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  چکیده
هاي ارزیابی فعالیت   پژوهشی از شاخص-ت منتشر شده در مجالت علمیتعداد و کیفیت مقاال :و هدف سابقه 

تا به حال روي مقاالت منتشر شده در . باشد هاي علوم پزشکی می داد دانشگاه پژوهشی اعضاء هیأت علمی و همچنین برون
اي در  ، مطالعه»نامه«له به منظور بررسی تعداد و کیفیت مقاالت منتشر شده در مج. بازنگري انجام نشده بود» نامه«مجله 

  . انجام شد1384تابستان 
 مجله مربوط به 47 تا 1هاي  شماره. گیري سرشماري انجام شد تحقیق به روش توصیفی و با نمونه :ها  مواد و روش

ابع  سئوال با استفاده از من48اي مشتمل بر  پرسشنامه.  بخش بررسی شدند3 براي مقایسه در1384 تا تابستان 1371هاي  سال
  .ها و مقایسه آنها استفاده شد از آمارتوصیفی و آزمون مناسب براي نمایش داده. نویسی تهیه شد تحقیق و مقاله تدریس روش
 -  علمی هاي قبل از درجه  مقاله مربوط به شماره43.  سال انتشار بررسی شد5/13 مقاله مربوط به 407تعداد  :ها  یافته

مقاالت .  تایی بررسی شد182 گروه 2 به بعد بود که در 12هاي  مربوط به شماره مورد 364و ) 1371 -1374(پژوهشی 
مطالعات توصیفی،  صورت مقاالت مروري و معرفی مورد بوده و در دوره دوم و سوم شامل اول عموماً به منتشر شده در دوره

   و در دوره دوم 1 ± 6/1 در دوره اول فاصله زمانی انجام مطالعه و تاریخ روي جلد مجله. کارآزمایی بالینی و تجربی بود
 به ازاي هر مقاله و تعداد منابع 20 ± 5/11تعداد منابع مورد استفاده در حال حاضر .  سال بود22/1 ± 3/1 و 35/1 ± 5/1

 ولی). >000/0P(دار بود  تفاوت تعداد منابع مورد استفاده در دو دوره به لحاظ آماري معنی. باشد  می1/2 ± 38/3فارسی 
  .دار نبود تفاوت منابع فارسی استفاده شده معنی

هاي انجام شده در مقاالت اعضاي   سیر تکاملی مقاالت چاپ شده در مجله به لحاظ تعداد و کیفیت پژوهش:استنتاج
  .ها محسوس است هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سایر دانشگاه

  
  Vancouver group تحقیق، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  مقاله، ارزیابی، متدولوژي:هاي کلیدي  واژه

  

  مقدمه
ارزیـابــی کمـی و کیفـی مقـاالت منتشـر شـده در 

المللی و داخل کشور مطرح  مجالت علمی در مجامع بین
المللی، معتبـرتـریــن مجـالت  در بعـد بیــن )1(بـاشـد می

، Pub Med ،Medline هایی هستنـد کــه در فهرست آن
Institute for Scientific Information(ISI)  قرار دارند

  هاي و چـاپ شـدن هر مقـالـه معتبـر علمـی کـه در نمایه
  
  
  
  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی *

   مرکز آموزشی درمانی بوعلی-بلوار پاسداران: ساري  +*               استاد گروه اطفال، عضو هیأت علمی دانشگاه و مرکز تحقیقات تاالسمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران **
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 132  1385تیر   ، خرداد و 52مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                              دوره شانزدهم ، شماره 

مازندران***    کارشناس پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران****                    مربی گروه بیهوشی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
E 18/11/84:               تاریخ تصویب4/10/84: ارجاع جهت اصالحات               تاریخ 24/7/84: تاریخ دریافت  

 جهانی پذیرفته - به عنوان یک تولید علمیISIمعتبر مثل
بنـدي  شده است، در عملکرد پژوهشی کشـورهـا و رتبـه

. )2(گیـرد هـا در تولید علـم مـورد ارزیابـی قـرار می آن
که ازکمیسیون نشریات پزشکی  مجالتی در بعد داخلی
کرده باشند، معتبر شناخته  شی دریافت پژوه-درجه علمی

دیگر، میزان ارجاع سایرمحققین  عامل با اهمیت. شوند می
  )فاکتورتاثیر ((Impact Factor)به مقاالت منتشر شده 

این شاخص فقط براي مقاالتی قابل بررسی . )3(باشد می
المللی چاپ شده  باشدکه درمجالت اندکس شده بین می

ه اعتبار کارهاي تحقیقاتی و ارزش علمی و درج. باشند
  .باشد مقاالت منتشر شده، متفاوت می

 میالدي با عنوان پزشکی 90اي که اوایل دهه  مقوله
 مطرح (Evidence Based Medicine)مبتنی بر شواهد 

شده و با استقبال عمومی مواجهه گشته است نیز مورد 
خصوص براي مقاالتی است  بسیار با اهمیت دیگري به

هاي تشخیصی و درمانی بیماران  گیري میمکه با تص
  .)6 تا 4(سروکار دارد

در بعد داخل کشور نیز تعداد و کیفیت مقاالت 
اي اعضاي هیأت  تنها براي مراحل ارتقاء سالیانه و مرتبه نه

