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  مقاله اصيل پژوهشي

  پژوهشي -شده در مجالت علميساختاري مقاالت منتشر كيفيتررسي ب
  ،1391- 1389 هاي علوم پزشكي كشور ايران در سال 

  المللي سردبيران كميته بينبر اساس دستورالعمل  
  )ICMJE( مجالت پزشكي
  

  3، محمدرضا كياني2لبنين اميريا ام، 1محسن نوكاريزي

  چكيده
ساختاري مقاالت  تبر كيفييكي از عواملي است كه  ،هاي علمي شيوه تدوين و تنظيم مقاالت بر اساس دستورالعمل :و هدف زمينه

پزشكي ايران  پژوهشي علوم -شده در مجالت علميساختاري مقاالت منتشر كيفيتيابي با هدف ارزش ،اين مطالعه .گذارد تأثير مي
  .انجام گرفت) ICMJE(ران مجالت پزشكي المللي كميته سردبي براساس دستورالعمل بين

با  ،مجالت. پزشكي انجام گرديدپژوهشي  -مجله علمي 15مقاله از  150روي  روش توصيفي و بر به ،اين مطالعه :تحقيقروش 
هاي مختلف مقاالت با  ميزان تطابق بخش. م انتخاب شدندگيري منظّ گيري ساده و مقاالت هر مجله با روش نمونه  روش نمونه

 ،هاي آماري نسبت ها، از آزمون تجزيه و تحليل داده برايساخته سنجيده شد و  قتوسط سياهه وارسي محقّ ،ICMJEدستورالعمل 
  . استفاده شد >05/0Pداري  ويتني، در سطح معني واليس و من كروسكال

 ،بر اساس دستورالعمل مذكور ،%)16/82(و مقدمه  %)77/85( ها يافته ،%)09/94( هاي جداول نتايج نشان داد كه بخش :ها يافته
، %)32/59(، نمودارها و اختصارات %)89/16( هاي تصاوير بيشترين امتياز را كسب نموده و در وضعيت مطلوب قرار داشتند و بخش

اساس  همچنين بين ميانگين نمرات مقاالت بر ؛ترين امتياز را به خود اختصاص دادند كم ،%)4/64(و روش پژوهش %) 37/61(چكيده 
، ولي بين نمرات مقاالت و )  P  = 000/0(داري وجود داشت  ، تفاوت معنيهاي موضوعي مقاالت انطباق با دستورالعمل مذكور و زمينه

  ).   P= 07/0(داري مشاهده نشد  يتفاوت معن ،سال انتشار و زبان مقاالت
آشنايي  ،رو از اين ؛داراي اشكاالت فراواني است ،ي مقاالتها ت ساختاري در برخي بخشكه كيفي داداين مطالعه نشان  :گيري نتيجه

  .رسد نظر مي ضروري به ،هاي مختلف مقاالت ه ويراستاران در بازبيني بخشت و توجنويسي و دقّ بيشتر نويسندگان با اصول مقاله
  يپزشك علوم مقاالت ؛يمجالت پزشك رانيسردب يالملل نيب تهيدستورالعمل كم ؛نگارش تيفيك :هاي كليدي واژه

  .122-111): 1( 21 ؛1393. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

  26/01/1393  :پذيرش                12/06/1392: دريافت

                                                           
  .دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي،ي، شناس دانش م اطالعات وگروه عل، دانشيار  ١
  . كارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، بيرجند، ايران نويسنده مسؤول؛  ٢

  ركزيكتابخانه م -بيرجند پزشكي علومدانشگاه  -خيابان غفاري -بيرجند :آدرس
  amiri@bums.ac.ir: پست الكترونيكي  0561-8825885:نمابر  0561-8825308 :تلفن
  .دانشگاه بيرجند، بيرجند، ايران دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي،ي، شناس دانش و گروه علم اطالعات استاديار،  ٣
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  مقدمه
ترين  يكي از مهم ،پژوهشي -گارش مقاله علمين

. هر پژوهشگري بايد با آن آشنا باشد هايي است كه مهارت
عنوان يك مانع در  هتواند ب مي ،نگارش علمي نامناسب

بديهي است كه يكي از ). 1(ارتباطات علمي محسوب شود 
شيوه تدوين و  ،گذارد مقاالت اثر مي كيفيتعواملي كه بر 

 ؛تنظيم مقاالت بر اساس استانداردهاي علمي است
كه افزايش ميزان رعايت استانداردهاي نگارش  صورت بدين

ها و در تاري آن، موجب باالرفتن كيفيت ساخعلمي در مقاالت
استفاده  ،تر با خوانندگان رثّؤارتباط م ،نتيجه فهم بهتر مطالب

ت مقاالت بهتر از نتايج پژوهش و در نتيجه باالرفتن كيفي
ساختار مقاله و تهيه گزارش از يك  ،طور كلي به. شود مي

