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زماني انجام تحقيق، تهيه مقاله، اعالم وصول، تائيديه، بررسي فاصله هدف از انجام اين تحقيق . مجالت از جمله مجالت دندانپزشكي است
  .بود 1389- 1390 هاي انتشار و عوامل مرتبط با آن در مجالت علمي پژوهشي دندانپزشكي كشور در سال

در اين مطالعه مقطعي، كليه مقاالت واجد شرايط جمع آوري و برمبناي فواصل زماني گزارش شده برحسب ماه تعيين تنظيم : بررسي روش
از پژوهشگران و سردبيران مجالت علوم پزشكي تعيين شد، به اين ترتيب كه اگر  "دلفي"براساس روش ) تاخير(حد مجاز فواصل فوق. شد
ر له بين اعالم وصول تا اصالح نهايي بيش از شش ماه و اصالح نهايي تا تائيديه بيش از سه ماه و فاصله زماني بين صدور تائيديه تا انتشافاص

و سازمان حمايت كننده طرح،  بيش از سه ماه بود، بعنوان تاخير تلقي شد و نقش نام مجله، تعداد نويسندگان، نوع طراحي، كيفيت منابع
   .عوامل مرتبط با تاخير در زمان هاي مورد بررسي با استفاده از آزمون كاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفتبعنوان 
در صد  6/14در مجموع، . كليه مقاالت واجد شرايط تعيين و فواصل آنها بررسي شد. مقاله مورد بررسي قرارگرفت 509مجله و  7: هايافته

در صد و تائيديه تا  3/3در صد، اصالح نهايي تا تائيديه  2/31اصله زماني اعالم وصول تا اصالح نهايي تاخير در ف مقاالت تاخير داشتند كه
درصد مقاالت فواصل زماني مورد نظر ما نامشخص بود يعني نويسندگان مقاله يا خود مجله اين  3/54همچنين در . درصد بود 2/11انتشار 

داري داشت و فقط در فاصله زماني تائيديه تا انتشار يصل مورد بررسي، نوع مجله در تاخير نقش معندر تمامي فوا. فواصل را اعالم نكرده بودند
   .عالوه بر نوع مجله، زمان منابع هم موثر بود
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هـر مقالـه پـيش از آنكـه     . )1( انـد گزارش كرده) سال 1(ماه  12
گيـرد و  انتخاب يا رد شود در يك فرآيند ارزيابي دقيق قـرار مـي  
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بديهي است كه يـك دوره زمـاني طـوالني بـراي     . )2،3( گيردمي
كه ميزان  مجالتي. كاهدانتشار يك مقاله از ميزان نو بودن آن مي

صـحت و   ، ازفاصله انجام تحقيق تا انتشار مقاالت آنها كمتر است
اعتبار علمي بيشـتري برخـوردار خواهنـد بـود و مـورد اسـتقبال       

مطالعـات در زمينـه تحليـل اسـتنادي     . گيرنـد بيشتري قرار مـي 
بـه وسـيله گـراس انجـام      1927مقاالت براي اولين بار در سـال  

رشته دندانپزشكي در زمره علومي است كه با داشـتن  . )2( گرفت
هـاي مختلـف در فواصـل    هاي وسيع و متعدد در زمينـه  پژوهش

گردد و مقـاالت آن  زمان كوتاه دچار تغييرات و رشد و تكامل مي
از اين  ،به دليل اهميت جزئيات در اين علم گسترده و حساس ،نيز

با توجه بـه اينكـه ايـن مجـالت مـورد      . )4(امر مستثني نيستند 
باشد، اگر مطالعه عده زيادي از جامعه علمي و پژوهشي كشور مي

ماني زيادي بين انجام تحقيق تا انتشار مقاالت آن وجـود  فاصله ز
، مسلما به علت اين تاخير زماني و كهنگي مطالـب، از  داشته باشد

بنابراين  .تعداد عالقه مندان براي استفاده از آنها كاسته خواهد شد
هاي پيشنهادي، بررسي دقيق يكي ديگـر از ابعـاد   يكي از راه حل

