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يزان يم گارش مقاالت دو درست ي  ن گاه يپژوهش -مجله علم ي شهر تهران دانش ي علوم پزشك   ها

  

ي، ١يدريمعصومه ح ٢ناصر والي
  

 

ي و مامايي. ١ گاه شاهد، دانشكده پرستار   ، تهران، ايراندانش

گاه مركز تحقيقات تاالسمي. ۲ ي، علوم پزشكي مازندران، دانش   ، ايرانسار

  

  

 نشريه پايش

  ٤٩٧-٥٠٤صص  ١٣٩٣شهريور  -شماره چهارم مرداد سال سيزدهم 

  ۲۳/۶/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش مقاله

  ]۲/۲/۱۳۹۳-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

ي ه يت پژوهشين شاخص فعاليتر مهم ط آني، کميئت علمياعضا ي  ت وكيفيت مقاالت چاپ شده توس ها است؛ با اين حال و با تمام دقت
گران و داوران در گارش مقاالت چاپ شده مواجه هستيم کنند، باز هم با كاستي چاپ مقاالت اعمال مي كه پژوهش با توجه به خأل . هايي در ن

گاه  اطالعاتي گارش مقاالت چاپ شده در دو مجله علميـ  پژوهشي دانش ي  در مورد كيفيت ن ق بـا    ، ايـن تهـران علوم پزشكي شهر ها تحقـي
گارش مق روش شناسي درستيزان يمتعيين هدف    . انجام گرفت ۱۳۸۹چاپ شده در اين دو مجله در سال االت ن

گاه  ـ  پژوهشي دانش ي رتبه علمي ي تمام مقاالت اصيل دو مجله دارا ـوم پزشـكي شـهر     تحقيق به روش مقطعي رو ي عل انجـام   تهـران ها
گارش مقاله در قسمت. گرفت ي خالصه، مقدمه، مواد و روش تمامي مقاالت از نظر اصول ن ا، بحث و منبع نويسي، در مجموع، با ه ها، يافته ها
ي شدند» نادرست«و » نسبتاً درست«، »درست«شاخص، بررسي و در طيف سه گانه  ٥٢تعداد  ها با استفاده از نـرم    تحليل داده. طبقه بند
ي دو انجام شدوآ يفيواستفاده ازآمار توص SPSSافزار     .زمون كا

گارش کلي مقاالت در  درستي گارش  درستيعدم . درصد نادرست بود ٥/٢درصد نسبتاً درست و در  ٥/٥٠درست، درصد از موارد  ٤٧ن ن
گارش  مقاالت به تفكيك سر فصل ب در ن ي اصلي مقاله به ترتي ـواد و روش   ٥/٣٥مقدمـه،  درصـد،   ۶/۳۱خالصه مقاله، ها  ٤٤هـا،   درصـد، م

ـود   ٤١درصد و منـابع،   ٦/٦٨درصد، بحث،  ٢١ها،  درصد، يافته ي   يبـه نظـر مـ   . درصـد ب ـت گـارش مقـاالت دو مجلـه      رسـد كاس   هـايي در ن

  . وجود دارد يـ پژوهش يعلم

ب ساماندهي نيز و ها پژوهش روش شناسي به توجه ي تعريف شده و مشخص قواعد مقاالت، براساس پذيرش در مناس ي امر   .است ضرور

  

گارش مقاله، مجالت علوم پزشكي،  :ها كليدواژه ي مقاله شاخصعلميـ  پژوهشي، روش شناسي تحقيق، ن   ها

                                                        

گ نويسنده  گاه شا)عج(تهران، خيابان وليعصر : وپاسخ ي، دانش ي و ماماي ي، دانشكده پرستار   هد،  نرسيده به طالقان

  ٦٦٤١٨٥٩٠ :تلفن

 E-mail: heidari@shahed.ac.ir 
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گاهي     ي جهاددانش فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشت
  

  

  مقدمه

ي   توسعه دانش از گذر پژوهش و بـا انتقـال اطالعـات و يافتـه     هـا
ي انتقـال اطالعـات،    ترين روش يكي از مهم. گيرد علمي صورت مي ها

ق     . تدوين و انتشار مقاله اسـت  گران ازطرـي امـروزه عملكـرد پژوهـش
  ]. ۱[گيرد  ارزيابي انتشارات وآثارعلمي مكتوب آنان صورت مي

گار ي جهت تبادل اطالعـات ميـان   ن ش علمي مقاالت، زبان نوشتار
ـوردار اسـت و      ي برخ ي مشخـص گران بوده و از چارچوب علـم پژوهش

گاه گـارش    مراكز علمي، سعي در بـاال بـردن مهـارت    ها و دانش ي ن هـا
ي  ـت ط محققان دارند، با اين حال باز هم با كاس هـايي در   مقاالت توس

