایان»

به خوانندگان محترم توصیه میگردد پس از مطالعه دقیق مقاله حاضر ،مقاالت بعدی این سری مقاالت
را پیگیری و مطالعه نمایند.
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