شده در پژوهش،  كار گرفته پژوهش علمي، با توجه به روش به
  . متفاوت است
هاي گوناگوني براي انواع  نهادها و سازمان ،امروزه

در  . اند معيارهايي را عرضه كرده پزشكي علوممقاالت حوزه 
پزشكي،  مورد نحوه تدوين، تنظيم و انتشار مقاالت علوم

گروه كوچكي از سردبيران  ،1978بار در سال  نخستين
ه براي تهي ،كانادا پزشكي در ونكوورمعتبر علوم مجالت 

 ،پزشكي علومشده در مجالت  رش مقاالت ارائهراهنماي نگا
منظور يكنواختي  هايي به آمده و به تدوين دستورالعمل  هم گرد

پزشكي  ها براي مجالت علوم در تهيه و ارسال پژوهش
توسعه  با. شناخته شد 1به نام گروه ونكوور ،اين گروه. پرداختند
 2كيپزش علومالمللي سردبيران مجالت  كميته بين ،اين گروه

قوانين «هاي متعددي از  ويرايش ،كميته اين .شكل گرفت
شده به مجالت  هاي ارائه نوشته برايدست و هماهنگ  يك

طور كامل در سال  هتهيه و چاپ كرد كه ب »پزشكي زيست
ويرايش چهارمين  ،2010و در سال ) 2( نظر شدتجديد 1997

افزون بر  ،ها انتشار اين دستورالعمل. آن منتشر گرديد
دادن به نكات مبهم چگونگي نگارش و ارسال مقاالت  ايانپ

                                                           
1 Vancouver Group 
2 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 

پزشكي، سبب ارتقاي دانش نويسندگان و يگانگي ساختار  علوم
 در حال حاضر، .ت آنها گرديده استها و افزايش كيفي پژوهش

در سرتاسر حوزه علوم پزشكي سياري از مجالت معتبر ب
المللي  ين بينپذيرفته و از اين قوانرا ها  اين دستورالعمل ،جهان

و  Merosicمطالعه بر اساس  ،عنوان مثال به ؛كنند پيروي مي
هاي  سياست ،روماتولوژيبيشتر مجالت حوزه  ،همكاران
را  المللي سردبيران مجالت پزشكي كميته بين  ويرايشي

و  Meerpohiهمچنين در مطالعه  ؛)3( كاربرده بودند به
 بر اساس ،مجالت حوزه پزشكي كودكان% 66همكاران نيز 

المللي سردبيران مجالت  كميته بيندستورالعمل نويسندگي 
  .)4( بودند  عمل كرده پزشكي

ت هاي مرتبط با كيفي نوشتارها و پژوهش ،در ايران
هايي  پژوهش -الف: دسته تقسيم كرد 3توان به  مقاالت را مي

ت ساختاري مقاالت بر اساس كه به بررسي كيفي
شيوه نگارش مقاالت پرداخته است  المللي استانداردهاي بين

نظر پژوهش   مد ،شده در اين زمينه هاي انجام كه پژوهش
هايي كه به  پژوهش -ب. )10، 9، 4، 3(حاضر است 

شناختي  هاي روش سنجي مقاالت بر اساس ويژگي تكيفي
 اند هاي گوناگون اين موضوع را بررسي كرده اند و جنبه پرداخته

سنجي محتواي  تكيفيكه به هايي  پژوهش -ج ).6، 5(
هاي  ترين پژوهش از جمله مهم). 8، 7( اند پرداختهمقاالت 

هاي توان به پژوهش مي ،ت ساختاري مقاالتبررسي كيفي  
مجله  4ت ساختاري گوهري و همكاران كه به تحليل كيفي

و ) 9( ندا كشور پرداخته پزشكي علومهاي  يكي از دانشگاه
ت مقاالت ياران كه به بررسي كيفالديني و همك پژوهش عالء

ات مصوب كميسيون نشريات وزارت شده در مجلّمنتشر
در جمهوري اسالمي . اشاره نمود ،)10( اند بهداشت پرداخته

 علم توليد و پژوهش در زمينه انجام ،اخير هاي سال در، ايران
است و ميزان انتشار   برداشته شده بلندي هاي گام ،پزشكي
 .)9(  ت مناسبي رسيده است به وضعي ،يد كمعها از بُِ پژوهش

اين است كه مشخص نيست  ،رسد چه مهم به نظر مياما آن
بر اساس اصول صحيح نگارش  ،ها چه تعداد از اين پژوهش
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وند و تا چه حد ش المللي تدوين مي هاي بين نامه علمي و آيين
هاي مختلف مقاالت رعايت  ها در بخشاين استاندارد

ميزان رعايت بررسي  ،از انجام اين مطالعه هدف .دنشو مي
  المللي سردبيران مجالت پزشكي دستورالعمل كميته بين