گارش مقاالت در مجالت علمي   ـتيم و  كيفيت ن ـ پژوهشي روبرو هس
گران يکيامروزه  مسـئله   موجود در زمينه انتشـار مقـاالت،   يها ياز ن

گارش مقاالت پژوهشيفيک    .است يت ن

ي  ي و       ۸۳در تحقيقي كه بر رو ـتار ي پرس ـ  پژوهـش ي مقالـه علـم
عـدم  انجام شد، مشـخص گرديـد    ۱۳۸۹مامايي شهر تهران در سال 

گارش مقاالت، به تفكيك سر ف درستي ل ن ي اصـلي مقالـه بـه      ـص هـا
گارش مقدمـه   ب در ن گـارش بحـث     ٧/٦٩ترتي درصـد،   ٤٨درصـد، ن

گارش يافته  ـواد و روش   ٤/٤٥ن گـارش    ٢/٣٢هـا   درصـد، م درصـد و ن
  ]. ٢[ استدرصد  ٣/٢٥منابع 

 يمقاله منتشر شده، در مجالت علمـ  ١٠٧ يکه بر رو يقيدر تحق
داد انجــام شــد، نشــان  ١٣٨٧دندانپزشــكي در ســال  يــ پــژو هشــ 

ـود دارد    كاستي گـارش مقـاالت وج گـارش مقدمـه    :هايي در ن  ٤/٦٦ن

ـواد و روش  گـارش يافتـه    ١/٤٠هـا   درصد، م درصـد،   ٩/٤٨درصـد،  ن
گـارش بحـث    گــارش منـابع    ١/٥٥ن ــود  ١/٨درصـد و ن ]. ٣[ درصـد ب

 يدر رابطـه بـا بررسـ    ١٣٨٠ق انجام شده در سال يهمچنين در تحق
 يـ پژوهشـ   يالت علمـ مجـ  يت ذکر منابع در مقاالت پژوهشـ يفيک

مقـاالت   يسـ يدرصد از موارد، منبع نو ٧٦کشور مشخص شد كه در 
 يمجـالت پزشـک   يمشابه کـه رو  يقيدر تحق]. ٤[اشتباه بوده است 

زان نواقص منبـع  يدر کشور پاکستان انجام گرفته، م ISIرتبه  يدارا
  ]. ٥[ شده استدرصد گزارش  ٧٥به روش وانکور  يسينو

ي كــه بــر رو ي از     ٤ي در تحقيقــ ـ  پژوهشــي يكــ ي مجلــه علمــ
گاه ـور در سـال       دانش ـوم پزشـكي كش ي عل انجـام گرفـت،    ١٣٨٩هـا

ـواد و روش    ش م ي مقـاالت بـا     مشخص شـد بـخ امتيـاز از   ٥٣/٣هـا
ي ٤مجموع  ي مقاالت، با  امتياز، قو ترين و قسمت بحث و نتيجه گير
ب  ـود   امتياز، ضعيف ٩٢/١كس ]. ٦[ترين بخش مقاالت مورد بررسي ب

ب بطبيع گران بـه نتـايج     ياعتماد يتاً ادامه اين مشكل موج پژوهـش
ل از   يهـا  افتـه ين که استفاده از يشود؛ ضمن ا ن مقاالت مييا حاـص

بنابر اين بايد مقاالت مختلف . به دنبال خواهد داشت يها مشکالت آن
گارش مقا قـرار گيرنـد    يل انتقـاد يله، مورد تحلاز نظر اصول علمي ن

ي  را گزارشي، ز]۷[ گارش مقـاالت  ها ي ن گ گون متفاوت و متنوعي از چ
  ]. ۸[وجوددارد 

ي مختلفي كه در اين زمينـه انجـام شـده اسـت، نشـان       بررسي ها
ل        دهد مجالت بين مي ق و تحلـي ي تحقـي ي نيـز از نظـر طراـح الملـل

ي اشكاالتي هستند  داده   ]. ۹-۱۲[ها دارا

ـور تع   ي زان يـ ن ميـي با توجه به ضرورت اين موضوع، بـه منظ ـت  درس

مقـاالت چـاپ شـده در دو     يق روين تحقيگارش مقاالت مجالت، ان
گاه  ـ  پژوهشي دانش ـوم پزشـكي شـهر تهـران در      مجله علمي ي عل ها

  .انجام گرفت۱۳۸۹سال 

  

ش   كار  مواد و رو

ي آن تمـامي شـماره       ـود و ـط ي ب ـوع مقطـع هـا و   اين پژوهش از ن
ـوم     گاه عل ي از دو دانـش ـ  پژوهـش ي رتبه علمي  مقاالت دو مجله دارا

در سـال  ) يدر پزشـک  و پژوهش يدانشور پزشک(پزشكي شهر تهران 
ي و     ابتـدا . مورد بررسي قـرار گرفـت   ١٣٨٩ ي، مـرور ـورد مقـاالت م

