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 یادداشت سردبير

 

نوعی روش گفتگوی علمی است که به لحاظ آموزشی از ارزش باالیی برخوردار بوده و در عین حال در نقد مقاالت علمی 

 ی این تبادل نظر، عالوه بر وضوح بیشترطلبد. نتیجهی مورد بحث، مخاطبین و خوانندگان یک نشریه را به مشارکت میزمینه

های جدید در تواند در جهت تکمیل و یا طراحی پروژهیهای ناب تحقیقاتی است که میک مطلب علمی، گاه تولید اندیشه

 ی علمی مرتبط با مقاله، بسیار مفید باشد.حیطه

شود تا با صرف وقت، احساس مسؤولیت گیرد، تقاضا میبدین جهت از نویسندگان محترمی که مقاالتشان مورد نقد قرار می

ای علمی را در نشریه فراهم سازند. در ضمن، فرصت را مغتنم و تعمق الزم در پاسخگویی، موجبات فراهم آمدن یک فضای پوی

ی خوانندگان محترمی که با دقت نظر و عالقه، از طریق نقد مقاالت پژوهنده، ما را در جهت رشد کیفی مقاالت شمرده از کلیه

 نماییم.رسانند، صمیمانه تشکر و قدردانی میمان یاری میو نیز تحقق اهداف علمی و آموزشی

 

 

 نوژنیبريو ف يسرم CRPبر  ياستقامت ناتیهفته تمر 69 ريثأت يبررس»ی نقدی بر مقاله

 «يو عروق يقلب یهایماريب یکننده یيشگويپ التهابي عوامل عنوان به یيپالسما
 

 (82-88، صفحات 68، پی در پی 2، شماره 11)پژوهنده، سال  1931خرداد و تیر تاریخ انتشار: 
  

 
 یو همکاران در شطططماره انپارسطططی توسطططط که ایدر مطالعه

 12 ریثأت یبررسطط»( با عنوان 1931 ری)خرداد و ت 68 پیدریپ

 نوژنیبریو ف یسطططرم CRPبر  یاسطططتقططامت نططاتیهفتططه تمر

 یکننده ییشطططگویپ التهطابی  عوامطل  عنوان بطه  ییپالسطططمطا 

منتشطططر  88تا  82در صطططفحات  «یو عروق یقلب یهایمطار یب

 که رسططدمی نظر به هاییکاسططتی و ها(، نکته1گردیده اسططت )

 کارگشططا بعدی هایپژوهش انجام در اسططت ممکن آنها به توجه

 .باشد

مقاله باید واضح، روشن و جامع عنوان : يعنوان مقاله فارس  

نامشطططخ   هایبیان شطططودل ولی در عنوان نو  و جنز آزمودن

 عنوان به"کوتاه شطططدن عنوان از عبارت  یبرا نچنیبوده و هم

 "یو عروق یقلب یهایماریکننده ب ییشطططگویپ التهطابی  عوامطل 

که در مجمو  بهتر است عنوان مقاله به این  شد،یاسطتفاده نم 

 CRPبر  یاستقامت نیهفته تمر 12 ریثأت"صورت نوشته شود:

