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  چكيده
، تائيديه و انتشار ق تا اعالم وصول به مجلهكيفيت تحقيقات، طوالني بودن فواصل تحقير دگذار  بآسي يهااز چالش يكي: سابقه و هدف

اين تحقيق روي مجالت داراي رتبه علمـي پژوهشـي دندانپزشـكي كشـور در سـالهاي       نظر به عدم اطالع از وضعيت آن،. است مقاالت
  .  انجام شد 1385و  1384

وضـعيت  مقاالت واجد شرايط بر مبناي فواصل زماني گزارش شده بر حسب مـاه تعيـين    كليه مقطعي، اين مطالعهدر  :ها مواد و روش
د بـه  شـ از پژوهشگران و سردبيران مجالت علوم پزشكي تعيين  "دلفي"مطالعه  جبر اساس نتاي) تاخير(حد مجاز فواصل فوق  .ندگرديد

ه بين اعالم وصول تا صدور تاييديـه بـيش از شـش مـاه و     كه اگر مدت انجام تحقيق تا اعالم وصول بيش از شش ماه و فاصل باين ترتي
فاصله زماني بين صدور تاييديه تا انتشار بيش از سه ماه بـود، بعنـوان تـاخير تلقـي شـد و نقـش نـام مجلـه، رشـته تخصصـي، تعـداد            

مايـت كننـده طـرح، بعنـوان     ، سـازمان ح )داد منابع فارسي، كتاب يا مقالهعمر و نوع منبع، تع(نويسندگان، نوع طراحي، كيفيت منابع 
  . عوامل مرتبط با تاخير در زمانهاي مورد بررسي با استفاده از آزمون كاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفت

تاخير در فاصله انجام تحقيق تا اعالم وصـول بـه   . تمورد بررسي قرار گرفمقاله  474مجله و تعداد  5 ،طي مدت مورد بررسي: ها يافته
بطوركلي در هر سه زمينه فوق . بود %4/19و تاخير از صدور تاييديه تا انتشار  %4/57ير از اعالم وصول تا صدور تاييديه ، تاخ%85ميزان 

   .)>05/0p(منابع فارسي كمتر وجود داشت  تر و ، منابع قديمير در نوع مجلهميزان تاخي. تاخير وجود داشت 5/39%
ن اقدامات الزم بـراي كـاهش    ورد بررسي وجود دارد و با توجه به تبعات شناخته شده آرسد تاخير در فواصل م نظر مي به :گيري نتيجه

 . ضروري است فواصل آن

، فاصله زماني صدور تاييديه تا ماني اعالم وصول تا صدور تاييديه، فاصله ززماني انجام تحقيق تا تهيه مقالهفاصله  :واژگان كليدي
  .انتشار

  

  1مقدمه
هـا در جامعـه علمـي دندانپزشـكي      گرانـي ها و ن يكي از دغدغه

فاصـله انجـام    .اسـت مساله فاصله طوالني تحقيق تا انتشار آن 

                                                 
 ،خيابـان پاسـداران   ،رانته؛ محسن مهرشادياندكتر  :نويسنده مسئول مكاتبات*

  ؛ دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دندانپزشكي ،نيستان دهم
  Dr.m.mehrshadian@dentaliau.ir :پست الكترونيك

 انـد  گزارش كرده) سال 35/1(ماه  16تحقيق تا انتشار آن را تا 
هر مقاله پيش از آنكه انتخاب يا رد شـود در يـك فراينـد    ). 1(

: گيـرد و فاكتورهـاي ارزيـابي از جملـه     ارزيابي دقيق قـرار مـي  
المللي بودن هيئت  استانداردهاي اساسي نشر مقاله، محتوا، بين

بندي چاپ و رعايت  هاي زمان تحريريه و نويسندگان و نيز داده
بـديهي اسـت    .)2( گيرد مقررات نشر در فرايند داوري قرار مي