ـته شـدند       ي از مطالعـه كنـار گذاش ي كيـف سـپس  . مقاالت با طراـح
ي مقاالت هر مجله از نظـر   ـت گـارش مقـاالت    درس ـول ن ل   و اص عواـم

ط با آن بررسي ـك فـرم ا   و گرديده مرتب . طالعـاتي ثبـت شـدند   در ي

ـود در زمينـه      ـون و منـابع موج پرسشنامه مورد استفاده براساس مت
گارش علمي مقاالت و همچنين پرسشنامه ـتاندارد ارزيـابي     ن ي اس هـا

  . مقاالت علوم پزشكي تهيه شد

ي ــت گــارش مقــاالت بــا  درس ــوه ن ق و نح  ٥٢روش شناســي تحقيــ

  . شاخص بررسي شد

ه و هدف، توجيه هدف، مواد سابق: شاخص شامل ٨خالصه مقاله با
ي و توصيه و روش، يافته ي تحقيق، نتيجه گير ي،    ها ها،كلمـات كليـد

گليسي و حجم خالصه مقالـه ارزيـابي    هم خواني خالصه فارسي و ان
حجـم مقدمـه، ذكـر منـابع و     : شاخص شامل ٦ با بخش مقدمه. شد

ب آن ي و بيان هـدف  يها، توج ترتي گر ه انتشار مقاله، عدم وجود باز ن
ي كامل و  مقدمـه   درستبا قيد زمان و مكان و همچنين بيان محتو

ي بين  ١٧ها  قسمت مواد و روش. بررسي شد گ شاخص شامل هماهن
ي     ـورد بررـس ي ورود و خـروج  (هدف و طراحي، جامعـه م ، )معيارهـا

ي، تعريـف شـاخص    ي   تعداد نمونه و توجيه آن، روش نمونه گيـر هـا
ي ابـزا      ي، پايـايي و رواـي ـورد بررـس ر، تشـابهات و مغـايرات   مشكل م

ـور    ها، مشخص بودن مداخله، مدت پي گروه ي، بررسي از نظـر ك گير
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يميزان  يـ  درست گارش مقاالت دو مجله علم ي ن ي                                                                                        ...     پژوهش     ناصر واليي و معصومه حيدر

ي نمونهبودن ب همكار ي و عـدم      ، جل ها، تأثير مداخلـه، برنامـه آمـار
  . گرفت ها را در بر مي ارائه يافته

انجام تعهدات، پاسخ بـه سـؤال   : شاخص شامل ٧ها با  يافته بخش
ي،  اصلي، بيان يافته حاشيه ـتون جـدول     رستيدا طر و س هـا،   نـام ـس

ـورد     آزمون درستينام سطر و ستون نمودار و  درستي ي م ي آمـار هـا
  . ارزيابي قرار گرفت

شاخص شامل شروع بحث با بيان يافته اصلي،  ٨در قسمت بحث، 
ي مشابه با ذكر منبع، بيـان يافتـه   بيان يافته ي مغـاير بـا ذكـر      ها هـا

ق،      ر يافتـه يمنبع، تجزيه و تحليل و تفس هـا، بيـان محـدوديت تحقـي
ي بـه     بيان نقاط قوت و ضعف  گ ـون گ ق، چ ي تحقـي تحقيق، نتيجه گير

ي يافته قسمت منبـع  . ها مورد استفاده قرار گرفت ها و توصيه كارگير
گـارش    ٦نويسي نيز با  ـول ن منبـع، تعـداد    درسـت شاخص شامل اص

ـتن و ميـ   زان منابع، درصد منابع از مقاله، استفاده از تمام منابع در م
بـه   ٢٠٠٦(استفاده از منابع فارسي و درصد استفاده از منابع جديـد  

  ]. ٢، ٩، ١٠[ارزيابي شد ) بعد

ط، شامل نوع طراحـ  ق   يعوامل مرتب ي  (تحقـي  و توصـيفي، تحليـل
ي مداخله سنده مسئول مقالـه،  يسندگان، مرتبه علمي نوي، تعداد نو)ا

ـول يمحل اشتغال نو مقالـه تـا    سنده مسئول مقاله، فاصله اعالم وص
ط مجله بود تك تك مقاالت . تأييد و فاصله تأييد تا چاپ مقاله توس

ق و همكـار روش شـناس،     ط محـق طبق چك ليست تهيه شده توس
ي هر مقاله يك فرم اطالعاتي پر شـد  . مورد بررسي قرار گرفته و برا

ي شاخص  درسـت ، نسبتاً درستها در يك طيف سه گانه  اندازه گير

ـورد     ضمناً. بود درستو نا  ـك مطالعـه م اگر يك شاخص در مورد ي
ق     » مطرح نيست«نداشت، به عنوان  ب و امتيـاز بـه آن تعـل ـو محس

