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 مقالـه   107بـر روي     قيقـي در تح . )1( مقاالت پژوهشي اسـت   
 ،1387 پـژو هـشي  در سـال          –در مجالت علمـي    منتشر شده 

بـه   گيـري عدم گزارش پايـايي ابـزار انـدازه     مانند    ييهاكاستي
 درصـد و نداشـتن توجيـه تعـداد نمونـه بـه ميـزان                96ميزان  

مقـاالت منتـشره، توجيـه       درصـد    73و  مشاهده شد   درصد  93
 در رابطـه بـا      1380سـال   تحقيقي كه در    . )2( انتشار نداشتند 

بررسي كيفيت ذكر منابع در مقاالت مجالت علمي پـژو هـشي       
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نويـسي مقـاالت    منبع درصد   76نشان داد كه    ،  كشور انجام شد  
در تحقيقـي مـشابه كـه روي مجـالت          . )3( اشتباه بوده اسـت   

 ميـزان   ،در كشور پاكستان انجام گرفت     ISIپزشكي داراي رتبه    
 در  .)4(  بـود   درصـد  75 نكـور نواقص منبع نويسي بـه روش وا      

–مورد ميزان صحت متدولوژي تحقيـق در مجـالت پرسـتاري          

امـا بعــضي مجـالت كـه بـه وســيله      مامـايي اطالعـي نـداريم،   
اند و موفـق بـه اخـذ  تاييديـه           هاي مختلف چاپ شده   دانشگاه

علمي پژوهشي از كميسيون بررسي نـشريات وزارت بهداشـت          
امـا اگـر ايـن       .انـد ي بـوده  هـاي داراي كاسـتي    احتماال ،اندنشده

 -مامايي كه داراي رتبه علمـي   ها در مجالت پرستاري و    كاستي
-باشند نيز وجود داشته باشد، تداوم آن موجب بي    پژوهشي مي 

اعتمادي پرستاران و ماماها و پژوهشگران به اين مقاالت شـده           
، هـاي درمـاني   هاي ناصـحيح آنهـا درروش     كارگيري يافته ه  و ب 

شناخته شده خـود را بـه دنبـال          ري تبعات تشخيصي و پيشگي  
 .خواهد داشت

هـاي پژوهـشي در راسـتاي مـشكل         تـرين اولويـت   يكي از اولي  
    شــده، بررســي و تحليــل انتقــادي از مقــاالت منتــشره  مطــرح

زيرا ميزان صـحت متـدولوژي  و اصـول نگـارش            ،  )5( باشدمي
 در تحقيقي كه    .)3،6( مقاالت بسيار متفاوت گزارش شده است     

براي بررسي صحت متـدهاي آمـاري مقـاالت منتـشره انجـام             
هـاي آمـاري ناصـحيح      تـست  درصد   80گرفت گزارش شد كه     

 روش درصد مقاالت منتشره 27در تحقيق ديگري  و )7(ند بود
عـاتي در   الء اط لذا با توجه به خـال     . )8(آماري ناصحيح داشتند    

 –مورد ميـزان صـحت متـدولوژي مقـاالت مجـالت پرسـتاري            
 و به منظور تعيين ميـزان صـحت متـدولوژي و اصـول              مامايي

مقـاالت چـاپ     روي اين تحقيق بر   نگارش مقاالت اين مجالت،   
ــتاري  ــالت پرس ــده در  مج ــايي -ش ــي مام ــه علم  -داراي رتب

  .  انجام گرفت1387درسال  پژوهشي تهران
  

  مواد و روشها
تمـامي مقـاالت   ، )cross sectional( مقطعـي  مطالعـه در ايـن  

هـاي پرسـتاري     پژوهشي دانـشكده   –ي رتبه علمي  مجالت دارا 
ايـران   هاي تهران، شهيد بهشتي و    مامايي تهران شامل دانشگاه   

مقاالت سه مجلـه از     .  مورد بررسي قرار گرفتند    1387در سال   
مقـاالت بـا     مـروري و   مقـاالت مـوردي،    نظر تعداد، مشخص و   

هـر   سپس مقاالت .طراحي كيفي از مطالعه كنار گذاشته شدند      
اصول نگارش مقـاالت و       از نظرصحت متدولوژي تحقيق،    مجله

در يـك فـرم اطالعـاتي ثبـت          عوامل مـرتبط بـا آن بررسـي و        
بـا   صحت متدولوژي تحقيق و نحوه نگـارش مقـاالت         .ندگرديد