هاي  باشد بلکه در ارزیابی فعالیت علمی با ارزش می
هـاي علـوم پزشکـی کشـور نیز موثـر  پژوهشـی دانشگاه

هـا بـا برگــزاري  بـه همـین دلیـل دانشگاه. )9تا7(ـتاس
نویسی و توانمند ساختن  هاي روش تحقیق و مقاله کارگاه

اعضاء، سعی در افزایش کمی و کیفی مقاالت خود 
گرچه توصیه شده که محققین آثار خود را در . نمایند می

تر  ها منتشر نمایند، هنوز هم بیش مجالت سایر دانشگاه
فراد در مجالت دانشگاه محل خدمتشان منتشر مقاالت ا

  .شود می
افزایش چشمگیر تعداد و کیفیت مقاالت محققان 

هـاي اخیـر نشانگـر به بارنشستـن تـالش  ایرانـی در سال
جمعـی و مقدسـی بـراي ارتقـاء سطح پژوهش کشـور 

هاي قبل به همت  تالشی که از سال. )3تا1و10(باشد می

هش در کشور آغاز شد و با وارد بلند پیش کسوتان پژو
عمل شدن دانش آموختگان جوان که اکثراً از اعضاء 

ها و مراکز تحقیقاتی و علمی کشور  هیأت علمی دانشگاه
باشند به بار  و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی می

  .نشست
 مرحله ارزیابی 3در حال حاضر مقاالت عموماً در 

. شود ررسی میدر مرحله اول، توسط سردبیر ب. شود می
ترجیحاً (نظر   داور صاحب4 تا 3در مرحله دوم براي 

گردد و پس از  ارسال می) هاي دیگر شاغل در دانشگاه
آوري نظرات داوران و مکاتبه با نویسنده مقاله،  جمع

چنانچه تصحیحی در نوشتار الزم باشد انجام شده و براي 
الً گردد که احتما گیري به هیأت تحریریه واردمی تصمیم

در این مرحله در صورت تصویب نیز اصالحات جزئی 
این مراحل که . رسد شود و مقاله به چاپ می انجام می

انجامد، ممکن است باعث  اغلب چند ماه به طول می
ولی هدف افزایش کیفیت . گردد نارضایتی همکاران 

  .باشد عرضه کار تحقیقاتی انجام شده می
ا جهت تنظیم مجالت عمدتاً درصفحه اول، نکاتی ر

رسانند و یا مقاالت  مقاالت براي محققان به چاپ می
. )13 تا 11(دهند  اختصاصی را به این مهم اختصاص می

مرسوم است که مقاالت منتشر شده مجالت توسط 
نظر هر چندگاه  هیأت تحریریه خود مجله یا افراد صاحب

مورد ارزیابی کیفی و کمی قرار گیرد و براي تاکید بر 
 پژوهشی -می و کیفی مقاالت، مجالت علمینکات ک

  .)16 تا 14(نمایند مقاالتی را منتشر می
، چنین بررسی منتشر نشده »نامه«حال براي مجله  تابه

که به دلیل افزایش مقاالت دریافتی به  جایی است و از آن
دفتر مجله و اخذ مجوزهاي الزم، مقرر شده است از 

نامه  از حالت فصل» نامه« مجله با حذف کلمه 1384پاییز 
 نوبت با عنوان 6به دوماه نامه تغییر کند و در هر سال در 

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران منتشر گردد، وقت 
گذشته مجله مورد ارزیابی    هاي بود تاعملکرد سال مناسبی
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وکیفیت مقاالت  کمیت  تعیین مطالعه باهدف این.قرارگیرد
  . انجام شد1384 تابستان در» نامه«منتشر شده در مجله 

  
  مواد و روش ها

گیري به روش  مطالعه با روش توصیفی و نمونه
 47 تا 1مقاالت مجالت شماره . سرشمـاري انجــام شد

 در مجله دانشگاه علوم پزشکی 1384 تا 1371که از سال
. مازندران چاپ شده بود، مورد بررسـی قـرار گـرفت

نویسی   تحقیق و مقالهاي با توجه به منابع روش پرسشنامه
  . سئوال بود48 تهیه گردید که شامل )17-18(

هاي مورد بررسی شامل سال و شماره  شاخص
نویسی در  مجله، نوع طراحی و رعایت اصول مهم مقاله

عنوان، خالصه، مقدمه، مواد و : مختلف شامل هاي بخش
همچنین تعداد . ها، بحث و منابع بود ها، یافته روش

ل کار نویسنده اول، تعداد کلمات نویسندگان، مح
کلیدي، همکاري متخصص آمار، فاصله زمانی انجام 

  .کار تا چاپ مقاله، استخراج و ثبت گردید
نکات مورد بررسی در عنوان، شامل تطبیق آن با 
هدف و نوع طراحی، داشتن زمان و مکان براي مطالعات 
توصیفی، مفهوم بودن آن براي خواننده غیر هم رشته و 