ي . گرفت نمي ـود نداشـت     مثالً اگر در يك تحقيق، ـپ ي وج در (گيـر
ي  ـ  شاهد ل    )طراحي توصيفي و يا مورد ـورت، تعـداد ـك ، در اين ص

ي آن كمتـر از    شاخص ـود  ٥٢هـا ـك     . ب ـورد ي در نهايـت، اگـر در م
ب مي ٧٥اخص، بيشتر از ش  درسـت شد، به عنوان  درصد امتياز كس

و  درسـت گرفت، نسـبتاً   درصد امتياز تعلق مي ٧٥تا  ٥٠و اگر بين 
  .شد محسوب مي درستبه عنوان نا  ٥٠امتياز كمتر از 

د قرار گرفته اسـت  ييمورد تأ يقات قبلين پرسشنامه در تحقيا ييروا
 ١٠مطالعه آزمايشي، ارزيابي ، در يك ييايو به منظور حصول پا] ٢[

ي و ميـزان      ١٠مقاله با فاصله  ـون اسـپيرمن بررـس روز به وسيله آزم
ي آن  گ   . به دست آمد ٩٥/٠همبست

ط با  ي دو     درستيارتباط عوامل مرتب ـون كـا گارش مقاله نيز بـا آزم ن
  .قرار گرفت يمورد قضاوت آمار

  ها يافته

ـورد نظـر در    ٧٧  ١٣٨٩سـال   مقاله اصيل چاپ شده در دو مجلـه م

ي،      ٣٩. مورد بررسي قرارگرفـت  درصـد از مقـاالت توصـيفيـ  تحليـل
ي و  درصد از مقاالت مداخله ٤/٥٨ ي    درصـد از آن  ٦/٢ا هـا تشخيـص

ي نويسـندگان مسـئول مقـاالت در     . بود درصـد از   ٧/٣٧مرتبه علـم
ـود   ٣/٦٢موارد، مربي و در  درصـد از   ٧/٣٧. درصد استاديار به بـاال ب

ـورد   نويسندگان مسئول م گاه مربوط به چاپ مجلـه م قاالت، در دانش
گاه ٣/٦٢نظر و  گر شاغل بودند درصد، شاغل در دانش ي دي فاصـله  . ها

و فاصله زماني پذيرش  ٧/٣±٩/١زماني اعالم وصول تا پذيرش مقاله 
ي    درستينتايج مربوط به . ماه بود ٦/٢ ±٢تا چاپ مقاله  گـارش كـل ن

دهد كه  شده است و نشان مينشان داده  ١مقاالت در نمودار شماره 
گارش مقاالت،  ٤٧ ـوده  درستدرصد نا  ٥٣و  درستدرصد از ن . انـد  ب

با احتمال ) CI(ها، فراواني واقعي آن  با توجه به اين فراواني در نمونه
  .درصد برآورد گرديد ٤٦تا  ٤٢ بيندرصد،  ٩٥

  

  

  

ب ميـزان     ٧٧توزيع  -١نمودار شماره ي بـر حسـ ل مورد بررس مقاله اصي
يدر ي شاخص ست گارش كل ي مقاله ن   ها

  

ب شاخص درستيميزان  گارش مقاالت بر حس ي مقالـه در     ن ي كـل هـا
تـرين   نتايج نشان داد ضـعيف . نشان داده شده است ١جدول شماره 

گـارش بحـث مقـاالت وكـم         گـارش مقـاالت در دو مجلـه، ن قسمت ن
گارش يافته اشكال   .ها بود ترين قسمت، ن
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ب ميـزان   توزيع مقاالت  -۱ شماره جدول ي بر حسـ ي مورد بررس ـت  درس

گارش به تفكيك قسمت ي مختلف مقاله ن   ها

  )درصد(نا درست   )درصد(درست   ها ميزان درستي شاخص

  ها شاخص

 ٦٥/٣١ ٣٥/٦٨ خالصه

 ٥/٣٥ ٥/٦٤  مقدمه

  ٤٤  ٥٦  ها مواد و روش

 ٢١  ۷۹  ها يافته

 ٦/٦٨ ٤/٣١  بحث

 ٣٥/٤١ ٦٥/٥٨  منابع 

  

ـودار شـماره     ن درستينتايج مربوط به   ٢گارش خالصـه مقالـه در نم
گـارش     نتايج نشان داد ضعيف. نشان داده شده است تـرين شـاخص ن

ـواد و روش    گـارش م هـا و عـدم بيـان     خالصه مقاالت در دو مجلـه، ن
ي تحقيق بود توجيه هدف و يافته درست   .ها

  

  
ب ميـزان    -٢نمودار شماره ي بر حسـ ي توزيع مقاالت مورد بررس ـت  درس

گارش خالصه ي آن مقاالت به تفكيك شاخص ن   ها

  