. تساله زماني تحقيق تا انتشار آنها اين مجالت يعني بررسي فاص
با توجه به مطالعـات موجـود بـر روي صـحت منـابع در مقـاالت       

و همچنـين گـزارش    )5- 12(پژوهشي در داخل و خارج از كشور 
هـاي  خطاها و اشتباهات موجود در آنهـا و بـا توجـه بـه كاسـتي     

تحقيقات قبلي و در پاسخ به اين سوال كه پـس از گذشـت پـنج    
آيـا كماكـان مشـكل     )12( تحقيق شيباني نيا و همكاران سال از

هـدف   .فواصل طوالني وجود دارد يا خير، اين تحقيق طراحي شد
از انجام اين تحقيق بررسي فاصله زماني انجام تحقيق، تهيه مقاله، 
اعالم وصول، تائيديه، انتشار و عوامـل مـرتبط بـا آن در مجـالت     

 1389- 1390ل هـاي  علمي پژوهشي دندانپزشكي كشور در سـا 
  . بود
  

  مواد و روشها
كليـه مقـاالت   . اين مطالعه بـا طراحـي مقطعـي انجـام گرفـت     

ــي از     ــي پژوهش ــه علم ــه داراي رتب ــكي ك ــالت دندانپزش مج

 .كميسيون بررسي نشريات بودند، مورد بررسـي قـرار گرفتنـد   
فاصله زماني اعالم وصول تا اصالح نهايي كه در مقاالت مجالت 

د، به عنوان فاصـله اول برحسـب مـاه تعيـين     پژوهشي آمده بو
شد، و بعد فاصله زماني اصالح نهايي تا صـدور تائيديـه كـه در    
همان مقاله و در باالي خالصه مقاالت آمده بود برحسـب مـاه   
مشخص و به عنوان فاصله دوم تعيين شد و در نهايـت فاصـله   
د زماني بين صدور تائيديه تا انتشار كه در همه مجالت آمده بو

بـا  . برحسب ماه تعيين و به عنوان فاصـله سـوم مشـخص شـد    
ــكي و    ــردبيران مجــالت پزش ــا س ــي ب ــا رايزن ــي و ب روش دلف

مـاه و فاصـله دوم    6چنانچه فاصله اول بيشتر از  ،دندانپزشكي
بيشتر از سه ماه و فاصله سوم بيشتر از سه ماه بود بـه عنـوان   

 .تاخير تلقي شد

طراحـي تحقيـق، تعـداد     شـامل  عوامل مرتبط با زمـان تـاخير  
نويسندگان براي هر مقاله، تعداد منابع انگليسي، تعـداد منـابع   

بررسي و ) كتاب يا مقاله(فارسي، عمر متوسط منابع، نوع منبع
درجـه تقسـيم    5مقاالت از نظر نـوع مطالعـه بـه    . ثبت گرديد

بنــدي شــد كــه شــامل مقــاالت تجربــي، كارآزمــايي بــاليني،  
در مـورد نقـش   . )11( شاهدي بودتشخيصي، توصيفي و مورد 

عمر منابع، تعداد منبع فارسي، انگليسي، تعـداد منبـع كتـاب،    
تعداد منبع مقاله و  باالخره تعداد نويسندگان، مبنـاي كـم يـا    

  .زياد، متوسط آنها مالك قرار گرفت
فراواني تاخير هر يك از فواصل سه گانه تعيين و نقش عوامـل  

اي دو مورد قضاوت آماري قـرار  مرتبط با آن به وسيله آزمون ك
  .گرفت

  
  هايافته

ــه علمــي   ــه مجــالت دندانپزشــكي داراي رتب ــاخير روي كلي ت
شهيد بهشتي، جامعـه   پژوهشي انجام گرفت كه شامل مجالت

در ايـن  . اسالمي، تهـران، مشـهد، شـيراز، اصـفهان و آزاد بـود     
نامـه  جلد بـه صـورت فصـل    55مقاله در  509 در كلمجالت، 