. تفاده نکردن از کلمات اختصاري و نامانوس، بوداس
هاي مقاله و نه  طراحی تحقیق براساس مواد و روش

خوانی این  که نوشته شده بود، تعیین گشت و هم چه آن
هاي  طراحی. دو قسمت مورد بررسی قرار گرفت

 Nestedکوهورت، کوهورت تاریخی، مورد شاهدي و 

case control عنوان مطالعات به دلیل تعداد کم، تحت 
، Cross-sectionalهاي طراحی. بندي شدند تحلیلی، طبقه

همبستگی، طولی، مطالعات بررسی دانش، نگرش، 
 و غربالگري اکتشافی، همگی تحت 1(KAP)عملکرد
مقاالت مروري درصورتی . بندي شد توصیفی طبقه عنوان

» سنتی«پرداختند،  که به صورت کلی به یک موضوع می

                                                
1. Knowledg Attitude Practice 

مقاالتی که داراي مواد و روش و منبع نبود . نامیده شدند
. به عنوان مقاله علمی قبول نشد و از مطالعه خارج گشت

  داشت شامل  مطالبی که باید در قسمت خالصه وجود می
  
  
  

در (ها   و تفاوتPvalueمکان و زمان تحقیق، گزارش 
. و استنتاج مرتبط با کار انجام شده بود) صورت لزوم

شامل لزوم شروع شدن » مقدمه «موارد مربوط به بخش
مقدمه با تعریف مشکل، ذکر تضاد یا کاستی مطالعات 
. گذشته و ذکر هدف و مکان مطالعه در آخر مقدمه بود

  »ها مواد و روش«هاي مورد مطالعه در قسمت  شاخص
شامل ذکر نوع مطالعه، معرفی آمار و تکرارپذیري کار 

شامل » ها یافته«هاي مورد توجه در قسمت  شاخص. بود
ها و نحوه استفاده از جدول و نمودار و  نحوه ارائه یافته

همچنین استفاده از آمار مجاز و یا غیرمجاز بوده و 
شامل لزوم شروع بحث با » بحث«هاي قسمت  شاخص

ها  مورد و یا تکرار یافته یافته اصلی و پرهیز از تکرار بی
ستم نویسی با توجه به سی اشکاالت مربوط به منبع. بود

براي فراهم . )19( استخراج شد (Vancouver)ونکوور 
.  بخش تقسیم شدند3آمدن امکان مقایسه، مقاالت به 

دوره اول قبل از اخذ رتبه پژوهشی، دوره دوم و سوم هر 
از آمار توصیفی . کدام نیمی از بقیه مقاالت را شامل شد

براي مقایسه متغیرهاي . ها استفاده شد براي نمایش داده
  . استفاده گردید T-test بین دو دوره از کمی

  

  ها  یافته
مجالت چاپ شده تا شماره .  مقاله بررسی شد407

 مقاله از 43 پژوهشی نبود که - داراي درجه علمی11
 12 -14با بررسی مجالت شماره. این دوره بررسی شد

مجله توسط کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، از 
   پژوهشـی-ـز رتبه علمـیحائ) 1376سـال  (15شمـاره 
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شد  هاي ابتدایی، مجله با تاخیر چاپ می در سال. گردید
و براي رسیدن به شماره مناسب، سه بار در سال منتشر 

لذا . گردید  شماره مجله با هم ادغام و چاپ می2شده و 
  تعـداد مقـاالت هـر جلـد در ایـن دوره به طـور متوسـط 

  
  
مقاالت این .  شماره بود مقاله به ازاي هر8/5 ± 2/3

. دوره، مروري و یا به صورت معرفی مورد بوده است
مقاالت حاصل از کار تحقیقاتی اصیل، بسیار کم بوده 

 3هیچ مقاله کارآزمایی یا کار تجربی چاپ شد و . است
در این ). 1جدول شماره(مقاله جنبه علمی نداشته است 

قاالت نام  درصد م3/2دوره کار تیمی مرسوم نبوده و در 
تا . خورد متخصص آمار در بین نویسندگان به چشم می

هاي   قسمت خالصه مقاله، داراي زیر عنوان17شماره 
، بخش مخصوص گزارش مورد 12از شماره . فعلی نبود

، تاریخ وصول 39از شماره . و مروري در نظر گرفته شد
 .و قبول و چاپ مقاالت در صفحه اول درج شد

 3هاي ارزیابی مقاالت در  ص شاخ4 تا 2در جدول 
درصد 95به لحاظ طراحی، . شود بخش مشاهده می

 درصد 5 و Cross Sectionalمقاالت توصیفی از نوع 
 دوره به 3کلیه مقاالت مروري . بقیه از انواع دیگر بود

 تا 1 دوره از حداقل 3تعداد متغیرهاي . فرم سنتی بودند
 21ز صفر تا تعداد منبع فارسی ا.  متغیر بود82حداکثر 

 درصد مقاالت از منبع فارسی استفاده نشده 52بود و در 
. دار نبود تفاوت تعداد منابع بین دو دوره معنی. بود

شود در تعدادي از   مالحظه می4طور که در جدول  همان
 درصد 95فاصله اطمینان (هاي الزم  مقاالت، محاسبه