گارش قسمت درستينتايج مربوط به  ي مختلف مقالـه نشـان داد    ن ها
گارش مقدمه مقالـه، عـدم رعايـت سـاختار      ضعيف ترين شاخص در ن

گارش مقدمه در  ق در    درستدرصد و عدم بيان  ٥/٥٨ن هـدف تحقـي
درصـد از   ١/٣٥همچنين حجم مقدمـه در  . درصد از موارد بود ٢/٤٤

ـود و در      موار ـته شـده ب ي مختصـر نوش  ٢٦د بسيار طوالني و يا خيـل

ترين  ضعيف .درصد از موارد، هدف تحقيق، به خوبي توجيه نشده بود
گارش در بخش مواد و روش هـا، عـدم بيـان توجيـه تعـداد       شاخص ن

ي به  ٥/٦٧نمونه در  درصد و عدم بيان روايي و پايايي ابزاراندازه گير
ب در  ـوارد،    ٣٥در . د از موارد بوددرص ٢/٦٦و  ٣/٥٣ترتي درصـد از م

ي بيان نشده و در  ي بـه      ٤٠برنامه آمار درصد نيـز روش نمونـه گيـر
ـود    ـوبي توضـيح داده نشــده ب تــرين شـاخص در قســمت   ضـعيف . خ

ي مقاالت، عدم  يافته ي ها ـت ي در   تسـت  درس ي آمـار درصـد از   ٣٠هـا
گـارش بحـث، عـدم بيـان      ضعيف.موارد بود ترين شاخص در قسمت ن

ـود   ٧٣و ٦٩ب دريـ قوت و ضعف تحقيق به ترت نقاط نتـايج  . درصـد ب
گارش منابع در جدول شماره  . نشـان داده شـده اسـت    ٢مربوط به ن

گــارش مقــاالت در  ـوارد، درســت و در  ٥٩ن درصــد  ٤١درصــد از ـم
  .نادرست بود

  

ب ميـزان    -٢جدول شماره ي بر حسـ ي توزيع مقاالت مورد بررس ـت  درس

گارش منابع مقاالت به تفكيك  ي آن شاخصن   ها

  دامنه تغييرات  SD±M  ميزان 

  ها شاخص

  ٩-٨٧ ٥/٢٤±٢/١  تعداد منابع

  ٦-٨٧ ٥/٢١±١/١  تعداد منابع از مقاله

  ٠-٣٤  ٣±٨/٥  تعداد منابع فارسي

  ٠-٢١  ١/٦±٧/٤  )به بعد ٢٠٠٦(ميزان منابع جديد 

  

ط       درستي رابطه يج بررسينتا ل مـرتب ي مقـاالت بـا عواـم گارش كـل ن
ي    درستيبين  نشان داد كه گارش مقاالت با نوع مجله ارتبـاط معـن ن

ـتغال      )>۰۰۵/۰P(دار وجود دارد  ل اش ي و مـح ، ولي بـا مرتبـه علـم
ـول   نويسنده مسئول مقاله، تعداد نويسندگان مقاله، فاصله اعالم وص
مقاله تا پذيرش مقاله و فاصله اعالم پذيرش تا چـاپ مقالـه ارتبـاط    

  .معني دار وجود نداشت

  

ي يجهبحث و نت   گير

گارش كلي مقاالت در  درصد از  ٥/٥٠تحقيق حاضر نشان داد كه ن
ط بوده است و پر اشتباه گـارش   ترين و ضعيف  موارد غل ترين قسمت ن

گارش بحث مقاله ـود   ٦/٦٨ان به ميـز  و مقاالت مربوط به ن . درصـد ب

گارش مقاالت به تفكيك سر فصل درستيعدم  ي اصلي مقاله بـه   ن ها
ب در  ـواد و    ٥/٣٥مقدمه درصد،  ۶۵/۳۱قاله خالصه مترتي درصـد، م

گـارش    ٦/٦٨درصد، بحث  ٢١ ها درصد، يافته ٤٤ها  روش درصـد و ن
ق شـيباني نيـا و همكـاران،     . درصد بود ٣٥/٤١منابع   ١٠٠در تحقـي

 ١٣٨٥پزشكي كشور در سـال   مقاله مجالت علميـ  پژوهشي دندان 

ط    ميـزان  مورد بررسي قـرار گرفـت و مشـخص شـد     گـارش غـل در ن
ـث و   ٩/٤٨هــا  درصــد، يافتــه  ٤/٦٦قســمت مقدمــه     درصــد و بـح

ي  ي و همكـاران    ]. ٣[درصد بود  ٤/٥٥نتيجه گير ق حيـدر در تحقـي
ي  ي و مامـايي شـهر         ۸۳كه بر رو ـتار ي پرس ـ  پژوهـش ي مقالـه علـم