(ICMJE) هاي مختلف مقاالت بر  و تعيين وضعيت بخش
علوم پزشكي منتشرشده در در مقاالت اساس اين دستورالعمل 

 1391-1389هاي  پژوهشي ايران در سال -مجالت علمي
  . باشد مي

  
  تحقيقروش 

مقطعي كه با استفاده از سياهه  -در اين پژوهش توصيفي
يه مقاالت فارسي و انگليسي وارسي انجام گرديد، كلّ

 -پزشكي داراي رتبه علمي منتشرشده در مجالت علوم
 -ق به اخذ رتبه علميموفّ ،1389پژوهشي كه تا ابتداي سال 

كشور  پزشكي علومپژوهشي از كميسيون نشريات نشريات 
دليل حجم باالي انتشار  به. به مطالعه وارد شدند شده بودند،

هاي مذكور، حجم نمونه  در بين سال) مقاله 3783(مقاالت 
در  مقاالت با استفاده از فرمول برآورد نسبت يك صفت كيفي

  .دست آمد همقاله ب150 تعداد ،)11(جامعه با حجم زياد 
پزشكي منتشرشده  براساس فهرست نشريات مصوب علوم

از  ،1389تا ابتداي سال  ،عنوان مجله 155، 1391 در سال
پژوهشي  -كشور رتبه علمي پزشكي علومكميسيون نشريات 

 105عنوان به زبان انگليسي و  50 بودند كه را كسب كرده 
گيري ساده و با  با روش نمونه. عنوان به زبان فارسي بود

 15(حجم مجالت  10% ،استفاده از جدول اعداد تصادفي
عنوان مجالت مورد مطالعه از فهرست نشريات  به) مجله

براي در نظر گرفته شد و  1391پزشكي در سال  مصوب علوم
تعيين تعداد مجالت فارسي و التين، هر كدام از مجالت 

عنوان يك طبقه مجزا تعيين شد و سپس با  فارسي و التين به
نشريه فارسي  10  تعداد ،اي نسبي گيري طبقه استفاده از نمونه

منظور  سپس به ؛گرديد انتخابنشريه التين در پژوهش  5و 
گيري  با استفاده از روش نمونه ،انتخاب مقاالت در هر مجله

. تصادفي منظم، مقاالت مورد بررسي در هر مجله انتخاب شد
موردي، نقد و  صورت مروري، گزارش البته مقاالتي كه به

به مطالعه  منتشر شده بودند، ، سرمقاله و مقاالت كوتاه،بررسي
  .ندوارد نشد

اي  هاي وارسي جداگانه سياهه ،براي انجام اين پژوهش
براي  ،ICMJE  دستورالعمل 2010بر اساس ويرايش سال 

، صفحه عنوان، چكيده، مقدمه :هاي مختلف مقاله شامل بخش
روش انجام كار، نتايج، بحث، منابع، جداول و تصاوير مورد 

روايي  .ر تهيه شداستفاده در مقاالت، توسط پژوهشگ
هاي علم  نفر از اساتيد گروه 4توسط  ،هاي وارسي سياهه

. ييد شدأشناسي دانشگاه بيرجند و مشهد ت اطالعات و دانش
با استفاده از  ،دهندگان به مقاالت منظور بررسي پايايي نمره به

هاي صفحه  مقاالت در بخش% 20 ،1حانروش پايايي مصح
ط يكي از متخصصان ، توسعنوان، چكيده و روش كار

آمده  دست هرساني پزشكي بررسي و نتايج ب كتابداري و اطالع
 :ترتيب با ضريب همبستگي پيرسون به ،بخش 3از بررسي اين 

  . تعيين گرديد%  3/74و % 7/85 ،7/87%
 ICMJEدستورالعمل   بر اساس ،اجزاي مختلف مقاالت
مل و گونه كه براي ذكر كا بدين ؛مورد ارزشيابي قرار گرفت

نمره يك و  ،سيهاي وار درست هر يك از معيارهاي سياهه
نمره صفر در نظر  ،ذكر ناقص يا اشتباهبراي عدم ذكر و يا 

سپس فراواني ميزان رعايت و عدم رعايت معيارها  ؛گرفته شد
  آمده دست مجموع نمرات به ،دست آمد و در انتها در مقاالت به

ه گرديد و بر نمره محاسب ،هاي مقاالت در هر كدام از بخش
 100در  ،آمده دست عدد به. كامل آن بخش از مقاله تقسيم شد

هاي  نمرات هر مقاله در بخش ،ترتيب بدين ؛ضرب گرديد
گذاري  ارزش برايسپس  ؛مختلف مقاالت محاسبه گرديد
 60بين  ؛ »مطلوب«درصد  80نمرات، ميانگين نمرات باالتر از 

؛ بين »متوسط«درصد  60تا  40؛ بين »خوب« درصد 80تا 
درنظر » بد«درصد  20تر از  و پايين» ضعيف«درصد  40تا  20