گزارش نشده بود، در حالی که ) براي یک کار توصیفی
همچنین . آمار وجود داشت دربین نویسندگان، متخصص

براي متغیرهاي کیفی مانند درد، استرس و افسردگی از 
در . هاي مخصوص متغیر کمی استفاده شده بود آزمون

نام جداول و نمودارها، متغیرهاي زمان و مکان مطالعه 
این اشکال در مقاالت اعضاء هیأت علمی . مشخص نبود

ستاري نسیبه و مقاالتی که متخصص دانشکده مامایی وپر
  .شد آمار داشتند، مشاهده نمی

  
  1384 تابستان -هاي مورد مطالعه  برحسب شاخص1-47توزیع مقاالت مجله نامه از شماره  :1جدول شماره 

  

  182  182  43 تعداد مقاله
 80-84 1375-79 1371-47 سال انتشار
 35-47 12-35 1-11 شماره مجله

 **5/14 ± 4/3 8/9 ± 9/2 8/5 ± 2/3 تعداد مقاله براي هر جلد
 82 80 6/78 پ مازندران است.نویسنده اول عضو هیأت علمی دانشگاه ع

 3 ± 46/1 6/2 ± 97/1 4/1 ± 67/0 تعداد نویسنده براي هر مقاله
 20 5/16 1)3/2( (%).متخصص آمار بین نویسندگان وجود دارد 

 *22/1 ± 3/1 35/1 ± 5/1 1 ± 6/1 ).سال(له زمانی پایان تحقیق تا جاپ در مجله فاص
 69 2/69 62 (%).همخوانی عنوان با نوع مطالعه وجود دارد 

 37)4/20( 43)6/23( 17 .عنوان قید زمان و مکان الزم داشت، ولی ذکر نشده بود
 7)9/3( 4)2/2( 22)51( .عنوان قید زمان الزم نداشت، ولی ذکر شده بود

 11)1/6 2)1/1( 4)9( .از روي عنوان، طراحی معلوم نبود
 0)0( 0)0( 0)0( .کلمات نامانوس و خالصه داشت

  31  3/31  60  (%)در هیچ کجاي مقاله زمان تحقیق، معلوم نبود
 
 * NS 
 ** P<0.01 

  1384 تابستان - برحسب نوع طراحی پژوهش1-47توزیع مقاالت مجله نامه شماره   :2جدول شماره 
  

 N 182 = N 182 = N = 43 تعداد مقاله
 1380-84 1375-79 1371-47 سال انتشار

 71)2/39( 62) 5/39( 9) 9/20( یکی از انواع مطالعات توصیفی
 37) 4/20( 22)12( 0)0( یکی از انواع کارآزمایی بالینی

 25) 9/13( 25) 6/13( 15) 9/34( گزارش مورد یا موارد
 21) 6/11( 20) 11( 0)0( مطالعات تجربی

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

http://www.pdffactory.com
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-109-fa.html


 
                 ناصر والیی و همکاران                    پژوهشی  
  

 
 

 135  1385 ، خرداد و تیر  52مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                              دوره شانزدهم ، شماره 

 12) 7/6( 14) 6/7( 1)3/2( یکی از انواع مطالعات تحلیلی
 7) 9/3( 8) 4/4( 0)0( مطالعات تشخیصی

 3) 7/1( 8 )4/4( 17) 5/39( )سنتی(مروري 
 5) 8/2( 13) 1/7( 1)3/2( هاي موجود داده

 1) 8/0( 0)0( 0)0( نامه به سردبیر
 37 35 48 (%)در هیچ جاي مقاله اشاره به روش تحقیق نشد 

  1384 تابستان -ها هاي خالصه، مقدمه و مواد و روش  برحسب ارزیابی کیفی بخش1-47توزیع مقاالت مجله نامه شماره   :3جدول شماره 
  

 N 182 = N 182 = N = 43 تعداد مقاله
 1380-84 1375-79 1371-47 سال انتشار

  »بخش خالصه« 
  بدون اشکال

  .ساخت زمان و مکان مطالعه را روشن نمی
P valueها الزم بود، ولی ذکر نشد  تفاوت.  

  .استناج، حاصل کار فعلی نبود
  تعداد کلمات کلیدي

  
)8/55 (243  

)21 (9  
)7(3  

)2/16 (7  
9/0 ± 8/8 

  
)3/35 (64  

)50 (91  
)2/8 (15  
)6/6 (12  

1 ± 8/3 

  
)3/35 (64  
)4/51 (93  

)2/7 (13  
)1/6(11  

9/9 ± 6/3 * 
  »بخش مقدمه« 

  بدون اشکال
  .با تعریف مشکل، شروع نشده بود

  .به تضاد یا کاستن مطالعات قبلی اشاره نشده بود
  .مکان مطالعه در پاراگراف آخر نبود