ي عـدم   ه شد كهدانجام گرديد، نشان دا ۱۳۸۸تهران در سال  ـت  درس
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يميزان  يـ  درست گارش مقاالت دو مجله علم ي ن ي                                                                                        ...     پژوهش     ناصر واليي و معصومه حيدر

گارش مقاالت، به تفكيك سر فصل ي اصل ن ب در    ها ي مقالـه بـه ترتـي
ـواد و    ٤/٤٥درصـد، يافتـه    ٤٨درصد، بحـث   ٧/٦٩مقدمه  درصـد، م

ـود    ٣/٢٥درصـد و منـابع    ٢/٣٢ها  روش همچنـين در  . ]٢[درصـد ب
ي  گاه    ٤تحقيقي كه بر رو ـ  پژوهشي يكي از دانـش ي   مجله علمي هـا

انجـام گرفـت، نتـايج نشـان داد      ١٣٨٩علوم پزشكي كشور در سال 
ب  قسمت بحث و نتيجه ي مقاالت، با كس امتياز از مجموع  ٩٢/١گير

توجه بـه   با. ]٦[ترين بخش مقاالت مورد بررسي بود  امتياز، ضعيف٤
اين كه نتـايج تحقيقـات انجـام شـده در حيطـه پزشـكي در بـالين        

ي ارائه شده در تحقيقات مختلـف  شود ميبيماران استفاده  ، با آمارها
گارش نادرسـت قسـمت    در رابطه با درستي روش شناسي تحقيق و ن

ي كه مهم مواد و روش تـرين   ها و همچنين قسمت بحث و نتيجه گير
ـود     ي را بـه وج گراـن گارش مقاله است، اين ن قسمت كار تحقيقاتي و ن

قيقاتي كـه روش  توان به نتايج يك كار تح آورد كه تا چه حد مي مي
تحقيق حاضر نشـان داد  ]. ١[شناسي آن نا درست است، اعتماد كرد 

ـوارد، هـدف انجـام      ٢/٤٤در قسمت مقدمه مقـاالت، در   درصـد از م
ي تحقيق ـورت صـحيح  تحقيق و بيان زمان و مكان اجرا بيـان   ، به ص

ق، بـه    ٢٦همچنين در . نشده بود درصد از موارد، توجيه هدف تحقـي
گـارش مقدمـه مقـاال    ان نشـده  يب يخوب  ٤/٥٨در  ت نيـز و سـاختار ن

 ١٨٢در تحقيق واليي و همكاران در بررسي . درصد رعايت نشده بود

ي سـال        ـوم پزشـكي مازنـدران كـه ـط گاه عل ي  مقاله مجله دانـش   هـا

گارش نادرست مقدمـه بـه ميـزان     ١٣٨٠-٨٤  ٦/٦٣منتشر گرديد، ن

گارش  تحقيق هدف تحقيق با قيد زمان و مكان  درستدرصد، عدم ن
ـوارد    ٩٨نيز عدم توجيه انتشـار مقـاالت در    درصد و ٤/٥٦ درصـد م

، مقاالت چاپ شده در مجـالت  يق نجوميدر تحق]. ١٣[ شدگزارش 
نتـايج نشـان    گرفـت و قرار  يمورد بررس يا مداخله يبا طراح يرانيا

گارش مقدمه در  ـود و در   ٤/١٣داد ن  ٩/٢٦درصد از مقاالت، خوب نب

  ]. ١٤[ان نشده بود يف بق شفايدرصد، هدف تحق

ــخص شــد در مجــالت    ق شــيباني نيــا و همكــاران مش   در تحقيــ

ي       ٩٠پزشكي، در دندان ق در انتهـا درصـد از مقـاالت، هـدف تحقـي
درصد مقاالت توجيه انتشار  ٧٢نوشته نشده و  درستمقدمه به طور 

ي و   ]. ٣[نداشتند  ـتار ي و همكاران در مجـالت پرس در تحقيق حيدر
 درسـت درصد از موارد بيان  ٥/٨٥دمه مقاالت در مامايي، قسمت مق

ي تحقيق رعايت نشـده   هدف انجام تحقيق و بيان زمان و مكان اجرا
ي انجـام      ٨٢بود، همچنين در  ي بـرا ـوجيهي منطـق درصد از موارد، ت

درصـد از مقـاالت، حجـم مقدمـه      ٢/٨٩تحقيق وجود نداشـت و در  
  . ]٢[بسيار طوالني بود 

ي م  يكي از بخش مقدمه ك مقالـه  يـ ر گـذار  يثأار تـ يبسـ  هـم و هـا
ب خواننده مقاله است يبرا يفرصتو  يپژوهش د يـ با ،در مقدمـه . جل