 ،هاي مختلف در پژوهش ،اين روش تعيين ارزش. گرفته شد
                                                           

1 Examination reliability 



  محسن نوكاريزي و همكاران                                               ايران پزشكي علوم يپژوهش - يشده در مجالت علممقاالت منتشر يتحليل كيفيت ساختار

 114

در بخش صفحه ). 13، 12(مورد استفاده قرار گرفته است 
 ،كلمه 12تا  8تعداد كلمات مناسب براي عنوان بين  ،عنوان

مشخصات كامل  و) 15، 14(بر اساس منابع موجود 
ذكر نام، نام خانوادگي، درجه علمي، محل  :نويسندگان شامل

در بخش ). 15، 14( كار و سمت نويسندگان در نظر گرفته شد
با استفاده از  ،ها در مقاالت التين ، كليدواژه چكيده مقاالت

نامه  و در مقاالت فارسي با استفاده از اصطالح  1پايگاه مش
در بخش فهرست منابع، مقاالت . پزشكي فارسي بررسي شدند

ور با وبر اساس شيوه ونك ،مورد استناد در فهرست منابع
نويسي ابتداي نام  بزرگ: معيارهاي زير بررسي گرديد

و حرف اول نام كوچك ) يك فاصله(خانوادگي نويسنده 
نويسنده، در صورتي كه مقاله دو نويسنده يا بيشتر داشته 

و بعد اسم ) ويرگول( ابتدا اسم نويسنده اصلي ؛باشد
نويسي  بزرگ ؛)نقطه و يك فاصله(نفر  6نويسندگان همكار تا 
نوشت نام  كوته ؛)نقطه و يك فاصله(ابتداي عنوان مقاله 

 ؛)نقطه ويرگول بدون فاصله(سال نشر  ؛)يك فاصله(نشريه 
دو نقطه بدون فاصله و  ؛)ذكر شماره نشريه داخل پرانتز(دوره 
چنين الزم به ذكر است كه ؛ هم)نقطه(شمار  صفحه
با پايگاه اينترنتي كتابخانه ملي  ،نوشت نام نشريات كوته

هاي  در بررسي بخش. تطبيق داده شد 2مريكاآپزشكي 
كه تعداد كليدواژها و ، به دليل اينها و منابع مقاالت كليدواژه

عدم ، 3/1 تر از ميزان كم ،متفاوت و زياد بود ،منابع هر مقاله
خطاها ناقص و  3/2  تا 3/1ميزان بين  مطابقت صحيح و

هاي اين  داده. ي شدنادرست تلقّ خطاها3/2تر از ميزان بيش
در قالب  ،)18 ويرايش( SPSS افزار پژوهش، با استفاده از نرم

 برايجداول توزيع فراواني مطلق و نسبي گزارش شد و 
نسبت ( 3اي ها، از آزمون آماري دوجمله تجزيه و تحليل داده

شده در ين ميزان تطابق مقاالت منتشرتعي براي) اي نهيك نمو
 ايران با دستورالعمل پزشكي علومپژوهشي  -مجالت علمي

ICMJE بررسي  برايو ) درصد80( نسبت به وضعيت مطلوب
                                                           

1 Medical Subject heading(MESH): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 
3 Binominal Test 

از  ،هاي مورد مطالعه تفاوت ميانگين نمرات مقاالت در سال
بررسي نمرات مقاالت و زبان  برايكروسكال واليس و آزمون 

 >05/0Pداري  يويتني در سطح معن -از آزمون من االتمق
  . استفاده شد

  
  ها يافته

 46مقاله مورد بررسي قرار گرفت كه  150 ،در اين مطالعه
و  1390سال  مربوط بهمقاله  51،  1389 مقاله مربوط به سال

نتايج نشان داد كه  .بود 1391سال  مربوط بهمقاله  55
، در %40/73، 1389سال ميانگين درصد نمرات در مجالت 

؛ بود% 47/80، 1391 در سالو % 95/71، 1390سال 
نويسندگان مسئول مقاالت از كشور ايران، % 90چنين هم
از كشورهاي  %7/0از كشور هند و % 7/2از كشور چين، % 3/3

فراواني ميزان تطابق . ايتاليا، يونان، مصر، هلند و تركيه بودند
 ICMJE معيارهاي  هاي مختلف مقاالت بر اساس بخش

معيارهاي مورد بررسي و  يك،بررسي گرديد كه در جدول 
هاي صفحه عنوان و چكيده  فراواني ميزان تطابق در بخش

  .مقاالت آورده شده است
نامه  هاي مقاالت با اصطالح از نظر ميزان تطابق كليدواژه

% 3/23كه پزشكي فارسي و پايگاه مش، نتايج نشان داد 
داراي % 6/76 هاي درست و  هيدواژداراي كلمقاالت 
ميانگين نمرات . نادرست و يا ناقص بودندهاي  كليدواژه