درصـد   66درصد آنها مروري و مـوردي و   34 وجود داشت كه

  لعهتوزيع مقاالت مورد بررسي بر حسب تاخير و به تفكيك فواصل زماني مورد مطا -1جدول 
 

 فواصل زماني

 جمع تاخير

 جمع نامشخص داشته نداشته

 509 172 105)2/31( 232)8/68(* اعالم وصول تا اصالح نهايي

 509 172 11)3/3( 326)7/96( اصالح نهايي تا تائيديه

 509 0 57)2/11( 452)8/88( تائيديه تا انتشار

 1527 344 173)6/14( 1010)4/85( جمع
  )درصد(تعداد *
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مقالـه   2/9در هر شماره مجله بـه طـور متوسـط    . اصيل بودند
 . وجود داشت

توزيع مقاالت مـورد بررسـي بـر حسـب تـاخير و بـه تفكيـك        
ارائـه شـده اسـت و نشـان      1زمانهاي مورد مطالعه، در جدول 

و صد مقاالت داراي تاخير بوده در 6/14دهد كه در مجموع مي
بيشترين تاخير مربوط به فاصله زماني اعالم وصول تـا اصـالح   

صد و بعد از آن فاصله زماني تائيديه تا در 2/31نهايي به ميزان 
درصد و كمترين فاصله مربوط به فاصله  2/11انتشار به ميزان 

  .استدرصد  3/3زماني اصالح نهايي تا تائيديه به ميزان 
سب تاخير از اعالم وصـول تـا   توزيع مقاالت مورد مطالعه بر ح

ارائه شده  2اصالح نهايي و به تفكيك عوامل مرتبط در جدول 
قـاالتي كـه بيشـترين تـاخير را     دهـد كـه م  است و نشـان مـي  

درصد مربوط به دانشگاه تهـران و   1/36مورد و يا  38ند، داشت

درصـد و بيشـترين عـدم     4/32بعد جامعه اسالمي بـه ميـزان   
درصـد و بعـد    24له دانشگاه آزاد به ميزان تاخير مربوط به مج

درصـد بـود و آزمـون كـاي دو      31دانشگاه اصفهان به ميـزان  
نشان داد كه اين اختالف تاخير برحسب نوع مجلـه بـه لحـاظ    

  ).p>001/0( استدار يآماري معن
ند در مواجـه بيشـتري از نظـر نـوع     اما مقاالتي كه تاخير داشت

بع جديـد و قـديم، تعـداد نويسـندگان،     طراحي، استفاده از منا
تعداد منابع فارسي، تعداد منابع انگليسي، تعداد منـابع كتـاب،   
تعداد منابع مقاله و اينكه مقاالت ناشي از اجـراي طـرح بـوده    

 دار نبـود باشند، نبوده و يا اختالف آنها از لحاظ آمـاري معنـي  
)2/0<p.(  

از زمـان اصـالح   توزيع مقاالت مورد بررسي بـر حسـب تـاخير    
ارائـه   3نهايي تا تائيديه و به تفكيك عوامل مرتبط در جـدول  

  االت مورد بررسي بر حسب تاخير از زمان اعالم وصول تا اصالح نهايي به تفكيك عوامل مرتبطتوزيع مق -2جدول 
 تاخير عوامل مرتبط