 شـاخص  8 خالصـه مقالـه بـا     ). 2(ند   شاخص  بررسي شـد     52
، هاي تحقيق يافته ،هاتوجيه هدف، مواد و روش     سابقه و هدف،  

خـواني خالصـه    كلمـات كليـدي، هـم      ،هاگيري و توصيه  نتيجه
در قسمت   .فارسي و انگليسي و حجم خالصه مقاله ارزيابي شد        

 ترتيب آن،  شاخص شامل حجم مقدمه، ذكر منابع و       6 ،مقدمه
، عدم وجود بازنگري و بيان هـدف بـا قيـد            توجيه انتشار مقاله  

 صحيح مقدمـه   ي كامل و  اهمچنين بيان محتو   مكان و  زمان و 
 شـاخص شـامل     17 ،در قـسمت مـواد وروشـها       .ندبررسي شد 

معيارهاي (جامعه مورد بررسي     هماهنگي بين هدف و طراحي،    
، گيـري روش نمونـه   نمونـه و توجيـه آن،      ، تعداد )ورود و خروج  

روايـي ابـزار، تـشابهات و     پايـايي و   ،هاي مشكل تعريف شاخص 
، مـدت پيگيـري،    مـشخص بـودن مداخلـه   هـا، مغـايرات گـروه  

handling)    از نظرblind  تاثير  )هاجلب همكاري نمونه   بودن و ،
در  .ندبررسـي شـد   هـا   عدم ارائه يافتـه    مداخله، برنامه آماري و   

، پاسـخ بـه     داتهـ انجـام تع   ، شاخص شـامل   7،  هاقسمت يافته 
 سـتون   ، صـحت نـام سـطر و       اي، بيان يافته حاشيه   سوال اصلي 

، صـحت   ادجداول، صحت نام سطر و ستون نمودار، كنترل اعد        
شـاخص   8 ،در قـسمت بحـث     .ندآماري بررسي شد  هاي  آزمون
ي مشابه بـا    هابيان يافته  شروع بحث با بيان يافته اصلي،      شامل

هاي مغاير با ذكر منبع، تجزيه و تحليل و         بيان يافته  ذكر منبع، 
ها، بيان محـدوديت تحقيـق، بيـان نقـاط قـوت و             تفسير يافته 

ـ   گيـري تحقيـق،     طراحي، نتيجه   ضعف   كـارگيري  ه  چگـونگي ب
 ،در قسمت منابع   .ندها مورد ارزيابي قرار گرفت    ها و توصيه  يافته

، تعـداد منـابع،      شاخص شامل اصول نگـارش منبـع نويـسي         6
، استفاده از تمام منـابع در مـتن و ميـزان       درصد منابع از مقاله   

ميــزان اســتفاده از منــابع جديــد  اســتفاده از منــابع فارســي و
 ).2،9،10(ند ابي شدارزي ) به بعد2005(

توصـيفي، تحليلـي،    (عوامل مرتبط شامل نوع طراحي تحقيـق        
 مقالـه،   ه مسئول ، تعداد نويسندگان، مرتبه  نويسند     )ايمداخله

انجـام تحقيـق تـا      فاصله   ه مسئول مقاله،  محل اشتغال نويسند  
فاصـله   فاصله اعالم وصول مقاله تا تاييـد و        ،اعالم وصول مقاله  

تـك تـك مقـاالت طبـق        . توسط مجله بود   تاييد تا چاپ مقاله   
 چك ليست تهيه شده توسط محقق و همكـار متدولوژيـست و           
 .آماري مورد بررسي و براي هر مقاله يك فرم اطالعاتي پر شـد            

گانـه صـحيح، نـسبتا      ها در يك طيـف سـه      گيري شاخص اندازه
به اين ترتيب كه مثال در مورد تعـداد          .ندصحيح و ناصحيح بود   

اد نمونه بر اساس مطالعه آزمايشي و بيان عوامل         نمونه، اگر تعد  
عنوان صحيح تلقي شده، ه  ب،شدموثر بر آن تعيين وگزارش مي   

 نمونـه درمطالعـات قبلـي و بـا         مبناي تعداد  اگر حجم نمونه بر   
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عنوان نسبتا صحيح و اگر توجيه      ه   ب ،شدذكر منبع مشخص مي   
  .شدعنوان ناصحيح محسوب ميه نداشت ب