  
)53( 23  

)2 (9  
)7 (3  
)19( 8 

  
)9/32 (60  

)6 (11  
)3/3 (6  

)7/57( 105 

  
)4/36 (66  

)5/5(10  
)7/1(3  

)4/56 (1,2 
  »ها بخش مواد و روش« 

  بدون مشکل
  تکرارپذیري ممکن نبود
  .آمار معرفی نشده بود

  .با نوع مطالعه، شروع نشده بود و یا نوع مطالعه به اشتباه نوشته نشده بود

  
)53 (23  
)16 (7  
)19 (8  
)12 (5 

  
)8/52 (96  
)7/24 (45  

)3/3 (6  
)2/19 (35 

  
)3/50 (91  

3/29 (53  
)1/1 (2  

)2/19 (35 
 
 * NS 

  
  1384 تابستان -ها، بحث و منابع برحسب ارزیابی قسمت هاي یافت 1-47توزیع مقاالت مجله نامه شماره   :4جدول شماره 

  

 N 182 = N 182 = N = 43 تعداد مقاله
 1380-84 1375-79 1371-47 سال انتشار

  »قسمت یافته ها« 
  بدون اشکال بود

P valueالزم بود، ولی ذکر نشد .  
  .تفسیر و نتیجه گیري وار دیافته شد

  .یافته به دو فرم تکرار شد
  .قرار و مدارها وارد یافته شد

  .در استفاده از آمار مشکلی نداشت
  .محاسبات الزم ارائه نشده بود

  .از آمار غیر مجاز استفاده شده بود
  .احتیاجی به آمار نداشت

  .جداول و نمودارها بدون مشکل بودند
  .مکان و زمان مطالعه در جداول و نمودارها وار دنشده بود

مناسب نیست غیر    .نوع نمودار با مت
  .جداول و نمودارهاي واضح و رسا بودند

  .احتیاجی به جدول یا نمودار نبود
  .غلط بودجهت جداول 

  . مشکل داشت2
  . مشکل داشت3

  .مقاله جداول یا نمودار نداشت

  
)51( 22  

)7(3  
)19 (8  
)19 (8  
)4 (12  
)30 (13  
)19 (8  

)0 (0  
)51 (22  

  
)5/39(17  

)0(0  
)0(0  
)0(0  
)0(0  
)7 (3  
)28( 12  
)5/25( 11 

  
)3/85 (157  

)3/3 (6  
)2/2( 4  
)1/1 (2  
)2/7 (13  

)1/37 (133  
)4/15 (28  

)7/2(5  
)8/8 (16  
)22 (40  
)9/37 (69  

)1/1 (2  
)9/4 (9  
)3/3 (6  
)1/1 (2  
)2/8 (15  
)2/2 (4  
)4/4( 8 

  
)5/89 (162  

)2/2 (4  
)6/0 (1  
)6/0 (1  
)2/7 (13  

)0/84 (152  
)7/7( 14  
)1/6 (11  
)7/1 (1  

)6/27 (50  
)9/40 (74  

)0(0  
)7/1( 3  
)8/2 (5  

  
)5/5 (10  
)1/1(  2  
)2/2( 4 

  »قسمت بحث« 
  اشکال نداشت

  ها تکرار مجدد یافته
  تکرار مجدد مقدمه

  
)5/46 (20  

)23( 10  
)5/30 (13 

  
)1/79 (144  

)08/3 (7  
)5/16 (30 

  
)8/71 (130  

)2/7 (13  
)21 (38 

  »قسمت منابع« 
  تعداد منابع به ازاي هر مقاله

  
5/5 ± 3/5  

  
5/8 ± 09/15  

  
5/11 ± 20 * 
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  تعداد منابع فارسی به ازاي هر مقاله
  نام نویسندگان کامل نبود

 Spellingاشکال در 
  ها کال در فاصله و عالمتاش

  بدون اشکال

8/1 ± 4/0  
)5/32 (14  

)5/9 (4  
)51 (22  

)7 (3 

6/2 ± 75/1  
)3/9 (17  

)0(0  
)4/54 (99  
)3/36 (66 

38/3 ± 1/2 *  
)8/2( 5  
)6/0 (1  

)2/86 (156  
)5/10 (19  

 

 * NS 
 ** P<0.000 

  بحث
هاي  تحقیق نشان داد که مجله نامه در طول سال

انتشار به لحاظ کمی و کیفی پیشرفت داشته است، ولی 
به لحاظ کیفیت عرضه محصول تحقیقاتی اصیل یا به 

هاي وجود  نویسی، کاستی عبارت دیگر مهارت مقاله
درت طراحی و اجرا، پیشرفت قابل به لحاظ ق. دارد

شود که مرهون تالش جمعی  اي مشاهده می مالحظه
ت علمی دانشگاه و حوزه معاونت پژوهشی  اعضاء هیأ

 کارگاه روش تحقیق مقدماتی و 47برگزاري . باشد می
 کارگاه آموزش استفاده از 17 کارگاه مقاله نویسی، 12

 ، spssآمار  کارگاه آموزش برنامه 4هاي اینترنت،  سایت
هاي تحقیقاتی براي مشاوره  ایجاد مرکز مشاوره طرح

تمامی مراحل پروژه تحقیقی شامل انتخاب موضوع، 
ترین و موثرترین عوامل  طراحی و اجراي تحقیق از مهم

طور منطقی  رسد به به نظرمی. )22(این پیشرفت بوده است
قوانین ومقررات اخیر در مورد تبدیل وضعیت 