 n( P-value=105(داشته)n=232(هنداشت

جله
م م

نا
 

 001/0 10)5/9(72)31(* اصفهان
 3)3(55)24( آزاد

 20)19(47)20(شهيد بهشتي
 34)4/32(30)13(جامعه اسالمي

 38)1/36(28)12( تهران

  طراحي تحقيق
  مورد شاهدي -توصيفي
 تشخيصي -كارآزمايي باليني-تجربي

 
)4/32(58  
)6/76(121 

 
)8/27(22  
)2/72(57 

5/0 

  منابع
  جديدتر

 قديمي تر

 
)4/53(124  
)6/46(108 

 
)8/44(47  
)2/55(58 

2/0 

  تعداد نويسندگان
  كم
 زياد

 
)1/46(107  
)9/53(125 

 
)8/43(46  
)2/56(59 

5/0 

  تعداد منابع فارسي
  كم
 زياد

 
)5/93(217  

)5/6(15 

 
)4/91(96  

)6/8(9 

5/0 

  تعداد منابع انگليسي
  زياد
 كم

 
)7/42(99  
)3/57(133 

 
)9/41(44  
)1/58(61 

5/0 

  تعداد منابع كتاب
  كم
 زياد

 
)50(116  
)50(116 

 
)6/47(50  
)4/52(55 

5/0 

  تعداد منابع مقاله
  زياد
 كم

 
)97/43(102  
)03/56(130 

 
)2/37(39  
)8/62(66 

3/0 

  بودجه از محل طرح
  داشته
 نداشته

 
)5/12(29  
)5/87(203 

 
)5/9(10  
)5/90(95 

5/0 

 )درصد(تعداد *
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دهد مقاالتي كه از اين نظر بيشترين تـاخير را  شده و نشان مي
 4/36ند، مربـوط بـه دانشـگاه آزاد اسـالمي و بـه ميـزان       داشت

درصـد و   2/27درصد و بعد دانشگاه شهيد بهشتي بـه ميـزان   
ند، بيشـترين آن  ن زاويه تاخير نداشـت برعكس مقاالتي كه از اي

درصـد  و بعـد    8/24مربوط به دانشگاه اصـفهان و بـه ميـزان    
آزمون نشان داد كـه  . درصد بودند 20دانشگاه تهران به ميزان 

  ).p>05/0( دار استياين اختالف به لحاظ آماري معن
اما مقاالتي كه از زمان اصالح نهايي تـا صـدور تائيديـه تـاخير     

در مواجه بيشتري از نظر نوع طراحي، استفاده از منابع  داشتند
جديد و قديم، تعداد نويسندگان، تعداد منـابع فارسـي، تعـداد    
منابع انگليسي، تعداد منابع كتاب، تعداد منابع مقالـه و اينكـه   

بوده باشـند، نبـوده و يـا    ) مصوب(مقاالت ناشي از اجراي طرح
  ).p>2/0( بوده استدار ناختالف آنها از لحاظ آماري معني

توزيع مقاالت مورد بررسي بـر حسـب تـاخير از زمـان صـدور      
ارائـه   4تائيديه تا انتشار و به تفكيك عوامل مرتبط، در جدول 

دهد كه مجالت دندانپزشكي جامعه اسالمي و شده و نشان مي
شهيد بهشتي و مشهد بيشترين درصـد تـاخير در ايـن فاصـله     

ند و بـرعكس مجـالت دانشـگاه    اص دادزماني را به خود اختص
علوم پزشكي تهران و آزاد بيشترين درصد را از نظر عدم تاخير 

همچنين مقاالتي كه از زمان تائيديه تا انتشـار تـاخير   . ندداشت
ــت ــداد   داش ــه، تع ــوع مطالع ــر ن ــه بيشــتري از نظ ند در مواجه

عـداد  نويسندگان، تعداد منابع فارسي، تعداد منابع انگليسـي، ت 
منابع كتاب، تعداد منابع مقاله و اينكه مقاالت ناشي از اجـراي  

بوده باشند، نبـوده و يـا اخـتالف آنهـا از لحـاظ      ) مصوب(طرح
  ).p>2/0( آماري معني دار نبود

  

  توزيع مقاالت مورد بررسي بر حسب تاخير از زمان اصالح نهايي تا تائيديه به تفكيك عوامل مرتبط -3جدول 
 تاخير عوامل مرتبط