ه  شاخص در مورد يك مطالعه مورد نداشت ب        اگر يك  ضمندر  
 .گرفـت عنوان مطرح نيست محسوب و امتياز به آن تعلق نمـي          

، پيگيـري نداشـت مـثال در طراحـي          مثال اگر در يـك تحقيـق      
، در ايــن صــورت تعــداد كــل  شــاهدي–توصــيفي و يــا مــورد

  . بود52هاي آن كمتر از شاخص
رصد امتيـاز    د 75، بيشتر از    در نهايت اگر در مورد يك شاخص      

صـد   در 75 تـا    50نوان صـحيح و اگـر بـين         عه  شد ب كسب مي 
ـ  50گرفت، نستبا صحيح و امتيـاز كمتـر از          امتياز تعلق مي   ه  ب

ايـن مـسئله در هـر قـسمت          .شـد عنوان ناصحيح محسوب مي   
 بحـث و   هـا، يافتـه  ،و روشها مواد   ،خالصه، مقدمه (اصلي مقاله   

روايـي ايـن     . و در كـل مقـاالت لحـاظ گرديـد          )نگارش منـابع  
). 2(نامه در تحقيقات قبلي مورد تاييد قرار گرفته است          پرسش

از  اسـتفاده  هـا، بـا   گيري شاخص به منظور حصول پايايي اندازه    
در يك مطالعه آزمايشي، ارزيابي هر مقاله بـا          test-retestروش  
 روز با آزمون اسپيرمن بررسي و ميزان همبـستگي آن         8فاصله  

ارتباط عوامل مـرتبط بـا  صـحت       ). 9( دست آمد ه   درصد ب  92
  .مورد قضاوت آماري قرار گرفتدو كاينگارش مقاله با آزمون 

  
  هايافته
ايران  سه مجله دانشكده پرستاري مامايي تهران،     1387درسال  

 مقاله منتشر كردند كه از اين تعداد  97در كل   شهيد بهشتي    و
در  كيفـي بـود كـه       مقالـه  5مقاله موردي و    2  مقاله مروري،  7

 83 از مطالعـه حـذف شـدند و       ) درصـد 4/14( مقاله   14نهايت  
درصـد مقـاالت مربـوط بـه         41. مورد بررسي قرار گرفت   مقاله  

مجله دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشـكي ايـران،          
 درصد مربوط به مجله دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه 3/31

 به دانـشكده     درصد مقاالت مربوط   7/27 علوم پزشكي تهران و   
تعداد نويـسندگان    .پرستاري مامايي دانشگاه شهيد بهشتي بود     

 ل تعــداد نويــسندگان يــك نفــر وق، حــدا8/3±2/1هــر مقالــه 
 مقـاالت در   نويـسندگان مـسئول   . حداكثر آنها هفت نفـر بـود      

 درصـد مـوارد اسـتاديار بـه بـاال        1/18 درصد مربي و در      9/81
رصد مقاالت تحليلي د 35 ، درصد مقاالت توصيفي2/54 .بودند

 .نداي بوددرصد مداخله8/10و 

اسـاس   در اين بررسي مشخص شد كه اصول نگارش مقاالت بر   
 درصـد  55 درصـد صـحيح و     45 در مجموع  هاي كلي، شاخص

 بـود )  درصـد ناصـحيح    47درصد نـسبتا صـحيح و       8(ناصحيح  
  .)1نمودار (

  
توزيـع مقالـه مـورد بررسـي بـر حـسب ميـزان صــحت         -1نمـودار  

  ولوژي نگارش كلي مقاالتمتد
  

توزيع مقاالت برحسب صحت متـدولوژي نگـارش بـه تفكيـك            
نـشان   ارائه شده اسـت و     1 هاي اصلي مقاله در جدول    سرفصل

پذيرترين قسمت مقاله مربوط به نوشتن مقدمـه       دهد آسيب مي
درصـد و    48درصد، نگـارش بحـث بـه ميـزان           7/69ان  زبه مي 
  مقالـه،  شهترين قسمت نگار  ب و درصد 4/45 ها به ميزان  يافته

  .   ناصحيح بود درصد 3/13به ميزان  كهبود نگارش منابع 
   

توزيـع مقـاالت موردبررسـي بـر حـسب ميـزان صـحت                -1 جدول
  هاي مختلف مقالهمتدولوژي نگارش مقاالت به تفكيك قسمت

