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  نامه به سردبير  
یفیت مقاالت منتشر شده در مجالت مصوب ک«با عنوان  يا مقاله

ــ ک   یکمیســیون نشــریات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزش
ه با ک) 1(ده است یپ رسبه چا1389در شماره تابستان » )84-1362(

  .گردد یمطرح مهایی  مطالعه آن پرسش
شـده در مجـالت علمـی ایـران در      ارایهیفیت مقاالت کارزیابی 

سطح اول پـس از وصـول    .قابل انجام است بیشتر موارد در سه سطح
ت تحریریـه مجلـه، توسـط داوران مجلـه     ئـ مقاله و تایید سردبیر و هی

ه کهاي داوري  لیست کاز چ اًومه در این سطح عمکگیرد  انجام می
ــی هســتند  ــاي عین ــتفاده مــی ؛داراي معیاره  ومدر ســطح د .شــود اس

براي حفظ یا ابطال یا اعطاي  کشوری کپزشعلوم میسیون نشریات ک
هاي محـدودي از   پژوهشی به مجالت به بررسی شماره-درجه علمی

هـاي معتبـر و مـورد     لیست کبراساس چسطح سوم  .پردازد یممجله 
ن یـ ابا توجه بـه عنـوان و محتـوا،     .گردد یالمللی انجام م ش بینپذیر

ال مطرح ؤشود و این س مربوط نمی ؛ر شدکه ذکمقاله به سه سطحی 
هـاي   با دقـت در شـاخص   یفیت چه بوده است؟که منظور از کاست 
گیري شده این مقاله به روند انتشار، بررسی وضعیت یا تحلیل  اندازه

در ایـن  . یفیـت مقـاالت  کبـه  ایل است تـا  محتواي مقاالت بیشتر متم
مقاله به تعداد انواع مقاالت و مطالعات و استفاده یا عـدم اسـتفاده از   

اسـت و  شـده  یده پرداختـه  کهاي آماري یا وجود یا فقدان چ آزمون
ه در این مقالـه بـه رونـد انتشـار انـواع مقـاالت و       کتوان دریافت  می

داد مقـاالت پژوهشـی،   ولـی افـزایش تعـ    ؛شود مطالعات پرداخته می
اهش تعداد مقاالت مروري و گزارش موردي و افزایش استفاده از ک

براي مثـال  . یفیت در نظر گرفته شده استکهاي آماري نشانه  آزمون
تحلیلی و بالینی باشد و از چنـد   ،اي مقاله پژوهشی، مداخله کاگر ی

ی آیـا ایـن مقالـه بـا وجـود تمـام       ؛رده باشدکآزمون آماري استفاده 
بـه عنـوان   ) اربرد بجـا و مناسـب آنهـا   کـ نـه  (ه وجودشان کمواردي 

 هاي یفیت هستند؟ حتی اگر از آزمونکبا ؛یفیت در نظر گرفته شدهک
  !د؟نآماري اشتباهی استفاده شده باش

اربرد مناسب و صحیح عناصر مورد نیـاز  کیفیت به کمقاله با کی
ل انتخـاب  بـراي مثـا  . پـردازد  هاي مختلـف مقالـه مـی    مقاله در بخش

گیـري و بهتـرین    گیـري و صـحت روش نمونـه    بهترین روش نمونـه 
طراحی مطالعـه بـه صـورت صـحیح، مشخصـات توصـیفی صـحیح        

ها، میزان درسـتی یـا اسـتفاده بجـا از آزمـون آمـاري، مقایسـه         نمونه
ــه ــا   یافت ــا ب ــایجه ــژوهش  نت ــایر پ ــات    س ــواع مطالع ــاس ان ــا براس ه

ارزیابی در بسیاري از مـوارد   براي انجام این. متغیرند کاپیدمیولوژی
ها یا راهنماهاي معتبر و مورد پذیرش جهـانی   ها، بیانیه لیست کاز چ

  .)3( باشند یم موجود Equatorه که در شبکشود  استفاده می) 2(
 که در انواع مطالعات اپیـدمیولوژی کیفی ارزیابی کهاي  شاخص

ناصـر  اربرد درست و نگارش صـحیح ع کبیشتر به وجود و  ؛متفاوتند
یـده و مـتن مقالـه مربــوط    کهـاي مختلـف چ   اصـلی مقالـه در بخـش   

هـا یـا    هـا یـا بیانیـه    لیسـت  کدر ایـن مـوارد اسـتفاده از چـ    . شوند می
ــین ــتاندارد ب ــی اولویــت دار راهنماهــاي اس ــالملل ــن کــد ن ــواع ای ه ان