اي هیأت علمی نیز  تقاء سالیانه و مرتبهاستخدامی و ار
گذاري دانشگاه براي  سرمایه. منطقاً موثر بوده است

دار کشور با برگزاري  تربیت محققان جوان و آینده
هاي متعدد از موارد یاد شده براي دانشجویان  کارگاه

پزشکی و همچنین کارشناسان حوزه بهداشت و پژوهش 
هاي کمی و  تقاء فعالیتها باعث ار این فعالیت. باشد می

المللی نیز تعداد مقاالت   در بعد بین)21(شود کیفی می
هاي اخیر رشد  چاپ شده در مجالت معتبر در طی سال

  ولی نسبت به تعداد عضو هیأت علمی . خوبی داشت
براي ارتقاء ،  و لزوم انگلیسی بودن مقاالت )  نفر207(

  .)22(تر از حد الزم بود این تعداد کم
ـات پزشکـی بـه لحـاظ ارزش کـاربـردي مطالع

(Evidence Level) باالترین . شود  سطح تقسیم می5 به

 مربوط به مطالعه کارآزمایی بالینی (Level 1)سطح 
  است و همچنین بعضی 1 (RCT)تصادفی و کنترل شده 

 
مطالعات تشخیصی و مروري مدون در این سطح قرار 

پروسپکتیو، و در سطح دوم، مطالعات کوهورت . دارد
سطح سوم مربوط به . کوهورت تاریخی قرار دارند

 شاهدي و مرور مدون مطالعات مروري -مطالعات مورد
شاهدي و سطح چهارم مربوط به مطالعات توصیفی 

بدون ( ، اظهارنظر متخصصان 5باشد و سرانجام سطح  می
امـروزه . شـود را شامـل می) ارزیابـی صریـح و نقادانـه

بندي، مقـاالت خـود یا  ستفاده از این درجـهمجالت با ا
  .)5(کنند دیگـران را ارزیابـی می

ها با باال  استقبال اعضاء هیأت علمی سایر دانشگاه
رفتن اعتبار دانشگاه و مجله و عواملی چون مدت انتظار 

تر، کمک هیأت تحریریه براي رفع اشکاالت  کوتاه
ندگان جزئی سبب کاهش مکاتبات بین سردبیر و نویس

شاید یک یا چند دلیل از عوامل فوق باعث شد . شود می
با توجه به . نامه تغییر نماید تا مجله از فصلنامه به دوماه

مدت انتظار ) 1جدول شماره (فاصله زمانی محاسبه شده 
  .نویسندگان نباید در حد غیر معقول باشد

ترین قسمت مقاله در تمام  عنوان مقاله، پرخواننده
اند  آنرا به تابلو یک مغازه تشبیه نموده.  استمجالت دنیا

عنوانی که . که باید نمایانگر کاالي عرضه شده باشد
نشأت گرفته از هدف تحقیق نباشد، ممکن است باعث 
جلب توجه شود ولی به زودي باعث احساس عدم 

  .اعتماد خواهد شد

                                                
1. Random Clinical Trial 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 10

http://www.pdffactory.com
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-109-fa.html


 
                 ناصر والیی و همکاران                    پژوهشی  
  

 
 

 137  1385 ، خرداد و تیر  52مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                              دوره شانزدهم ، شماره 

هاي داخلی و  بخش خالصه که معموال تمام سایت
ترین خواننده  دهند، بیش ر قرار میخارجی آنرا در اختیا
ها  این بخش مورد پذیرش کنگره. عام و خاص را دارد

گیرد و در کتابچه مجموعه مقاالت چاپ  قرار می
گردد؛ پس باید طوري تنظیم گردد تا در برگیرنده  می

براي این » زیرعنوان«وجود . تمام نکات مهم مقاله باشد
  کاملی را کند تا مطلب  بخش به نویسنده کمک می

  
  

ترین مشکل این قسمت، ننوشتن زمان  بیش. تنظیم نماید
شاید چون عنوان، شامل این . و مکان مطالعه بود

دیده  اطالعات بوده، نویسنده لزومی به تکرار آن نمی
 درصد مقاالت، ربطی 8 تا 7استنتاج برگرفته در . است

به کار انجام شده نداشت و تحت تاثیر دانش کلی 
باید همیشه به خاطر سپرد که انواع طراحی . ودنویسنده ب

(Research Designs)باشند  داراي سیر تکاملی می .
هاي موجود و تحقیقات توصیفی حتی  مطالعات داده

Correlationalروند  ، فقط تا تولید فرضیه پیش می .
اي که پس از یک مطالعه تحلیلی، قبول یا رد  فرضیه
یري تنها پس از یک شود، توصیه درمانی یا پیشگ می

و جاهت ) تجربی یا کارآزمایی بالینی(اي  مطالعه مداخله
  .علمی دارد

کلمات کلیدي صحیح و مورد استفاده  تعیین و درج
مجالت معتبر باعث سهولت دسترسی خوانندگان 

مشورت با اهل فن و یا مراجعه به کتب و . گردد می
  .، کارساز خواهد بود»نویسی نمایه«مجالت 