 )%( نادرست )%( نستبا درست )%( درست 

 9/34 3/18 8/46 خالصه

 7/69 8/6 5/23 مقدمه

 7/29 5/2 8/67 مواد وروشها

 4/45 5/11 1/43 يافته ها

 48 7/5 3/46 بحث

 3/13 12 7/74 منابع وماخذ

   
هاي ارزيـابي خالصـه مقالـه در        توزيع مقاالت برحسب شاخص   

تـرين قـسمت    دهد ضعيف نشان مي   ارائه شده است و    2 نمودار
  و  درصـد  94عدم توجيه هدف به ميزان       نگارش خالصه مقاله،  

ــ ــه    ع ــه ب ــدف مقال ــابقه و ه ــواي س ــحيح محت ــارش ص دم نگ
بهترين قـسمت خالصـه مقالـه ارائـه          بود و   درصد 1/83ميزان

  . درصد بود8/92كلمات كليدي به ميزان 
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  هاي خالصه مقاله ورد بررسي بر حسب عدم صحت نگارش شاخص مقاله م83توزيع  -2نمودار 

 

  
  هاي مواد و روشهاي مقاله  مقاله مورد بررسي بر حسب درصد عدم صحت نگارش شاخص83 توزيع -3 نمودار 

تـرين  ضـعيف  ارزيـابي،   شـاخص مـورد    6 از   ،در قسمت مقدمه  
به ميزان   ي مقدمه اعدم رعايت ترتيب نگارش محتو     ها،شاخص

  و  درصد 2/89م مقدمه به ميزان      درصد، طوالني بودن حج    94
  درصـد مـوارد بـود و       5/85عدم بيان صحيح هدف تحقيـق در        

 ارائه منابع بـا ترتيـب صـحيح در         مقاله، بهترين قسمت مقدمه  
  .مقدمه بود

 شـاخص   16توزيع مقاالت بر حسب درصد عدم صحت نگارش         
دهدكـه  نشان مـي    ارائه شده است و    3 روشها در نمودار   و مواد

مقـاالت، عـدم     هـاي ترين قـسمت نگـارش مـواد وروش       ضعيف

مرحله بعد عدم     درصد و در   7/78ميزان   نمونه به  توجيه تعداد 
كمتـرين  .بـود   درصـد  74 بودن مطالعه به ميزان      blindگزارش  

درصـد و در     4ها به ميـزان     بيان تعداد نمونه   كاستي مربوط به  
  .  درصد بود6مرحله دوم عدم گزارش مدت پيگيري به ميزان 

عـدم نگـارش     تـرين شـاخص،   ضـعيف ،  هادر قسمت بيان يافته   
درصد، نگارش نادرست عنـوان       6/92اي به ميزان    يافته حاشيه 

انجـام    درصد موارد، عدم بيان    5/87در   ستون جداول  سطر و  و
آمـاري  هـاي   آزمونصحت    درصد موارد، عدم   3/72تعهدات در 

  . درصد موارد بود53استفاده شده به ميزان 
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 عـدم نگـارش صـحيح نقـاط قـوت و           مت نگارش بحث،  در قس 
. بـود   درصـد  5/85 و 2/95 ضعف تحقيق به ترتيب بـه ميـزان       

 درصد موارد و    7/74ها در   نداشتن تجزيه وتحليل مناسب يافته    
   .صد موارد وجود داشت در41گيري مناسب در فقدان نتيجه

 درصـد   7/74در بررسي منـابع مقـاالت مـشخص شـد كـه در              
 منابع طبق الگوي مجله مورد نظر صـحيح بـوده            نگارش ،موارد
 وحداكثر  7حداقل    با 6/20±9/7 منابع مقاالت كل  تعداد   .است

منـابع   تعـداد  و 2/4±1/4فارسي مقاالت  تعداد منابع ،   منبع 46
  . بود6/5±2/4 جديد

 -توصـيفي (صحت نگـارش مقـاالت بـا نـوع طراحـي تحقيـق              
به طوري كه در    ،  داشتي  دارارتباط معني  )ايمداخله تحليلي،

ــه ــه   درصــد مــوارد3/54اي در تحقيقــات مداخل نگــارش مقال
 7/45 تحليلي اين ميزان     -در تحقيقات توصيفي   و ناصحيح بود 

ين صحت نگارش مقـاالت بـا دانـشگاه         ب). p=001/0 (درصدبود
 داشـت   وجـود  يدارمربوط به چاپ مجلـه نيـز ارتبـاط معنـي          