ب به نظر آ ـود يموضوع چنان جال مقالـه را   و د که خواننده مشتاق ش
نظـر   بـر  يير بسـزا يثأتواند تـ  ين ميمقدمه مقاله همچن. مطالعه كند

ــته باشــدمقالــه داوران مجلــه نســبت بــه  ن يز اولــا يكــيرا يــز ،داش
و نويسـنده مقالـه    گذرد يمقاله است كه از نظر داوران م يها قسمت

ب، تأكيـد نمايدكـه تفـاوت ا     ـو ق بـا  يـ ن تحقيـ بايد در يك مقدمه خ
  . ]١[چه بوده است  يقات قبليتحق

مقايسه نتايج تحقيق حاضر و ساير تحقيقات انجـام شـده در ايـن    
ي گذشته، نشان  زمينه در سال گارش مقدمـه و  دادها بيـان توجيـه    ن

ـوده  انجام تحقيق در دو مجله مورد بررسي، بهتر از ساير مجـالت  و  ب
اين امر نشان دهنده توجه بيشتر نويسندگان مقاالت به اين قسـمت  

ي اخير بوده است در سال   .ها

گارش مواد و روش ، توجيـه  تـرين شـاخص   ها، ضـعيف  در قسمت ن
ـود كـه در    بـه چشـم   درصـد از مقـاالت،    ٥/٦٧نكردن حجم نمونه ب

ي مجالت دندانپزشـكي، نشـان داده   . خورد مي درتحقيق مشابه بر رو
بـا  ]. ٣[درصد از مقاالت، توجيه تعداد نمونه نداشتند  ٩٣شد حدود 
رسد محققان  يق، به نظر ميجه تحقير حجم نمونه بر نتيتوجه به تأث

ط ين دقييبه تع يشتريد توجه بيبا ک مطالعـه  يـ ق تعداد نمونه توس
ي به . ته باشندداش يشيآزما عدم بيان روايي و پايايي ابزار اندازه گير

ب در  درصد از مقاالت وجود داشت كه اين مقـدار   ٢/٦٦و  ٣/٥٣ترتي
با توجه به اين كه روايي ]. ٢، ٣[در مطالعات مشابه حتي بيشتر بود 

ي متغيرها بسيار مـؤثر   ي در نحوه اندازه گير و پايايي ابزار اندازه گير
د نتايج تحقيق را تغيير دهد، توجه محققـان بـه ايـن    توان است و مي

ــت  گــارش يافتــه. نكتــه مهــم اس ـوارد،  ٣٠هــا، در  در ن درصــد از ـم
ي مورد استفاده نا آزمون ي آمار ي همچنين عدم . بود درستها ـت  درس

ـود  گارش سطر و ستون جداول و نمودارها از عيوب شايع مقاالت ب . ن

ي رتبه  ـود در ارائـه   ، ميـزان نـ  ISIدر مجالت پزشكي دارا واقص موج
ق، مشـخص شـد   يـ ن تحقيدر ا]. ٥[درصد بود  ٩/٧جدول و نمودار، 

بودند و با اين حـال،   يمشاور آمار يدرصد از مقاالت دارا ٧٥حدود 
ي مشـاهده شـد    هايي در استفاده از آزمون باز هم كاستي ي آمـار . ها

درصد از مقاالت چاپ شده، مشـاور   ٨٠نيز نشان داد  يگريق ديتحق
  ].١٣[نيز نداشتند  يرآما

گارش بحث، در  درصد از موارد بيان نقاط ضعف  ٨/٦٨در قسمت ن
ق و   ٧/٧٢و  ـوت تحقيــ ـوارد،  ٢٥درصــد بيــان نقــاط ـق درصــد از ـم

ي يافته ي به كارگير گ گون ـود  چ ـوالً بـا بيـان     . ها نادرست ب بحـث، معم
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ي اصلي پژوهش، آغاز و ضمن بيان يافته يافته ي كـه در     ها ي قبـل هـا
پـردازد   به آنها اشاره شده، به ارتباط آنها با نتايج فعلي مي مقدمه نيز

ي ها  آن و نقاط ضعف و قوت  همچنـين  . دهـد  را مورد قضاوت قرار ـم
ق بـا       بيان محدوديت ي تحقيق، نشان دهنده ايـن اسـت كـه محـق ها

]. ١٥[ها توانسته است تحقيق را به انجام برساند  توجه به محدوديت

ي از ي  با اين حال در بسيار كنـيم ايـن قسـمت از     مقاالت مشاهده ـم
گارش نمي ي فكر مي شود و عده تحقيق، معموالً به خوبي ن كننـد بـا    ا

ي تحقيق، پژوهش آن ها و ضعف بيان محدوديت ها زير سؤال رفته  ها
  . ]١٦-١٨[است 

گارش منابع در  ـود  درسـت درصد موارد  ٥٩در اين تحقيق، ن در . ب
ي، روش گار ي مطـرح   مرجع ن ي مختلـف اسـت، امـا صـرف نظـر از      ها