كه يك دوره زماني طوالني براي انتشار يك مقاله از ميزان نـو  
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ميزان فاصله انجـام تحقيـق تـا    مجالتي كه . كاهد بودن آن مي
انتشار مقاالت آنها كمتر است از صحت و اعتبار علمي بيشتري 

. گيرنـد  برخوردار خواهند بود و مورد استقبال بيشتري قرار مي
مطالعات در زمينه تحليل استنادي مقاالت براي اولـين بـار در   

رشته دندانپزشـكي   .انجام گرفت Grassبه وسيله  1927سال 
علومي است كه با داشتن پژوهشهاي وسـيع و متعـدد   در زمره 
هاي مختلف در فواصل زمان كوتاه دچـار تغييـرات و    در زمينه

گردد و مقاالت آن نيـز از ايـن امـر مسـتثني      رشد و تكامل مي
، مـورد مطالعـه عـده    با توجه به اينكه اين مجالت). 3( نيستند

اگـر   گيرنـد،  قـرار مـي  زيادي از جامعه علمي و پژوهشي كشور 
فاصله زماني زيادي بين انجـام تحقيـق تـا انتشـار مقـاالت آن      

مسلما به علت اين تاخير زمـاني و كهنگـي    ،وجود داشته باشد
مندان براي استفاده از آنها كاسته خواهد  مطالب از تعداد عالقه

بنابراين يكي از راه حلهاي پيشنهادي بررسي دقيق يكـي   .شد
بررسي فاصله زماني تحقيق تـا  ديگر از ابعاد اين مجالت يعني 

با توجه به مطالعات موجـود بـر روي صـحت    . استانتشار آنها 
و ) 4-10(منابع در مقاالت پژوهشي در داخل و خارج از كشور 

همچنين گزارش خطاها و اشتباهات موجـود در آنهـا و اينكـه    
تاكنون تحقيقي جامع و مشابه در مجـالت علمـي و پژوهشـي    

و بـا توجـه بـه    ) 3( ت نگرفتـه اسـت  دندانپزشكي كشور صـور 
هاي تحقيقات قبلي بـه شـرح آنچـه در نگـارش بحـث       كاستي

هـا و تناقضـات انجـام     مقاالت خواهد آمد، در پاسخ به كاسـتي 
ــي پژوهشــي     ــعيت مجــالت علم ــالع از وض ــدم اط ــده و ع ش
 دندانپزشكي از نظر فاصله زماني تحقيق تا انتشار مقاالت آنها و

يم بـه انجـام ايـن تحقيـق بـر روي      عوامل مرتبط بـا آن تصـم  
مجالت علمي پژوهشي دندانپزشـكي كشـور منتشـر شـده در     

 .يمگرفت 1385و  1384سالهاي 

  
  ها مواد و روش

كليه مقاالت . اين مطالعه با طراحي مقطعي انجام گرفت
مجالت دندانپزشكي كه داراي رتبه علمي پژوهشي از 

  .ندر گرفتمورد بررسي قرا ند،كميسيون بررسي نشريات بود
االصول در آخر مقدمه مقاله  فواصل زماني انجام تحقيق كه علي

مشخص شد و فاصله  ،و يا در مواد و روش آن مقاله آمده بود
آن تا زمان اعالم وصول كه در مقاالت مجالت پژوهشي آمده 

فاصله زماني  سپس). فاصله اول( بر حسب ماه تعيين شد است
در  كهتائيديه همان مقاله  اعالم وصول مقاله تا زمان صدور

بر حسب ماه مشخص و به  استباالي خالصه مقاالت آمده 
در نهايت فاصله زماني بين صدور  .عنوان فاصله دوم تعيين شد

تاييديه تا زمان انتشار بر حسب ماه مشخص و به عنوان فاصله 

با روش دلفي و با رايزني با سردبيران . سوم مشخص شد
 6زشكي چنانچه فاصله اول بيشتر از مجالت پزشكي و دندانپ

فاصله دوم بيشتر از شش ماه و فاصله سوم بيشتر از سه  ،ماه
  . ، به عنوان تاخير تلقي شدماه بود