)01/0=p(  ،       ول مقالـه، محـل     اما با مرتبه علمي نويـسنده مـسئ
فاصله انجـام   اشتغال نويسنده مسئول مقاله، تعداد نويسندگان،   

تحقيق تا اعالم وصول مقاله، فاصله اعالم وصول مقاله تا زمـان            
 وجـود  يدارارتبـاط معنـي   فاصله تاييد تا چـاپ مقالـه      تاييد و 
  . نداشت

  
  بحث

 درصـد   55تحقيق حاضر نشان داد كه نگارش كلي مقاالت در          
ترين قـسمت   ترين و ضعيف  صحيح بوده است وپراشتباه   موارد نا 

 درصـد،    5/76نگارش مقاله مربوط به مقدمه مقالـه بـه ميـزان            
مـوارد  درصـد    9/56هـا در    و يافته   درصد 7/53بحث به ميزان    

مقاله مجالت علمي    100،  همكاران نيا و در تحقيق شيباني   .بود
رار مورد بررسـي قـ    1385پژوهشي دندانپزشكي كشور در سال      

ترين قسمت مقاالت منتشر شده     گرفت مشخص شد كه ضعيف    
درصد مـوارد ناصـحيح      67طوري كه در    ه  ب،  نگارش مقدمه بود  
چاپ مقالـه در مجـالت       امروزه پذيرش و   ).2(نگارش شده بود    

ــه ارزش علمــي و اعتبــار پژوهــشي آن تلقــي   ــه منزل      علمــي ب
هـاي   اما متاسـفانه همـواره چنـين نيـست و بررسـي            ،گرددمي

دهد كه كيفيت نامناسب و اسـتاندارد پـايين         مختلف نشان مي  
ــه روش اجرايــي آن اســت  ــوط ب  ).13( برخــي تحقيقــات، مرب

همانطور كه در تحقيق حاضر مشخص شد در مقدمـه مقـاالت            
 بيان صحيح هدف انجام تحقيق و بيـان         ، درصد موارد  5/85در  

 82ر هم چنين د مكان اجراي تحقيق رعايت نشده بود، زمان و
 .  توجيهي منطقي براي انجام تحقيق وجود نداشت،درصد موارد

مقالــه مجلــه  182 در تحقيــق واليــي و همكــاران در بررســي
 1380-84هـاي   دانشگاه علوم پزشكي مازندران كه طـي سـال        

 6/63، نگـارش نادرسـت مقدمـه را بـه ميـزان             همنتشر گرديـد  
ن مكـا  درصد، عدم نگارش صحيح هدف تحقيق با قيد زمـان و          

نيز عدم توجيه انتشار مقاالت را در   درصد و4/56 تحقيق را در
 در تحقيق شيباني نيـا و      ).14( درصد موارد گزارش كردند      98

درصد موارد هدف تحقيـق درانتهـاي تحقيـق          90همكاران در   
 درصد مقـاالت توجيـه انتـشار        72 بطور صحيح نوشته نشده و    

له علمي اسـت    هاي مهم مقا  مقدمه يكي از بخش   . )9( نداشتند
 رسـالت  .باشـد و در حكم نقشه راه براي خواندن كل مقاله مـي         

، پاسخ گويا به اين پرسش است كـه چـرا مطالعـه      اصلي مقدمه 
ذكـر   .زه محقق از انجـام آن چـه بـوده اسـت           انجام شده و انگي   

موضوع  دقيق اينكه چه مطلبي قرار است در مقاله بيان شود و          
كـه بـه آن     اسـت   وعي  تـرين موضـ   مهـم ،  اصلي مطالعه چيست  

نويسنده مقالـه بايـستي در يـك مقدمـه خـوب             .پرداخته شود 
تاكيد نمايد كـه كاسـتي مطالعـات قبلـي چـه بـود، آيـا خـال                  
 اطالعاتي در اين زمينـه وجـود دارد و مطالعـه حاضـر چگونـه               

بـه   واب نرسـيده و   جـ تواند پاسخ پرسشي باشد كه هنوز به        مي
ا كه عدم توجـه بـه       بيان ديگر اين پژوهش در پي چيست؟ چر       

ود در  نگـارش مقدمـه       جـ تـرين مـشكالت مو    اين نكته از شايع   
 .)13( مقاله است