 تر از حد بود كه پايين% 91/64 ،آمده از اين بخش دست هب
  . قرار داشت )درصد80(مطلوب 

هاي ديگر مقاالت براساس دستورالعمل  بخش ،در ادامه
 3 و 2ل كه نتايج در جداو مورد بررسي قرار گرفت ،يادشده

گونه  هيچ ،مقاله 26الزم به ذكر است كه در . آورده شده است
گونه تصويري وجود نداشت و از  مقاله هيچ 115جدول و در 

 .حاصل شد 3نتايج جدول  ،بررسي بقيه مقاالت
مقاالت مورد % 100بخش فهرست منابع،  بررسي در
چنين وور عمل كرده بودند؛ همبر اساس شيوه ونك ،بررسي
ترين تناد در فهرست منابع كه داراي بيشمورد اس مقاالت
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  ). 4جدول (ند بررسي گرديدور وبراساس ميزان رعايت معيارهاي شيوه ونك ،فراواني بودند
  يمقاالت مورد بررس دهيدر صفحه عنوان و چك ICMJEدستورالعمل  يارهايمع تيرعا زانيم يفراوان -1جدول 

  

  معيار  بخش
  ت معيارعدم رعاي  ميزان رعايت معيار

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  صفحه عنوان

  40  60  60  90  *تعداد كلمات عنوان
  0  0  100  150  مشخصات نويسنده مسئول
  3/5  8  7/94  142  **مشخصات نويسندگان همكار
  7/0  1  3/99  149  وابستگي سازماني نويسندگان

  18  27  82  123  آدرس نويسنده مسئول
  7/46  70  3/53  80  ئولتلفن تماس نويسنده مس

  7/86  130  3/13  20  نمابر ذكر
  6  9  94  141  پست الكترونيك
  3/97  146  7/2  4  منابع مالي پژوهش

  0  0  100  150  عنوان خالصه باالي صفحه
  -  150  0  0  تعداد كلمات متن مقاله

  چكيده

  7/4  7  3/95  143  هدف پژوهش
  7/6  10  3/93  140  گيري روش نمونه

  7/0  1  3/99  149  ها وري دادهروش گردآ
  50  75  50  75  ها روش تحليل داده

  56  84  44  66  ها داري يافته يمعن
  7/0  1  3/99  149  ها يافته ذكر

  0  0  100  150  گيري نتيجه
  2  3  98  147  هاي جديد پژوهش ذكر جنبه

  6/76  115  3/23  35 سرعنوان موضوعي مشتطابق كليدواژه با 
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  گيري در مقاالت مورد مطالعه بحث و نتيجه ،ها ، روش كار، يافته هاي مقدمه در بخش ICMJEني ميزان رعايت معيارهاي دستورالعمل فراوا -2جدول 

  

  معيار  بخش
  عدم رعايت معيار  ميزان رعايت معيار

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  مقدمه

  7/0  1  3/99  149  اهميت موضوع
  7/10  16  3/89  134  هدف پژوهش

  7/54  82  3/45  68  فرضيات و سؤاالت
  3/5  8  7/94  142  پيشينه پژوهش

  روش كار

  50  75  50  75  گيري روش نمونه
  3/13  20  7/86  130  معيارهاي ورود به پژوهش

  3/35  53  7/64  97  نوع مطالعه
  7/2  4  3/97  146  ها روش گردآوري داده

  43  64  57  86  روايي و پايايي مطالعه
  14  21  86  129  غيرهاروابط بين مت

  28  42  72  108  روش آماري
  3/59  89  7/40  61  فاصله اطمينان

  3/71  107  7/28  43  داليل استفاده از آزمون آماري
  26  39  74  111  افزار آماري نرم

  4/13  20  6/86  130  رعايت اصول اخالقي

  ها يافته

  2  3  98  147  ها ترين يافته مهم
  10  15  90  135  تن و جداولها در م عدم تكرار يافته

  2  3  98  147  خالصه مشاهدات مهم
  7/10  16  3/89  134  هاي عددي يافته

هاي مبهم و  عدم به كارگيري واژه
  7/4  7  3/95  143  گيري غيرقابل اندازه

  بحث و نتيجه گيري

  2  3  98  147  اطالعات مهم و جديد
  16  24  84  126  ها عدم تكرار داده
  2  3  98  147  نتايج اصلي
  2  3  98  147  توضيح نتايج

  3/7  11  7/92  139  مقايسه نتايج با مطالعات قبلي
  72  108  28  42  هاي پژوهش بيان محدوديت

  58  87  42  63  ارائه پيشنهاد براي مطالعات آينده
  3/3  5  7/96  145  گيري مرتبط با اهداف پژوهش نتيجه
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  ICMJEمقاالت بر اساس دستورالعمل نمودارها و منابع  ،ريجداول، تصاو ،يريگ جهيو نتبحث  يارهايمع تيرعا زانيم يفراوان -3جدول 