 ."ورزشکار ریدر مردان جوان غ ییپالسما نوژنیبریو ف یسرم

مقاله  یسطططیو انگل یعنوان فارسططط :يس  يعنوان مقاله انگل

 ندارد. خوانیهم

متعدد وجود دارد  یپیو تا یاشتباهات نگارش: يفارس دهيچک

در بخش مواد و  "یبر رو"مطانند اسطططتفاده همزمان از دو واژه  

 یدر هر دو گروه شاهد و تجرب نوژنیبریف رمتغی هاروشها، داده

 نای ها( ذکر شططده با دادهیفارسطط دهی)چک هاافتهیکه در بخش 

 نچنیدارد. هم رتی)داخل متن( مغا 2در جدول شماره  ریمتغ

شطططود، حال آن که  انیو روشطططن ب قیدق یرارزش معنادا دیبا

و پز از دوره  شیدر پ نوژنیبریف ریمطتغ  یبطرا  Pمطقططدار  

 >P]5/0[ (یدر گروه شطططاهطد )تفططاوت درون گروه  نطات یتمر

بوده  5/0برابر  Pاگر ارزش  دیگزارش شده که اشتباه است و با

بوده است به  05/0( و اگر هم بزرگتر از P= 5/0شطکل )  نیبه ا

 یبرا دیمورد با نی. همشدی(، نگارش مP>05/0صطورت )  نیا

لحططاظ گردد. در  یدر گروه تجرب CRPو  نوژنیبریف ریدو متغ
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 یدر گروه تجرب CRP ریمتغ یانحراف استاندارد برا دیضمن با

 .دیگردیگزارش م زین

از منابع  یبخش شططماره بعض نیمتاسطفانهل در ا  مقدمه مقاله:

 مشططاهده متن در مثال عنواناشططتباه گزارش شططده اسططت به 

باعث کاهش  ،یمنظم دو اسططتقامت ناتیماه تمر 3]کهل مکنیمی

، منبع مورد نظر اشطتباه گزارش شده  [ (10شطد ) CRPمقدار 

 11 رهمنابع مشخ  شد که منبع شما گرید یکه بعد از بررسط 

مقدار  شیافزا] گرید یدر قسططمت نچنی. همباشططدیم حیصططح

CRP  که [ (11) دیط گزارش گرد نطات یپز از دو هفتطه تمر ،

منبع مورد نظر اشتباه گزارش شده است، چرا که بعد از مطالعه 

را  CRPکه منبع مورد نظر کاهش  شودیمنبع مشخ  م نیا

 سندگانینو ینشان داده است. حال آن که اگر براساس راهنما

نگارش فهرست منابعل با ذکر شماره به  وهیمجله پژوهنده از شط 

ونکوور(، استفاده شده باشد، منبع شماره  وهی)ش در متن بیترت

مورد  CRP  ریمنبع متغ نیدر ا یباشططد، ول حیصططح دیبا 12

 قرار نگرفته است. یبررس

پژوهشطگران محترم در قسمت مقدمه با   توجيه انتشار مقاله:

بیان کاستی و تناقضات مطالعات پیشین، توجیهی برای انتشار 

محترم در  سططندگانیمقاله خود داشططته باشططند. حال آن که نو

تناقضططات در مطالعات گتشططته به  انیب یاز مقدمه برا یبخشطط

هفته  2با  یگریو د نیماه تمر 3با  یکیپژوهش،  2 سطططهیمقا

 حیصططح یاز لحاظ روش شططناسطط  سططهیمقا نیکه ا ،پردازندیم

هفته(، نو   2ماه در مقابل  3) ناتیچرا که مدت تمر باشدلینم

 ی(، سططططح آمادگیدر مقطابل مقاومت  ی)اسطططتقطامت  نطات یتمر

( و نو  مطالعه )پاسطططه به رفعالی)فعال در مقابل غ هایآزمودن

در  نیدوره تمر کی زبعد ا یورزشطط تیپز از فعال لیسططازگار

  یاقضمتن جی(، نتایسطوح استراحت  نلیبه تمر یسازگار مقابل 

 دیمختلف پد ینگیگنالیسطط یرهایرا براسططاس فعال کردن مسطط

 جیانت ریو تفس لیپژوهشطگران محترم در تحل  دیلتا با آورد،یم

مختلف موارد فوق را مد نظر داشطططته  هایمتناقض در پژوهش

 باشند.