شود  دمه مقاله اصوال با این هدف نوشته میبخش مق
. که براي خواننده لزوم انجام آن تحقیق را توجیه کند

چنانچه خوب تنظیم نشود ممکن است تحریریه مجله 
یک نکته . قانع نشوند که چرا باید مقاله چاپ شود

ظریف براي شروع مقدمه، تعریف صریح و سریع مشکل 
ید در اکثر مواقع مقدمه چینی طوالنی و زا. باشد می

از اطالعات . گردد باعث احساس بدي در خواننده می
با قیمت این بخش، مکان مطالعه و معرفی گروه شاهد 

باشد که در درصد زیادي از مقاالت  در سطر آخر می
ترین جزء مقدمه که  ستون و مهم. فراموش شده بود

هـاي پیشینـه است، تقریباً در  اشـاره به تضـاد یا کاستی
اي و سربسته انجام  مه مقاالت حتی به صورت کلیشهه

  .شده بود
ها باید به نحوي نوشته شود که  بخش مواد و روش

  .تکرارپذیري کار ممکن باشد
 به 4ها با این که در جدول شماره  بخش یافته

ها  ترین قسمت تفصیل آورده شده است، از کم مشکل
ده ترین مقاالت مربوط به همکاران دانشک کامل. بود

ترین مشکل در  داروسازي و مامایی پرستاري بود و بیش
. مقاالت هیأت علمی دانشکده پزشکی وجود داشت

شاید به این دلیل که واحد روش تحقیق و آمار، در این 
  .شود تر تدریس می تر و جدي ها بیش رشته

بخش بحث در واقع قسمت کارشناسی و تخصصی 
 یافته اصلی، ساختار اصلی آن با شروع از. مقاله است

ها و توجیهات این یافته و  پردازش علل و مکانیسم
در نتیجه این پروسه . هاي دیگران است مقایسه آن با یافته

شود و برگی به اوراق  از دل یافته، زاده می» حقیقت«
اشکـاالت شایـع این . گـردد دانش بشـري افـزوده می
مورد یافته و یا شروع مجدد  بخش تکرار مجدد و بی

. مقدمه است که در درصدي از مقاالت دیده شد
زیباترین قسمت بحث، نقد تخصصی و متدولوژیک با 
نویسندگانی است که نتایج مغایر با این کار به دست 

براي رسیدن به این مهم، مشورت بسیار . اند آورده
ارزشمند است و به این دلیل مقاالتی که به صورت تیمی 

  .ي برخوردارندتر شوند از غناي بیش تهیه می
متوسط تعداد منابع به خصوص مقاالت فارسی از 

تـر بود؛ به طوري که حدود نیمی  بسیـاري مجـالت کم
از مقـاالت اصـال به منابـع فارسی زبـان اشـاره نکرده 
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که اعتمـاد  تواند باشـد؟ یکی ایـن علت آن چه می. بودند
 که چنانچـه تر است؛ در حالـی به تحقیقات داخلی کم

طراحی درست باشد، به دلیل شباهت بیشتر محیط تحقیق 
دیگر . تر هستند منابع داخلی براي بحث و مقایسه مناسب

تر  تر و وسیع که دسترسی به منابع انگلیسی آسان این
هایی هم که از مقاالت فارسی استفاده  اکثر آن. باشد می

کـرده بودنـد به کارهاي قبلی خودشـان استنـاد کـرده 
 و Iran medexاخیـرا بـا فراهـم شـدن سـایت ، . ـدبـودن

Pars medlineو CD فهرست مقاالت پزشکی، دسترسی 
اشکاالت موجود در . )23-24(تر شده است به منابع آسان

ها و  نگارش کلمات و فاصله گزاري با آموزش منشی
  .گیري است ویرایشگر قابل پیش

  
  پیشنهادات

 وآمارکاربردي تحقیق هاي روش کارگاه  برگزاري-
  .تر محققان پیشرفته به منظور توانمندي بیش

تحقیق براي دستیاران و دانشجویان   آموزش روش-
  .مقطع دکتراي پزشکی و داروسازي

سازي تمامی   گسترش فرهنگ پژوهش و توانمند-
هاي بهداشتی و  کارشناسان و دانشجویان که در حیطه

  .کنند درمانی کار می
ت توشتن مقاالت علمی به  برگزاري کارگاه جه-

  .زبان انگلیسی
هاي آموزشی براي اجراي   فعال کردن گروه-
هاي الزم براي اجراي  هاي تحقیقاتی و توصیه طرح

  .هاي تحقیقی تیمی فعالیت
 تقویت بانک اطالعات الکترونیک مقاالت -

  .پژوهشی فارسی
  فهرست منابع

مجله رشدمقاالت پزشکی، . عزیزي فریدون .1
 1 شماره 20، سال1374 پزشکی پژوهشی در

  .1-3 خرداد، صفحات -فروردین

تولید علم . صبوري علی اکبر، پورساسان نجمه .2
فصلنامه سیاست علمی و ، 2004ایران در سال 

 ، 1383 ، زمستان 34، شماره پژوهشی رهیافت
 .66-60صفحه 

رضایی قلعه نصراله، سیادت فرشی، عزیزي  .3
ی مقاالت بررسی تغییرات کمی و کیف. فریدون

پزشکی ایرانی چاپ شده در مجالت خارجی در 
 با استفاده از 2002 و 1992هاي  فاصله سال

 پژوهش در پزشکی . Impact Factorشاخص 
 .139-143، صفحات 2، شماره 27 سال 1382

4. Institute of Medicine. Clinical practice 

guidelines: directions for a new program 

National Academy Press, Washington, 

DC, 1990. 