  يونكور مقاالت در فهرست منابع مقاالت مورد بررس يسيرفرنس نو وهيش يارهايمع تيرعا زانيم يفراوان -4جدول 

ميزان رعايت   معيار  بخش
  درصد  عدم رعايت معيار  صددر  معيار

  فهرست منابع مقاالت

  7/2  4  3/97  146  نام نويسنده
  0  0  100  150  عنوان مقاله
  42  63  58  87  مخفف نشريه
  7/18  28  3/81  122  سال نشر

  7/6  10  3/93  140  جلد و شماره نشريه
  6/32  49  3/67  101  صفحات مقاله

  12  18  88  132  نويسنده اول مقاله 6
  3/27  41  7/72  109  گذاري ئم نقطهعال

  

  معيار  بخش
عدم نياز به سنجش   عدم رعايت معيار  ميزان رعايت معيار

  معيار
  درصد  فراواني  درصد  فراواني   درصد  فراواني 

  جداول

  16  24  0  0  84  126  گذاري متوالي شماره
  37  24  26  39  58  87  عنوان كوتاه و فشرده

  6/16  24  4/23  35  60  91  عدم استفاده از خطوط عمودي
  16  24  2  3  82  123  هاي آماري مقياس

  16  24  7/0  1  3/83  125  استناد در متن
  16  24  6/4  7  4/79  119  كاهش متن

  تصاوير

  3/77  115  4  7  7/18  28  براق و واضح
  3/77  115  4  7  7/18  28  كنتراست

  3/77  115  14  22  7/8  13  اندازه تصوير
  7/76  115  3/1  2  22  33  گذاري متوالي تصاوير شماره

  7/76  115  3/13  20  10  15  مقياس تصاوير

  نمودارها و اختصارات

  3/49  74  10  15  7/40  61  اعداد واضح و خوانا در نمودار
  3/49  74  7/0  1  50  75  نمودارگذاري متوالي  شماره

  48  42  3/13  20  7/38  58  اختصارات استاندارد
  7/32  42  3/5  11  62  96  استفاده اختصارات در پرانتز

  4/9  14  3/13  20  3/77  116 عدم استفاده اختصارات در عنوان 
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  ICMJEهاي مختلف مقاالت با دستورالعمل  وضعيت انطباق بخش -5جدول

  وضعيت  درصد نمره  ميانگين نمره حداكثر نمره كل  بخش
  خوب  42/74  42/10  11  صفحه عنوان

  خوب  37/61  17/8  10  چكيده
  مطلوب  16/82  28/3  4  مقدمه
  خوب  41/64  73/7  12  روش
  مطلوب  77/85  14/5  6  ها هيافت

  خوب  58/79  36/6  8  گيري بحث و نتيجه
  مطلوب  09/94  58/6  7  جداول
  ضعيف  89/16  01/1  8  تصاوير

  متوسط  32/59  96/2  5  نمودارها و اختصارات
  مطلوب  22/84  58/7  8  )مجالت(منابع 

  خوب  97/74  23/59  79  نمره كل
لعه با هاي مختلف مقاالت مورد مطا ميزان تطابق بخش

نشان داد كه ميانگين نمرات در  ICMJEدستورالعمل 
، بحث و كار هاي صفحه عنوان، چكيده، روش بخش
 ها، نمودارها و اختصارات كمتر از حد گيري، عكس نتيجه

اي تفاوت ميانگين  جمله نتايج آزمون دو .بود%) 80( مطلوب
نشان  ،%)80(مقاالت در مقايسه با سطح مطلوب  نمرات كلّ

دار  ياي معن گونه كه اين ميانگين در جامعه مورد مطالعه به داد
). 5جدول )(P=000/0( بود  %)80(ب تر از سطح مطلو پايين
از  نگين نمره مقاالت با زبان مقاالت،بررسي تفاوت ميا براي

نتايج نشان داد كه بين  .ويتني استفاده شد -آزمون من
ان بو ز) 41/67( ميانگين نمره مقاالت بر حسب زبان فارسي

  .)P =0/ 07(داري وجود نداشت  يتفاوت معن ،)37/66( انگليسي
هاي مورد  بررسي تفاوت ميانگين نمرات مقاالت در سال براي

ميانگين نمرات  .واليس استفاده شد از آزمون كروسكال ،مطالعه
 95/71، 40/73 :ترتيب به 1391- 1389هاي  مقاالت در سال

تفاوت  ،واليس مون كروسكالبود كه بر اساس آز 47/80و 
نشد  هاي مورد مطالعه مشاهده داري بين سال يمعن

)557/0=P.(  
با استفاده  ،تفاوت بين ميانگين نمره و موضوعات مقاالت

داري  يتفاوت معن كه  واليس بررسي شد از آزمون كروسكال
ميانگين نمرات مقاالت در موضوعات مختلف وجود  بين