در . متفاوتنـد  کها مطابق با انواع مطالعـات اپیـدمیولوژی   لیست کچ
عناصر الزم بـراي هـر نـوع از مطالعـات در     ه همه یا بیشتر کصورتی 

رفته باشند و از بهترین عناصر  ارک محل درستی به صورت صحیح به
در . شود یفیت محسوب میکمقاله با ؛دنبراي مطالعه استفاده شده باش
دام ابزار بـراي پـژوهش اسـتفاده شـده     کاین مقاله مشخص نیست از 

یفیـت  کبـه بررسـی    هکـ براي مثال به عنوان دو مقالـه فارسـی    .است
یفیـت  کارانش بـه ارزشـیابی   کـ اللهی و هم آیت ؛پردازند مقاالت می

ی ایـران بـا   کهاي بالینی منتشر شده در مجالت علوم پزش ارآزماییک
ی از معیارهـاي  کـ ی. اند پرداخته CONSORTلیست  کاستفاده از چ

ورسازي اشاره که آیا به ک این ؛ورسازي استکیفی این مطالعات ک
بـه   ؛انـد  ورسـازي شـده  که کـ هـایی   گـروه ا یـ آ ،و اگر بلهشده است 

ارانش نیـز  کـ همچنین پورالعجل و هم ؟)4(اند  درستی مشخص شده
یفیت گزارش نتایج کبه بررسی  STROBEلیست  کبا استفاده از چ

  ).5(اند  پرداخته STROBEمطالعات همگروهی قبل از صدور بیانیه 
علوم پایه و اپیدمیولوژي  هاي بالینی و بندي مقاالت به دسته تقسیم

هـاي انگلـی    بروز انـواع بیمـاري  «اي با عنوان  مقاله. ابهام در پی دارد
هــم بــه خــاطر بررســی بــروز،  ؛»اي در بیمــاران مبــتال بــه ایــدز روده

براي تعیین ) علوم پایه(شناسان  اپیدمیولوژي، هم نیازمند بررسی انگل
ان بـراي ایـدز و   کهاست و هم به دلیل تشخیص بالینی پزش نوع انگل

) حتی اگـر بـه صـورت گمـان مطـرح شـود      (اي  بیماري انگلی روده
  .شود بالینی هم محسوب می

 تحلیلـی  و اي مداخلـه  توصیفی، دسته سه به مطالعات بندي تقسیم
 هــاي بخـش  داراي تحلیلــی مطالعـات  بیشــتر. انگیــز اسـت  نیـز بحـث  
م و بســیاري از مقــاالت تحلیلــی، توصــیفی هــ هســتند نیــز توصــیفی

 بـودن  تحلیلی شرط آماري آزمون بردن ارک به اگر وتوانند باشند  می
 آمـاري  هـاي  آزمون اي، مداخله مطالعات از بسیاري در هم باز ؛باشد

 مطالعــات از بسـیاري  تـوان  مــی ترتیـب  ایـن  بـه  و رونــد مـی  ارکـ  بـه 
 مشـخص . دانسـت  تحلیلـی  مطالعـات  زیرمجموعـه  نیـز  را اي مداخله

 ایـن  بـا  و رسـد  می نظر به دشواري ارک لعاتمطا این میان مرز ردنک
ال ؤجـاي سـ  . دهـد  جلوه می علمیغیر را بندي تقسیم این همپوشانی،

 ایـن  براي کاپیدمیولوژی مطالعات انواع بندي تقسیم از ه چراکاست 
  .تر هستند پذیرفته شده ه نسبتاًکنشده است  استفاده منظور

ه دلیـل  کـ سـت  گیـري ا  سال آغاز نمونـه  1362سال ن مقاله یدر ا
علـوم  میسـیون نشـریات   ک نیهمچن. انتخاب این سال مشخص نیست

ی وزارت بهداشت در این سال وجـود نداشـته اسـت و مجلـه     کپزش
-اعطاي درجات علمی .)6( پژوهشی هم تصویب نشده است-علمی

به بعد در وزارت بهداشت  1375پژوهشی و تصویب مجالت از سال 
ی تا قبل از این تـاریخ منتشـر   کانجام گرفته است و اگر مجالت پزش

  .اند مصوب وزارت بهداشت نبوده اند؛ شده



  ١٣٩ / نامه به سردبير  

This paper should be cited as: Shokraneh F, Aman-Allahi AR. [Letter to Editor]. J Gorgan Uni Med Sci. 
Spring 2010;13(1):138-9. [Article in Persian] 