تعداد نويسندگان، طراحي : عوامل مرتبط با زمان تاخير شامل
هاي تخصصي، تعداد نويسندگان براي  تحقيق، رشته يا رشته

، تعداد منابع التين، عمر متوسط هر مقاله، تعداد منابع فارسي
ز نظر نوع بررسي و ثبت گرديد و مقاالت ا و نوع منبع منابع

، مقاالت تجربي :بندي شدند درجه تقسيم 5مقاله به 
هاي موجود  دادهمطالعه  وتوصيفي  ،مورد شاهدي، ها همگروهي

تعداد  ،، تعداد منبع فارسيدر مورد نقش عمر منابع ).11(
خره تعداد نويسندگان مبناي كم و يا زياد، منبع كتاب و باال

  .متوسط آنها مالك قرار گرفت
گانه را تعيين و نقش عوامل  فراواني تاخير هر يك از فواصل سه

مورد  كاي دو مرتبط با آن به وسيله آزمون دقيق فيشر و يا
  .گرفتقضاوت آماري قرار 

  
  ها افتهي

د بهشتي، شهي: مجله دندانپزشكي واجد شرايط 5روي تحقيق 
مقاله انجام  474با تعداد ، تهران و شيراز ، مشهدجامعه اسالمي

مجله دانشكده دندانپزشكي شيراز از توضيح اين كه . گرفت
  . ه استداراي رتبه علمي پژوهشي شد 1385ابتداي سال 

تعداد  باشماره مجله  36، )1385و  1384(سال  2 مدتدر 
ر شماره مجله به طور در ه .مقاله مورد بررسي قرار گرفت 474

  . مقاله منتشر شده است 2/13متوسط 
توزيع مقاالت مورد بررسي بر حسب تاخير به تفكيك فواصل 

 454در  .ارائه شده است 1زمان مورد بررسي در جدول شماره 
يعني  ،زمان انجام تحقيق آنها نامشخص بود) %8/95(مقاله 

ه بودند و يا نويسندگان مقاله زمان پژوهش خود را اعالم نكرد
مقاله  56در  .ه بودالاقل مجله، اين فاصله را گزارش نكرد

مجالت تائيديه مقاله براي انتشار را اعالم نكردند و ) 8/11%(
تاخير وجود  %4/57اند در  مواردي كه تائيديه صادر كرده در

  .اند ر در انتشار داشتهمقاالت تاخي %4/19پس  .داشت
فاصله زماني %) 6/4(مقاله  20در  ،مقاله منتشره 474در 

در و گزارش شده بود ) اعالم وصول(تحقيق تا ارسال به مجله 
اين فاصله گزارش نشده بود يا الاقل مجله اعالم نكرده  4/95%

مربوط به مجله دندانپزشكي  %2/41، مقاله 20از بين اين . بود 
مربوط به مجله  %5/23مجله مشهد و  %3/35 ،شهيد بهشتي

اي كه فاصله زماني انجام تحقيق تا  مقاله 20از . شيراز بود
تاخير نداشته ) %15(مقاله  3 ،اعالم وصول را اعالم كرده بودند
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منبع و نحوه انتشار  ،تعداد نويسندگان .تاخير داشتند %85و 
نقشي در گزارش تاخير تا اعالم ) نامهفصلنامه يا دو فصل( مجله

  . )>2/0p(وصول مقاله نداشتند 
الت بر حسب تاخير در فاصله تحقيق تا نگارش مقاله توزيع مقا

. ارائه شده است 2و به تفكيك نوع طراحي در جدول شماره 
 %7/18مقاالتي كه از زمان تحقيق تا تدوين مقاله تاخير داشته 

راحي تجربي، كارآزمايي باليني و تشخيصي بودند ولي ط ايراد
 .تندداشطراحي توصيفي، مورد شاهدي و همگروهي  3/81%

 ،بر عكس مقاالتي كه تاخير نداشتند همگي با طراحي تجربي
  )>04/0p(كارآزمايي باليني و تشخيصي بودند 