توجيـه نكـردن     ترين شـاخص،   ضعيف ،در نگارش مواد وروشها   
در  .خورد درصد مقاالت به چشم مي     79كه در    حجم نمونه بود  

درصـد   93حـدود    تحقيق شيباني و همكاران نيز مشخص شد      
يكي از نكات مهمي     ).2،9( مونه نداشتند مقاالت توجيه تعداد ن   

 توجيـه   ،گيـرد توجهي قرار مي  بي كه معموال در تحقيقات مورد    
معموال حجـم    حجم نمونه توسط يك مطالعه آزمايشي است و       
كننـد كـه ايـن      نمونه را برمبناي پيشينه تحقيـق تعيـين مـي         

 زيرا حجم نمونه    ،تواند بر نتيجه تحقيق تاثير گذارد     موضوع مي 
نتـايج تحقيـق     ر يا كمتر از حد مطلوب بر نتيجه آزمون و         زيادت
  .است موثر

آماري مورد  هاي  آزمون درصد موارد    53در   ها،در نگارش يافته  
اي و  افتـه حاشـيه   يهم چنين عدم بيـان       .استفاده ناصحيح بود  

مودارهـا از عيـوب    عدم صحت نگارش سطر و ستون جداول و ن        
ه روي مجـالت پزشـكي   در تحقيقي مشابه ك . شايع مقاالت بود  

 ميـزان نـواقص   ،در كشور پاكستان انجام گرفته  ISIداراي رتبه   
در تحقيقي . )4( درصد بود 9/7موجود در ارائه جدول و نمودار 

 درصد مقاالت آزمون آمـاري بكـار گرفتـه شـده            61در   ،مشابه
رسـد كـه عـدم دقـت در انتخـاب           به نظر مي  . )2( ناصحيح بود 

گيـري   هاي تحقيق و نتيجه   واند يافته تآزمون آماري مناسب مي   
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درصـد مقـاالت    90در اين تحقيـق بـا اينكـه          .كند را مخدوش 
هايي در ايـن زمينـه        ولي باز هم كاستي    ،مشاور آماري داشتند  

 درصـد   80در تحقيق ديگـر مـشخص شـد كـه              .وجود داشت 
). 12( ندتمقاالت چاپ شده همكار متدولوژيست آمـاري نداشـ       

آمـاري  هـاي   روشظـور بررسـي صـحت       در تحقيقي كه بـه من     
 درصـد   80گـزارش شـده كـه        مقاالت چاپ شده انجـام شـد،      

در تحقيـق ديگـري      ).7(نـد   آمـاري ناصـحيح بود    هـاي   آزمون
 آمـاري ناصـحيح     روش درصد مقاالت منتشره     27گزارش شده   

مجالت خطاهاي  تحقيقي كه به منظور بررسي       در. )8(داشتند  
 مـشخص   ، انجـام شـد    2006هاي  طي سال  درماتولوژي آمريكا 

در  خطاهـايي    مقاالت داراي برنامه آماري،     درصد 1/38شد كه   
در بيـان نـوع      خطـا    اين مقـاالت   درصد   14آماري و   هاي  روش

   ).15( داشتند آزمون آماري
هاي اين  تحقيق، فقـط بررسـي سـه مجلـه            يكي از محدوديت  

بود و اگر تمـامي مقـاالت مجـالت          داراي رتبه علمي پژوهشي   
هاي پرستاري مامـايي كـشور بررسـي        ژوهشي دانشكده علمي پ 

مـسئله ديگـر     .آمـد دست مـي  ه   شايد نتايج بهتري ب    ند،شدمي
 وجـود   كـه بـا    بود نسبتا صحيح و ناصحيح    افتراق بين صحيح،  

و  بعضي مواقع افتراق آنها بـسيار مـشكل بـود          دقت بسيار زياد  
زن ها بود كه مـا در ايـن مطالعـه، و   تر از همه رتبه شاخص   مهم

 مـثال اينكـه مقدمـه       .ها را مساوي در نظر گـرفتيم      اين شاخص 
طوالني است و يا نـوع آزمـون آمـاري مناسـب اسـت يكـسان                

 ها و شاخص روي يافته   كه تاثير اين دو     در حالي  ،ارزيابي شدند 

كـه در    شـود توصيه مـي   لذا گيري بسيار متفاوت است و    نتيجه
از نقـاط    .ودها در نظر گرفته ش    تحقيقات بعدي چگالي شاخص   