 ،واليس آزمون كروسكالبر اساس  .)P=000/0(داشت 
 ، ميكروبيولوژي)5/127( ميانگين نمرات در موضوعات ژنتيك

تر از ساير ، بيش)75/116( هاي خون و بيماري) 50/105(
  .موضوعات بود

  
  بحث

بررسي صفحه عنوان مقاالت بر اساس دستورالعمل 
ICMJE در وضعيت  ،نشان داد كه صفحه عنوان مقاالت

منابع مالي پژوهش  ،ورالعملبر اساس اين دست. خوبي است
پژوهش  براساس كه در حالي ؛بايد در ابتداي مقاله ذكر گردد

منابع مالي پژوهش را در  ،نويسندگان 7/2 %تنها  ،حاضر
منابع  ،صفحه عنوان پژوهش ذكر كرده و اغلب نويسندگان

ذكر  مالي را در بخش تقدير و تشكر ذكر كرده و يا اصالً
در  .رالعمل مذكور مطابقت نداشتنكرده بودند كه با دستو

منابع مالي پژوهش را ذكر نكرده  ،مقاالت Hui، %59پژوهش 
دهد كه  مقايسه نتايج اين دو پژوهش نشان مي). 16(بودند 

مقاالت مورد مطالعه در  ،ميزان عدم ذكر منابع مالي پژوهش
  . شود اين پژوهش بيشتر مشاهده مي
ام از مقاالت مورد كد در هيچ ،بنابر نتايج مطالعه حاضر

نگرديده بود و با تعداد كلمات متن مقاله ذكر  ،بررسي
در پژوهش حاضر، تمام . شده مطابقت نداشتدستورالعمل ياد
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يافته بودند و بيشترين اشكاالت مقاالت داراي چكيده ساختار
ها و سطح  عدم ذكر روش آماري تحليل داده ،در بخش چكيده

طالعه گوهري و همكاران ها بود كه با م داري داده يمعن
  ). 9(خواني دارد  هم

يكي از داليلي كه موجب كاهش نمره چكيده مقاالت بر 
اشتباهات موجود در  ،گرديد ICMJEاساس دستورالعمل 

عدم استفاده به توان  ها بود كه از داليل آن مي كليدواژه
تعيين  برايپژوهشگران از سرعنوان موضوعي پزشكي مش 

كردن  يت تلقياهم آشنايي يا بيدليل نا بهكليدواژه صحيح يا 
هاي  در اين زمينه بايد آموزش ،رسد به نظر مي. آن نام برد

الزم به نويسندگان مقاالت ارائه شود و ويراستاران و داوران 
ت نظر دقّ، هاي مقاالت مجالت نيز در امر بازبيني كليدواژه

  .  الزم را داشته باشند
ستون اصلي هر مقاله  در واقع ،ها بخش مواد و روش

به شرح چگونگي اخذ  ،باشد كه پژوهشگر در آن پژوهشي مي
هاي پژوهش حاضر نشان داد كه  يافته. پردازد نتايج مطالعه مي

گيري ذكر شده بود كه با نتايج  روش نمونه ،مقاالت% 50 در
اي كه  در مطالعه). 5( نيا مطابقت داشت شيبانيمطالعه 

Worster ي روش پژوهش مقاالت پژوهشي در مورد ارزشياب
% 95 پزشكي اورژانس انجام داده بود، مشخص شد كه در 

چنين ؛ هم)17( روش پژوهش ذكر شده بود ،مقاالت
Rudmik ت و همكاران كه به بررسيفراتحليل در  كيفي

شده در حوزه گوش و حلق و بيني پرداخته مقاالت منتشر
 ي اشكال دردارا ،مقاالت% 9/3بودند، دريافتند كه حدود 

همچنين نتايج حاصل از پژوهش حاضر  ؛)18( روش بودند
تفاوت  ،با وضعيت مطلوب ،ها نشان داد كه بخش مواد و روش

ت و توجه نويسندگان كه اين امر نيازمند دقّداري دارد  يمعن
و  ها آوري و تجزيه و تحليل داده هاي جمع روشمقاالت در 

  . دقت داوران در بازبيني مقاالت است
ها نشان  بررسي ميزان رعايت دستورالعمل در بخش يافته

از وضعيت مطلوبي برخوردار بود كه با  ،داد كه اين بخش
همچنين ميزان رعايت  ؛)6(خواني دارد  ي هميمطالعه وال

ان داد كه اين گيري نش دستورالعمل در بخش بحث و نتيجه
 Dasiقرار دارد كه با پژوهش بخش در وضعيت خوبي 

نكته قابل توجه اين است كه بيان ). 19(دارد  خواني هم
هاي پژوهش و ارائه پيشنهاد براي مطالعات آينده  محدوديت