ه مجالت به عنوان طبقه در نظـر  کگیري بهتر بود  در روش نمونه
 چون .ند تا تمامی مجالت سهمی در نمونه داشته باشنددش یمگرفته 

نه رونـد انتشـار   بوده و یفیت مقاالت مجالت کهدف مطالعه بررسی 
هـا   مجالت به عنوان طبقات نسبت به سال بین ترتیبه ا زمانی آنها و

اي از سـال   ه مجلـه کان دارد کهمچنین ام. گیرند در اولویت قرار می
رده باشد و با توجه به تعداد مقاالت کشروع به انتشار  1384یا  1383

متر در این مجالت، احتمـال انتخـاب مقـاالت آنهـا در نمونـه نیـز       ک
اگر عنوان مقالـه بـا توجـه بـه محتـواي آن       نیعالوه بر ا .متر باشدک

 »ی ایـران کروند انتشار انـواع مطالعـات در مجـالت پزشـ    «براي مثال 
صـورت    اختصـار رعایت و هم بود هم بیانگر محتوا  ؛شد انتخاب می

 .گرفت یم
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  نويسندگان پاسخ
  .قابل توجه استر ینکات ز، شده توسط خوانندگان محترم آن مجله ارایهضمن تشکر از توجه به مقاله 

 ارایـه مقالـه   .داشته باشد یتواند وجوه مختلف یت میفیک. یفیت مقاالت مورد مطالعه استکبحث اصلی نامه ارائه شده به دفتر مجله، عدم بررسی 
 يهـا  شاخص یتوان برخ یفیت، میکه یهاي اول زمان و با بهبود شاخص یدر ط اًمطمئن .نموده است ییفیت مقاالت را بررسکیه هاي اول شده شاخص

مقـاالت  کـم  تعـداد  ، اسـتفاده شـده   يآمـار  يهـا  تسـت کـم  تعداد ، یلیمقاالت تحلتعداد کم  با توجه به .داد تر را مورد بررسی قرار ییتر و جز مهم
ر چـاپ  یسـ  اگـر بـه  . نخواهـد شـد   منجـر  یجه مناسبیبه نت يآمار يها ح از تستیبحث در مورد استفاده صح ،سبت به کل مقاالتن ینیبال ییکارآزما

 يهـا  ه مطالعـات اولیـه بـه بررسـی شـاخص     کـ یـابیم   درمـی  ؛نـیم کت مقـاالت منتشـر شـده توجـه     یفیشور در زمینه ککمقاالت در مجالت خارج از 
ار محترم کال ایجاد شده در ذهن همؤبخشی از س که رسد نظر می هب. اند تر مورد بررسی قرار گرفته مهم يها شاخصتدریج  هتر پرداخته و ب تیاهم کم

تغییـر  » ...تنشـریا  کمیسـیون  مصوب مجالت یفی مقاالت منتشر شده درکهاي  شاخص«به  عنوانناشی از عنوان انتخابی براي مقاله باشد و اگر این 
  .شود یمشده رفع  بخش عمده ابهام ایجاد ؛ابدی

امـر اکثـر    يامـا در ابتـدا   ؛مشـخص شـدند   1375ه گرچه مجالت مصوب از سال کته قابل توجه این است کگیري ن درخصوص زمان آغاز نمونه
  .شود یده نمیدر عنوان د ین نظر مشکلیافت نمودند و از ایدر یپژوهش - یارزیابی و رتبه علم ؛شدند یقبل چاپ م يها که سال یمجالت

 ؛مختلـف بـود   یزمـان  يهـا  هـا و دوره  سه مجالت چاپ شده در سـال یمطالعه مقا یه چون هدف اصلکر شود کگیري باید ذ مورد روش نمونهدر 
هـا   زمان شروع چاپ و تعداد شـماره  ؛شدند یم يریگ نمونه يبند طبقه قیاز طر ه اگر مجالتک درحالی .براساس زمان انتخاب شد يریگ روش نمونه

  .گردید ر مهم در مطالعه وارد مییغک متیعنوان ه ب
تـر توسـط سـایر محققـین      انجام مطالعات گسترده جهت عنوان زیربنایی دره هاي تحقیق حاضر بتواند ب یافته ؛در انتها نویسندگان مقاله امیدوارند

  .یفی مجالت برداشته شودکثري در راستاي افزایش سطح ؤهاي م مورد استفاده قرار گیرد و بدین ترتیب گام
  homeira_khoddam@yahoo.com: دانشگاه علوم پزشکي گرگان ، پست الکترونيکي  ي، عضو هيأت علم حميرا خدام: نويسنده مسؤول 
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