ي    ي از سبك و سياق نسبتاً يكسـاني تبعيـت ـم گ . كننـد  جزييات، هم

ي باعث وحدت رويـه و سـهولت    درسترعايت اسلوب  گار در مرجع ن
. گردد كار خوانندگان جهت دسترسي به مراجع نوشتار مورد نظر مي

ي را در مجـالت      گـار ي، ميزان اشـكاالت در مرجـع ن مطالعات متعدد
بـا   يزيـ ق عزيدر تحق. اند درصد گزارش كرده ٥٠تا  ٣٠مختلف بين 
 يمجالت علمـ  يت ذکر منابع در مقاالت پژوهشيفيک يعنوان بررس

گاه علوم پزشک ١٣٧٩تا ١٣٧٢ يکه در سال ها يپژوهش ـ  يدر دانش
گارش منابع در  يد بهشتيشه  ٧٦انجام شد، نشان داده شدکه نحوه ن

ه ازمجله، اشتباه بوده است شمار ٥٢از  يدرصد از مقاالت مورد بررس
گـارش منـابع،    ]. ٤[ ي ن ـت ي و مامايي، ميزان نادرس در مجالت پرستار

  . ]٢[درصد بود  ٢٥

ي ويـژه آسـان شـده     ي با استفاده از نرم افزارها گار امروزه مرجع ن
ـتن مقالـه، درج مراجـع وتنظـيم     اين . است  نرم افزارها كار تنظـيم م

ي مجـالت    ـو گ مختلـف تسـهيل كـرده    فهرست مراجع را بر اساس ال
  ]. ١٩، ٢٠[است 

ي تحقيق حاضر، مسئله افتراق بـين   يكي از محدوديت ، درسـت ها
ي    درستو نا  درستنسبتاً  بودكه با توجه به دقت بسيار زيـاد، بعـض

ـود   مواقع افتراق آن ق،     . ها بسيار مشـكل ب ـوت ايـن تحقـي از نقـاط ق
ي كننـده مقـاالت را ذكـر كـرد      مي كـه   توان تجربه قبلي تيم بررـس

ي فراواني در زمينه نقد و ارزيـابي مقـاالت و نقـد پايـان نامـه       كارها
  .اند داشته

ي انجام شده دراين زمينه چه در مطالعه حاضر وچـه در   بررسي ها
گـارش مقالـه در    دادساير مطالعات انجام شده نشان  روش شناسي ن

هـا و   مقاالت منتشر شده با خطاهايي همراه بوده و اين مسئله، يافته
ي مقاالت را مخدوش نت با توجه به ايـن كـه در   . نموده استيجه گير

پزشكي، مقاالت پل ارتباطي تحقيق، آموزش و ارائه خدمات هستند، 
ي كـاهش آن توصـيه    لذا بررسي علت اين مشكل و اقدامات الزم برا

ي دوره. گردد مي ي آموزشي در زمينه روش شناسي تحقيق  برگزار ها
گارش مقاالت، همچنين اسـ  ي مجـرب در زمينـه    و ن تفاده از داورهـا

گارش مقاالت، مي   .تواند گام مهمي در رفع اين نقائص باشد ن

  

  سهم نويسندگان

ي گارش مقاله: معصومه حيدر   طراحي، اجرا، ن

ي: ناصر واليي   مشاور روش شناسي وآمار طرح، تجزيه و تحليل آمار

  

ي   تشكر و قدردان

ل پژوهانـه و مسـاعدت مـالي معاو     ي   اين طرح از مـح نـت پژوهـش
گاه شاهد انجام گرديده است از مسئوالن دو مجله مورد بررسي . دانش

گاه، ما را در  ي همه عزيزاني كه در معاونت پژوهشي دانش و از همكار
ي مي گزار ي كردند سپاس   .گردد انجام اين تحقيق يار
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Objective (s): To evaluate accuracy of writing of published papers in biomedical scientific journals in Tehran, Iran.  

Methods: In this cross sectional study, all original articles published in two scientific journals in 2010 were evaluated. 
Different topics of articles, including abstract, introduction, methods and materials, results, discussion and references were 

assessed. Totally, 52 items were evaluated and classified as 3 categories of “correct”, “relatively correct” and “incorrect”. 

Results: Seventy-seven original articles were evaluated in two journals. Accuracy of writing were as follows: 47% correct, 

50.5% relatively correct, and 2.5% incorrect. Inaccuracy among incorrect writing articles were: abstract 31.65%t, introduction 

35.5%, methods and materials 44%, results 21%, discussion 68.6%, and references 41.35%. 

Conclusion: The findings suggest that there is considerable inaccuracy in published articles of scientific research journals. 

Implementation of measures to prevent such scientific mistakes seems necessary. 
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