 اسبیمن توجیه اندمطالعه نتوانسته نیمحترم در ا نویسندگان

 یرشتبی دقت با اگر لتا باشند، داشطته  خود پژوهش انجام برای

کرده بودنططد،  ی( را بررسطططیداخل یو حت یمنططابع )خططارج

و  یپژوهش خود را طراح نیو نو دیجد یدهیبا ا توانسطططتندیم

 .ندیاجرا نما

کامل گزارش  اتیو با جزئ قیبخش دق نیا مواد و روش  ه ا: 

 نیاز ا یانجام مطالعات یچند نکته را برا دیشطططده اسطططت. اما با

در  یریپژوهش زمان خون گ نیدر ا -1نمود.  تیدسطططت رعطا 

، اعالم شده، که براساس مقاالت متعدد [ ظهر 12تا  3]ساعت 

 یاسططتراحت حسطططو نییتع یمطالعه(، برا نیمنابع هم لی)از قب

 هایاز آزمودن یمونه خونصططبح ن 3تا  8بهتر اسططت در سططاعت 

نوارگردان اجرا  یرو نططاتیاگر تمر -2(. 9، 2گرفتططه شطططود )

 یمصططرف ژنیبهتر اسططت آزمون برآورد حداکثر اکسطط شططود،یم

(max2VOن )نوارگردان، نه چرخ کارسنج انجام گردد.  یرو زی

 1500بار کار چرخ کارسططنج به اشططتباه  زانیبخش م نیدر هم

در قسمت  -9. باشدیم حیوات صح 150وات گزارش شده، که 

 دو گروه هاینیانگیتفاوت م یبررسططط یبرا یآمطار  هطای روش

[ اسططتفاده شططد، که  pair t-testاز آزمون  ] تجربی و شططاهد

 حیصح Independent student t test ایمسطتقل   tآزمون 

 .  باشدیم

( P)ارزش  یبخش سططططح معنادار نیدر جطداول ا  :هاافتهی  

با  نکهیا ایط ذکر نشطططده و  یو برون گروه یتفطاوت درون گروه 

جدول مشطخ  نشده است. چرا که با   زیرنویعالئم و آوردن ز

 نیهفته تمر 12 یدر پ مشطططوییمطالعه بخش بحث متوجه م

کاهش  یتوده بدن و درصطططد چرب یدر گروه تجرب یاسطططتقامت

 نچنیمعنادار داشططته اسططت. هم شیافزا max2VOو  نادارمع

و  CRP ریدو متغ یبرا یریواحد اندازه گ 2در جدول شططماره 

 در راتییاسططت. در ضططمن درصططد تغ  دهیذکر نگرد نوژنیبریف

درصطد ذکر شده   6/12کاهش  CRP ریمتغ یبرا یگروه تجرب

 وژننیبریف ریمتغ یو برا باشدیم حیدرصد صح 5/6کاهش  یول

 حیدرصطد صح  0/19درصطد ذکر شطده که کاهش    5/6 اهشک

 .  باشدیم

در این بخش از منابع به روز اسطططتفاده نشطططده اسطططت.  بحث: 