 n( P-value=11(داشته)n=326(نداشته

 نام
جله

م
 

 05/0 1)1/9(81)8/24(* اصفهان
 1)1/9(65)20( تهران

 2)2/18(62)19(جامعه اسالمي
 3)2/27(64)6/19(شهيد بهشتي

 4)4/36(54)6/16( آزاد

  طراحي تحقيق
  مورد شاهدي -توصيفي
 تشخيصي-كارآزمايي باليني-تجربي

 
)5/31(78  
)5/68(170 

  
)20(2  
)80(8 

5/0 

  ابعنم
  جديدتر

 قديمي تر

 
)9/50(166  
)1/49(160 

  
)4/45(5  
)6/54(6 

5/0 

  تعداد نويسندگان
  كم
 زياد

 
)46(150  
)54(176 

  
)3/27(3  
)7/72(8 

3/0 

  تعداد منابع فارسي
  زياد
 كم

 
)8/9(32  
)2/90(294 

  
)1/9(1  
)9/90(10 

5/0 

  تعداد منابع انگليسي
  زياد
 كم

 
)3/43(141  
)7/56(185 

  
)2/18(2  
)8/81(9 

1/0 

  كتاب تعداد منابع
  كم
 زياد

 
)4/49(161  
)6/50(165 

  
)4/45(5  
)6/54(6 

5/0 

  تعداد منابع مقاله
  زياد
 كم

 
)6/42(139  
)4/57(187 

  
)2/18(2  
)8/81(9 

2/0 

  طرح بودجه از محل
  داشته
 نداشته

 
)7/11(38  
)3/88(288 

  
)1/9(1  
)9/90(10 

5/0 

  )درصد(تعداد *
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  بحث
اين تحقيق نشان داد كه به طور كلي طبق تعريـف، تـاخير در   

شترين درصد وجود داشت و بي 6/14مقاالت منتشره به ميزان 
 31تاخير مربوط به زمان اعالم وصول تا اصالح نهايي به ميزان 

درصد و بـاالخره   2/11درصد و بعد تائيديه تا انتشار به ميزان 
در يك مقالـه  . درصد بود 3/3اصالح نهايي تا تائيديه به ميزان 

مشابه كه دكتر شيباني نيا و همكاران روي همـين موضـوع در   
 1384هاي پزشكي كشور در سالمجالت علمي پژوهشي دندان

انجام داده بودند، به ترتيب بيشترين تاخير مربوط بـه   1385و 
درصـد و بعـد    85زمان انجام تحقيق تا اعالم وصول به ميـزان  

درصـد و بـاالخره    4/57اعالم وصول تا صدور تائيديه به ميزان 
 ).15( درصد بود 4/19صدور تائيديه تا انتشار به ميزان 

. هـايي وجـود دارد  نيـا و همكـاران كاسـتي   انيدر تحقيق شـيب 
مجالتي كه در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفتند مربوط به 

بودنــد كــه نداشــتن رتبــه علمــي و  1384-1385هــاي ســال
از نقـاط ضـعف    1384پژوهشي مجله دانشگاه شيراز در سـال  

درصـد مقـاالت مـورد     40اين تحقيق بود همچنين تقريبـا در  
  . نامشخص بود مطالعه ميزان تاخير

همچنين در تحقيق واليـي و همكـاران تحـت عنـوان بررسـي      
كمي و كيفي مقـاالت مجلـه علمـي پژوهشـي دانشـگاه علـوم       
پزشكي مازندران، فاصله زماني انجام مطالعه و انتشار مقالـه در  

ــوم 35/1±5/1، در دوره دوم 1±6/1دوره اول   و در دوره ســـ
قيق، وجود مجالت از نقاط ضعف اين تح. سال بود 3/1±22/1

همچنين مقاالت آنهـا فقـط در   . بدون رتبه علمي پژوهشي بود

  تا انتشار به تفكيك عوامل مرتبطتوزيع مقاالت مورد بررسي بر حسب تاخير از زمان تائيديه  -4جدول 
 تاخير عوامل مرتبط