گيري كم است كه با پژوهش  در پايان بخش بحث و نتيجه
  ).5(خواني دارد  نيا هم شيباني

در بررسي جداول مقاالت، عدم استفاده از عنوان كوتاه و 
ترين  بيش ،جداول فشرده و استفاده از خطوط عمودي

ي و يمقايسه نتايج گوهري و وال. اشكاالت جداول بود
Shaukat ها در جداول و نمودارهاي  دهد كه كاستي نشان مي

هاي  مقاالت مطالعه حاضر نسبت به نتايج مشابه پژوهش
  . )20، 9، 6(روند كاهشي داشته است  ،پيشين

وضعيت تصاوير در  ،هاي پژوهش حاضر بر اساس يافته
كننده اين  االت مناسب نبود كه از جمله عوامل ايجادمق

وضعيت، كاربرد اندك تصاوير در مقاالت، تصاوير داراي 
هاي غير دستورالعمل، عدم ذكر مقياس تصاوير و عدم  اندازه

ه توج. هاي تصاوير مورد استفاده بود وضوح و تباين رنگ
شده در مقاالت  والن مجالت بر تصاوير ارائهئتر مس بيش

  . رسد ضروري به نظر مي
ت استناد مقاالت بر اساس روش در مقايسه ميزان صح

نگاري ونكور با پژوهش عزيزي مشخص شد كه ميزان  مرجع
  افزايش يافته است ،گذاري جز در بخش نقطه اشتباهات به

ما با روند رو به رشد  ،هاي اخير در طول سال ،يعني ؛)21(
ارش عنوان، سال و هاي نگ اشتباهات استناددهي در بخش

جلد مجالت و ذكر شماره صفحات مقاالت بر اساس شيوه 
تر ت بيشدقّ ،ايم كه اين امر ور مواجه بودهونگاري ونك مرجع

نويسندگان مقاالت و توجه كادر ويراستاري مجالت را 
ت منابع مقاالت منتشرشده در صح يطلبد تا موجب ارتقا مي

  . گردد پزشكي علوم
  
  گيري نتيجه

نشان  ،ICMJEي مقاالت بر اساس دستورالعمل بررس
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در وضعيت  ،ها و جداول هاي مقدمه، يافته دهد كه بخش مي
هاي صفحه عنوان، چكيده، روش، بحث و  بخش ،مطلوب
هاي تصاوير،  خوب و بخش گيري در وضعيت نسبتاً نتيجه

از  ؛تري قرار دارند نمودارها و اختصارات در وضعيت پايين
ت و ، دقّ نويسي يشتر نويسندگان با اصول مقالهآشنايي ب ،رو اين

هاي چكيده مقاالت  توجه ويراستاران مقاالت در بازبيني بخش

  . رسد نظر مي رفته در مقاالت ضروري بهكار و تصاوير به
شود كه به  پيشنهاد مي ،هاي مطالعه حاضر براساس يافته

بررسي رابطه بين ميزان استناد به مقاالت و ميزان رعايت 
ايران  پزشكي علومدر مقاالت مجالت  ICMJEستورالعمل د

 .پرداخته شود
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Abstract                   Original Article 
 
 

Analysis of the structural quality of articles published in 
Iranian scientific medical journals based on the Standard of 
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 

 
Mohsen Nowkarizi1, omolbanin Amiri2, Mohamadreza Kiani3 

 

Background and Aim: The Structure of articles based on scientific standards is one of factors that affects 
the quality of papers. The purpose of the present study was to evaluate the structural quality of articles 
published in Iranian scientific journals of Medical Sciences based on International Standards Committee of 
Medical Journal Editors during 2010-2012. 

Materials and Methods: This descriptive study was performed on 150 articles from 15 medical journals. 
The journals were selected through simple randomized sampling and the articles were selected using 
systematic randomized sampling .The articles matching degree with ICMAJE was analysed according to a 
researcher-designed checklist using Binomial trial, Kruskal-Wallis and Mann–Whitney tests at the 
significant level P<0.05. 

Results: The results showed that the sections allocated to tables (94/09%), results(85/77%), and introduction 
(82/16%) matched with the instructions given received  the most scores and had a favorable rank However, 
methodology section (64/4%), abstracts (61/37%), figures and abbreviations (59/32%), and pictures 
(16/89%) received the lowest ratings. Besides, it was found that there was a significant difference between 
the articles with regard to their mean scores considering their matching with the above instruction and their 
subject matter (P=0.000). But the scores of the articles, their publishing year, and their language(s) were not 
significant (P=0.07).  
Conclusion: The present study showed that the structural quality of the articles has various problems, which 
necessitates more proficiency in basics of Essay Writing on the part of writers .and editors’ more careful 
review of various sections of the articles. 

Key Words: Quality of writing; standard of the International Committee of Medical Journal Editors; 
Medical articles    
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