و  CRP راتییدر پارگراف اول گزارش شطططده که تغ نچنیهم

-Elو  Ahmadizadمططالعطه حاضطططر با پژوهش    نوژنیبریف

Sayed (2005) پژوهش اثر  نیا یدارد، در حططال خوانیهم

رئولوژی خون  یرهایمتغ یرا رو یجلسطططه ورزش مقاومت کیط 

قرار  یمورد بررس CRPمطالعه  نی(، در ا4است ) هکرد یبررس

 یسططبه علت روش شططنا زین نوژنیبریف ریمتغ جینگرفته و از نتا

 نیا دیمحترم با سططندگانیدر بحث اسططتفاده کرد. نو توانینم

ند، کن تیخود رعا یآت یدر مطالعات یشتریموضو  را با دقت ب

 رزشبه دسطططت آمده از پاسطططه به و هایداده توانیچگونطه م 

 هجیو نت اسیق یاسطططتقامت نیبه تمر یرا با سطططازگار یمقاومت

 – یاز لحاظ سطططلول یمختلف تیکردل حطال آن کطه ماه   یریگ

 هایافتهیمحترم تناقض  سططندگانینو نچنیدارند. هم مولکولی

 هایآزمودن یگمختلف را به تفاوت در سططططح آماد هایپژوهش

 دیدر تول هایآزمودن یسططططح آمادگ دتردییکه ب کنندیم انیب

CRP نیاسطططتناد شطططده که ا یبه منبع یاثرگتار اسطططت، ول 

 200فوق مططاراتون ) یدو کیططرا در  CRP راتییپژوهش تغ
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بعد از ورزش  CRP شی(. افزا5کرده است ) ی( بررسیلومتریک

و التهاب کامالً  یسططاختار هایبیفوق اسططتقامت به علت آسطط 

به  یاردر اثر سطططازگ CRPاسطططت، در حال که کاهش  یهیبد

به علت کاهش درصد  تواندیمطالعه حاضر م یاسطتقامت  نیتمر

 هاینیتوکایو سطططا هاتیپوسطططیکطاهش آد  جطه یو در نت یچرب

 دیتول کیکه در تحر IL-6 لیآنها از قب یلهوسطططیبه یدیط تول

CRP  محترم  سطططندگانینقش دارنطد، رخ دهد. در ضطططمن نو

ه س ورزش نیجلسه تمر کیرا به دنبال  یعوامل التهاب شیافزا

 اریسب لیتحل نیکه ا دهند،ینسطبت م  ینیتمر شیگانه را به ب

 است!  زیتعجب برانگ

مودند ن هیمحترم توص سندگانیبخش نو نیدر ا :یريگ جهينت

د، اسططتفاده کنن ناتیتمر نیاز ا انیو مرب یابیکه مراکز اسططتعدا

صورت  رورزشکاریمردان جوان غ یکه مطالعه حاضر رو یدرحال

 آمده دسططتبه جیبه جامعه مرتبط نتا توانیم نیگرفته و بنابرا

در سراسر گزارش  یکردیرو نیکه چن نیداد. ضمن ا متعمی را

 .تسین یمنطق یابینشده و ارتباط آن با استعداد یریگیپ

 23که از  یاسطتفاده نشده است، به طور  دیاز منابع جد منابع:

. اندچاپ شده 2001درصد( بعد از سال  10مورد ) 9منبع تنها 

از منابع در متن اشططتباه گزارش شده  یشطماره بعضط   نچنیهم

است.
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هفتططه  12ثیر أبررسططی تطط»در ارتبططاط بططا نظططرات یکططی از خواننططدگان محتططرم مقالططه چططاپ شططده تحططت عنططوان     احترامططاً

  :رسدمیبه استحضار  ، موارد زیر31تیرماه « تمرینات استقامتی بر ...
در کالسططهای سططمینار و روشططهای تحقیططق مطططرح  جنبططه آکادمیططک داشططته و معمططوالً ،مططاهویطططرح اینگونططه مباحططث   -1

ی و کططاربردی داشططته و طططی مراحططل  یططاز آنجططا کططه مقططاالت علمططی جنبططه دانططش افزا   و بیشططتر جنبططه یططادگیری دارد و 

 نگریست.گیرد، لتا از این منظر، باید به موضو  مین نظرات داوران خبره علمی انجام میأمختلف و با ت

تواننططد بططا توجططه بططه اینکططه مقالططه ی، مططییبططه منظططور رفططع شططبهات و آگططاهی بیشططتر خواننططده محتططرم در بخططش محتططوا -2

طططرح و رسططاله دکتططری اینجانططب در دانشططگاه آزاد اسططالمی واحططد علططوم و تحقیقططات      ی ازیمسططتخرا از بخشططها  مططتکور

 ، به دانشگاه متکور مراجعه نمایند.   باشدتهران می

 
 

 91/8/32اله پارسیان تر حشمتدک

 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر قدس 

                                 E-mail: heshmatparsian@yahoo.com  
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