 n( P-value=57(  داشته)n=452(نداشته

جله
م م

نا
 

 01/0 0)0(124)5/27(* و آزاد تهران
 8)14(90)9/19( شيراز

 9)8/15(73)1/16( اصفهان
 13)8/22(61)5/13( مشهد

 13)8/22(54)9/11( شهيد بهشتي
 14)6/24(50)1/11( جامعه اسالمي

  طراحي تحقيق
  تشخيصي -كارآزمايي باليني-تجربي

 مورد شاهدي-توصيفي

 
)7/66(220  
)3/33(110 

  
)7/66(28  
)3/33(14 

5/0 

  منابع
  قديمي تر
 جديدتر

)7/48(220  
)3/51(232 

 
)6/31(18  
)4/68(39 

025/0 

  تعداد نويسندگان
  كم
 زياد

)5/49(224  
)5/50(228 

 
)6/38(22  
)4/61(35 

2/0 

  تعداد منابع فارسي
  زياد
 كم

)7/13(62  
)3/86(390 

 
)3/12(7  
)7/87(50 

5/0 

  تعداد منابع انگليسي
  كم
 زياد

)7/61(279  
)3/38(173 

 
)4/54(31  
)6/45(26 

3/0 

  تعداد منابع كتاب
  كم
 زياد

)3/47(214  
)7/52(238 

 
)3/40(23  
)7/59(34 

4/0 

  تعداد منابع مقاله
  كم
 زياد

)7/61(279  
)3/38(173 

 
)9/57(33  
)1/42(24 

5/0 

  بودجه از محل طرح
  نداشته
 داشته

)1/86(389  
)9/13(63 

 
)2/77(44  
)8/22(13 

1/0 

  )درصد(تعداد *
 



 59/ و همكاران  باسيع دكتر فريد                                                                                          91 نزمستا  1ويژه نامه    36 دوره 

يك مجله دانشگاهي بررسي شده بود كه شايد تعمـيم پـذيري   
كمتري داشته باشد و بـاالخره اينكـه بـراي تـاخير در فاصـله      
زماني انجام مطالعـه تـا انتشـار مقالـه مبنـاي درسـتي وجـود        

قيـق و هـم در تحقيـق    نداشت، در صورتي كه هـم در ايـن تح  
شيباني نيا، به روش دلفي از سردبيران مجالت اين نقطه برش 

)CUT OFF (  مخصوصــا دبيـر مجـالت علــوم   . تعيـين گرديـد
پزشكي كشور جناب آقاي دكتر فريدون عزيزي در اين زمينـه  

  .كمك شاياني نمودند
تـرين آن ايـن   هايي وجود داشت كه مهـم در اين تحقيق ضعف

بود كه كماكان با همان فواصل زماني مشخص شـده در مقالـه   
مشابه قبلي كار كرديم و انتظار بود كه ايـن فواصـل زمـاني را    

فاصله زماني اعالم وصول تا انتشار مقاالت در ايـن  . كمتر كنيم
سـت، زيـرا اگـر مطالـب     كه اين زمان زياد ا ماه بود 12تحقيق 

اي نامهدهند و اگر پايانجديد باشند تازگي خود را از دست مي
ـ  باشد كـه بخواهـد امتيـازش را اسـتفاده كنـد نمـي       ه توانـد، ب

 PHDخصوص اگر مربوط به پايان نامه دستياران و دانشجويان 
. باشد چرا كه بدون صدور تائيديه مقاله امكان دفاع وجود ندارد

طرح تحقيقاتي مصوب باشد گـزارش پايـاني    از طرف ديگر اگر
. طرح، منوط به داشتن تائيديه چـاپ نتـايج آن تحقيـق اسـت    

طوالني شدن فاصله اعالم وصـول تـا تائيديـه موجـب نگرانـي      
به هر . پژوهشگران و سازمان هاي ارتباط دهنده نيز خواهد شد

رسـد ايـن مشـكل بـه علـت تـاخير داوران در       مي حال به نظر
اسـتفاده از سيسـتم   . قاالت و پاسخ بـه داوري اسـت  دريافت م

  .الكترونيكي اين مشكل را كمتر خواهد كرد
انتظار بود كه زمان انجام تحقيق تا اعالم وصول مجالت در اين 

 ،متاسفانه با اينكه تعهد شده بود انجام شود. تحقيق آورده شود
توصـيه  . اما اين فاصله در مجالت دندانپزشكي ذكر نشـده بـود  

شود كه مجالت مدت زمان انجام تحقيـق را از نويسـندگان   مي
مقاالت درخواست نمايند و يا اينكه حداقل، زمان پايان تحقيق 
خود را گزارش نمايند كه در اين رابطه هم نويسـندگان و هـم   
سردبيران مجالت مقصر هستند، چون اصل براي ما زمان توليد 

نكه تحقيـق در چـه   اي. ها است و نه فرآيند و پيشرفت آنهاداده
زماني انجام شده شايد بهترين شـاخص بـراي بررسـي اعتبـار     