تـيم بررسـي كننـده      تـوان تجربـه قبلـي     قوت اين تحقيق مـي    
مقاالت را ذكر كرد كه كارهاي فراواني در زمينه نقد و ارزيـابي             

 تـر اينكـه روايـي      ومهـم  انـد مقاالت و نقـد پايـان نامـه داشـته         
هاي مورد بررسي در تحقيقات قبلي وپايايي آن در يك          شاخص

  .مطالعه آزمايشي بررسي شده است
متدولوژي نگارش مقالـه در   رسددر يك جمع بندي به نظر مي 

و ايـن مـسئله     است  مقاالت منتشر شده با كاستي هايي همراه        
نمايد و شايد حـق بـا       گيري آن را مخدوش مي    نتيجه ها و يافته

ـ      عنـوان منبـع   ه خوانندگان باشد كه اين مقاالت را مطالعـه و ب
شـاهرگ حيـاتي بـين      كه اين مقاالت     در حالي  .استفاده نكنند 

و بـا توجـه بـه عـوارض          تحقيق و آموزش و ارائه خدمات است      
 تداوم اين مشكل، بررسي تحقيقـاتي علـل آن و           ،شناخته شده 

    .گرددمي توصيه الزم براي كاهش آن اقدامات
 

  و تشكردانيقدر
با حمايت هاي مالي     اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي مصوب و      

د بوده كه بدين وسيله از حـسن        معاونت پژوهشي دانشگاه شاه   
ـ  مديريت معاون محترم پژوهشي    خـاطر تـشخيص ضـرورت    ه ب

  .نمايدانجام اين مهم، صميمانه سپاسگزاري مي

REFERENCES  
1. Asefzadeh S. Using qualitative and quantitative approaches in health research. Journal of the faculty of medicine 

2003; 27: 71-75. [In Persian] 

2. Sheibaninia A, Valaie N, Mohammad Sadegh Sh,Azizi F. The evaluation of accuracy of article writing in scientific 
journals of dentistry in 2006. Journal of the faculty of medicine 2009; 1: 5-11. [In Persian] 

3. Azizi F, Reiszadeh F, Zarei SH. The quality of accuracy of references in medicine article. Journal of the faculty of 
medicine 2001; 5: 249-55. [In Persian] 

4. Jawaid SA, Jawiad M, Jafari MH. Deficiencies in original articles accepted for publication in Pakistan journal of 
medical sciences: a retrospective analysis. Pak J Med Sci 2009; 26: 1-6. 

5. Asefzadeh S. Critical analysis of studies in medical science. Journal of the faculty of medicine 2005: 29: 195-201. [In 
Persian] 

6. Asefzadeh S. Assessment of managerial skills of the research managers at the Universities of medical sciences. 
Journal of Medical Faculty Guilan University of Medical Sciences 2004; 12: 86-95. [In Persian] 

7. Kanter MH, Taylor JR. Accuracy rate of statistical method in transfusion. Transfusion 1994; 34: 697-701. 

8. Kurichi JF, Sonnad SS. Statistical methods in surgery journals. Coll Surg 2006; 202: 476-84. 

9. Sheibaninia A, Valaiee N, Tavakoli B. Quality of research articles published in Iranian dental journals. Pak J Med Sci 
2010; 26: 1-5. 

10. Litwin M, ed. How to measure survey reliability and validity. Shakiba M, translator. Rasht: Guilan University of 
Medical Science. 2010. p.28-40. [In Persian] 

11. Janghorbani M. The evaluation of design aspect, issue and statistical analysis of medicine article. Journal of 
Faculty of Medicine 1997; 21: 18-24. [In Persian] 



 55 /  و همكارانمعصومه حيدري                                                                                                       90بهار   1شماره    35 دوره 

12. Uniform    Requirements for Manuscripts Submittee of Medical Editors. Ann Intern Med 1997; 126: 36- 47. 

13. Habibi GH, Shirani A. Principles of scientific writing. Tehran: Marzefekr Publication; 2008. p.48. [In Persian] 

14. Valaei N, Khosaroan M, Nasiri E, Mosavi F. The survey of quality journal of Mazandaran University of medical 
Sciences. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2006; 52: 131-39. [In Persian] 

15. Neville JA, Lang W, Fleischer AB. Error in dermatology archives and academic journal in USA from January – 
December 2003. Dermatology 2006; 142: 737-40. 

 