5. Guyatt GM, Sackett DC, Sinclar JC, 

Hayward R, Cook DY, Cook RJ, for the 

Vidence-Based Medicine working Group. 

Users guides to the medical literetive IX. 

A method for grading nealth care 

recommendations JAMS 1995;246:1800-4. 

6. NHS Ceuter for reviews and dissemination 

setting evidence into practice effective 

health care 1999; 5(1): 1-16. 

معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت  .7
پ /28/3درمان و آموزش پزشکی نامه شماره 

چگونگی ارزشیابی  21/1/84ص تاریخ 84
  .83 سال مدارك پژوهشی

رسانی پزشکی  دفتر توسعه و هماهنگی اطالع .8
راهنماي استفاده از معاونت تحقیقات و فناوري 

م پژوهشی علو فرم ارزشیابی سالیانه نشریات علمی
 4/پ/118 نامه شماره ،کشور پزشکی
  .5 تا 1 صفحه22/3/1384تاریخ
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واعظ زاده صادق، مهرداد جعفر، دیانی  .9
اولین ارزیابی خرد دانشگاهها و : محمدحسین

، انتشارات 1384بهار . موسسات پژوهشی دولتی
هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شوراي 

 .220-212عالی انقالب فرهنگی، صفحه 

آموزش پزشکی پس از انقالب . ي فریدونعزیز .10
مرندي علی رضا، عزیزي : اسالمی به نقل از 

سالمت در . فریدون، الریجانی باقر، جمشیدي ح
 یونیسف - چاپ اول- جمهوري اسالمی ایران

1377. 

هاي طراحی،  جانقربانی محسن، ارزیابی جنبه .11
. هاي پزشکی اجرا، تحلیل آماري و ارائه مقاله

 3 شماره 21، سال 1376. یپژوهش در پزشک
 .18 -24صفحات 

اصول نگارش مقاالت . شروفی سیدافشین .12
 دانشگاه علوم  پژوهشی نامه-مجله علمی. پزشکی

، بهار 30پزشکی مازندران، سال یازدهم، شماره 
  .80 -86 صفحه 1380

مـرورمــدون . رحیمـی فـرزانــه، شیــوا فـریــده .13
(Systematic review) .  پـژوهش در

 - 18 صفحات -1، شماره 28 سال 1383، پزشکـی
15. 

قائدي پوران، گزارش مقاالت منتشر شده در  .14
 1383 و 1382هاي مجله پژوهش درپزشکی، سال

 شمـاره -29 ســال -1384 پژوهش در پزشکـی، 
 .79-80 صفحــه -1

15. Emerson LD, Colditz GA. Use of 

statistical Analysis in the New England 

journal Medicine in:Bailar LC, Mosteiler 

F. Medical uses of statistics NEJM 

Books, Medical society Massachusetts 

1986; 27-38. 

16. Mary LV, Andrew LR, Michael OR, 

Amy MS, Michelle JS, Michael DN. The 

quality of Ropndomized controlled trials 

in major Anesthesiology journals. Anesth 

Analg 2005; 100: 1759- 64. 

 

 

افضلی حسین، مجدزاده رضا، فتوحی اکبر،  ملک .17
شناسی پژوهش کاربردي در  روش. توکلی سامان
انتشارات دانشگاه علوم پزشکی . علوم پزشکی

 .452 -429، صفحه 1383سال . تهران

، تجدید شناسی پژوهشی روش. گروه نویسندگان .18
نظر سوم،معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

 .1380مازندران، 
19. International committee of medicine 

uniform reguirements for manuscript 

submitted to biomedical journals. Br. 

Med J. 1991; 302: 338-341. 

 معاون 21/1/84 ص تاریخ 84 پ28/3نامه شماره  .20
هاي  گزارش فعالیتتحقیقات و فناوري و 

 .د ع پ م پژوهشی معاون پژوهشی 

دهمین لوم پزشکی کشور مرکز ملی تحقیقات ع .21
 نهم دي -جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازي

 مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی 1383ماه 
  .14 صفحه 1383کشور 

 معاون 21/1/84 ص تاریخ 84 پ28/3نامه شماره  .22
هاي  گزارش فعالیتتحقیقات و فناوري و 

 . د ع پ م پژوهشی معاون پژوهشی

شگاه علوم  دان-ریز مرکزتحقیقات غدد درون .23
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 

 - 1358-72 از سال فهرست مقاالت علوم پزشکی
 .1374 سال 1شماره 
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 دانشگاه علوم -زیر مرکزتحقیقات غدد درون .24
پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

- 78 فهرست مقاالت پزشکی (CD)شهیدبهشتی
1372.  

o 
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