  . آيدمقاالت باشد و عموما اين زمان در انتهاي مقدمه مي
هاي تحقيق انجام شده اين بود كه مجـالت  يكي ديگر از ضعف

دانشگاه مشهد و شيراز فاصله زمـاني اعـالم وصـول تـا اصـالح      
ه را گزارش نكرده بودنـد و فقـط   نهايي و اصالح نهايي تا تائيدي

در حـالي كـه هـدف     .فاصله زماني تائيديه تا انتشار را داشـتند 
ها هم گـزارش  كمسيون بررسي نشريات اين بود كه اين فاصله

  .شود تا مجالت با دقت بيشتري كار كنند

در اين تحقيق سعي شد با توجـه بـه تجـارب قبلـي      ،در عوض
از . شـدن مقـاالت شـود   تمهيداتي اتخاذ شود تا موجـب بهتـر   

بررسـي روي كليـه مجـالت داراي رتبـه علمـي      اين كه  جمله
 7مقالـه در   509پژوهشي و طـي مـدت دو سـال روي تعـداد     

مجله بود كه به مراتب تعداد مقـاالت از تحقيـق مشـابه قبلـي     
در اين تحقيق سوء گيري وجود نداشـت و تمـامي   . بيشتر بود

  .داري ارائه گرديدمانتيافته ها و نتايج با صداقت كامل و ا
رغـم اينكـه تمهيـدات    يآيـد علـ  بندي به نظر ميدر يك جمع

هـا كمتـر   كمسيون بررسي نشريات موجب شده كه اين فاصـله 
شود ولي كماكان اين مشكل وجود دارد و جاي نگرانـي اسـت،   

اي زيرا تاخير در اعالم وصول تا انتشار، مشكالت شناخته شـده 
شـود و  دلسـردي پژوهشـگران مـي   دارد؛ از جمله اينكه باعـث  

ظاهرا سـاليان قبـل در    .برداطالع رساني به موقع را از بين مي
مجالت اروپايي و آمريكايي اين تمهيدات را فراهم و اين زمانها 

در ابتدا در نظر بود كـه ايـن   . اندها رساندهترين زمانرا به نازل
تحقيق روي مجالت خارجي انجام شود ولي در عمل مشـاهده  

-19( كنندها را ثبت نميكرديم كه اين مجالت اصال اين زمان
  :مانند مجالت ذيل) 16

American journal of orthodontics & Dentofacial 

Orthopedics  ،British journal of oral and Maxillofacial 

Surgery،International Journal of Paediatric Dentistry  ،
Journal of Clinical  Periodontology   

 .... و 

هاي مهم و با ارزش تحقيق حاضر اين بـود كـه از   يكي از يافته
ترين مساله اي كـه در هـر سـه زمـان     بين عوامل مرتبط، مهم

داري داشـت، وابسـتگي بـه نـوع     يمورد مطالعه، اخـتالف معنـ  
مجالت بود كه شايد نقطه توجهي براي مجالت باشد، در حالي 

ا و همكاران، فاصله زماني انجام تحقيـق  كه در مقاله شيباني ني
طراحـي  ( تا اعالم وصول در مواجهه بيشـتري بـا نـوع مطالعـه    

بود و مقاالتي كه از زمان اعالم وصول تا صدور تائيديه ) تحقيق
نامـه و  تاخيرداشتند، در مواجهه بيشتري با نحوه انتشـار فصـل  

از عدم استفاده از بودجه مصوب بودند و در نهايت مقاالتي كـه  
صدور تائيديه تا انتشار تاخير داشـتند در مواجـه بيشـتري بـا     

  .)13( منابع فارسي و عدم استفاده از بودجه مصوب بودند
هـا  رغـم پيشـرفتي كـه در كـاهش تـاخير در ايـن فاصـله       يعل

به طـوري كـه در    ،مشاهده شد كماكان اين مشكل وجود دارد
مقالـه يـك   فاصله زماني اعالم وصول تا اصالح نهايي از هر سه 

مقاله تاخير داشته و اين مساله جاي نگراني دارد، لذا اقـدامات  
    .شودالزم در اين راستا توصيه مي
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