  

توزيع مقاالت مورد بررسي بر حسب تاخير به تفكيك  -1جدول 
  فواصل زماني مورد مطالعه

 جمع تاخير  فواصل زماني
 نامشخص داشته  نداشته

انجام تحقيق 
 تا اعالم وصول 

3)15(  17)85(  454)8/95(474 

اعالم وصول تا 
  صدور تائيديه 

178)6/42( 240)4/57( 56)8/11( 474 

صدور تائيديه 
  تا انتشار

337)6/80( 81)4/19( 56)8/11( 474 

 1422 566 )5/39(338 )5/60(518 جمع
  

توزيع مقاالت مورد بررسي بر حسب تاخير از زمان  - 2جدول  
  به تفكيك روش تحقيق تحقيق تا نگارش مقاله و

  نوع تحقيق                               
تاخير از زمان تحقيق تا نگارش 

 نداشته داشته
 )7/18(3 3 تجربي،كارآزمايي باليني وتشخيصي
 )3/81(13 0 توصيفي، مورد شاهدي و همگروهي

 )100(16 3 جمع
  

الـه تـا صـدور    اي كه زمان اعالم وصـول مق  مقاله 418از تعداد 
از زمان اعالم وصول تا صدور  %4/57 ،تائيديه آنها مشخص بود

تاخير در فاصله زماني دريافت تـا اعـالم    .تائيديه تاخير داشتند
وصول در مواجه بيشتري با رشته خاصي از دندانپزشكي نبـود  

)4/0p<.(  
توزيع مقاالت بر حسب تاخير از زمان اعالم وصول تا تائيديه و 

. ه اسـت دشـ ارائه  3به تفكيك عوامل مرتبط در جدول شماره 
بيشـتر در مجـالت دندانپزشـكي     ،مقاالتي كه تـاخير داشـتند  

در  .)>0005/0p(شهيد بهشتي، تهران و جامعه اسالمي بودند 
علمـي و   داراي رتبـه  1385ضمن چون مجله شيراز در سـال  

مقاالتي . از قسمت عوامل مرتبط حذف شد ،پژوهشي شده بود
كه تاخير داشتند در مواجـه بيشـتري از نـوع مطالعـه نبودنـد      

)8/0p<( .    مقاالتي كه از زمان اعالم وصول تـا صـدور تائيديـه
عدم استفاده از بودجـه  و نامه ر داشتند با نحوه انتشار فصلتاخي

  ).>05/0p( ارتباط داشتندمصوب 
  

توزيع مقاالت مورد بررسي بر حسب تاخير اعالم وصول  - 3جدول 
  تا صدور تائيد به تفكيك عوامل مرتبط

  عوامل مرتبط  

تاخير از زمان اعالم وصول 
نتيجه   تاييديهتا صدور 

 آزمون
 نداشته

)178=n( 
داشته 

)240=n(  
0005/0     نام مجله   

  )40(96  )5/22(40  شهيد بهشتي
  )3/21(51  )5(9 تهران

  )9/32(79  )23(41  جامعه اسالمي 
  )4/5(13  )6/37(67 مشهد

0005/0                   نحوه انتشار        
   )9/5(14  )5/49(88  دو فصلنامه

   )1/94(226  )5/50(90 فصلنامه

  8/0      طراحي تحقيق
  تجربي، كارآزمايي باليني

  و تشخيصي 
90)53(  130)8/55(  

  
  

    )2/44(102  )47(80  توصيفي، تحليلي  
05/0       استفاده از منابع  

   )1/4(10  )5/9(17 جديدتر
   )9/95(230 )5/90(161  ترقديمي

  000/0      تعداد نويسندگان 
   )5/12(30  )6/46(83 كم
   )5/87(210  )4/53(95 زياد

  000/0      تعداد منابع فارسي
   )5/25(61 )3/57(102 زياد
   )5/74(179  )7/42(76 كم
  000/0      د منابع كتابتعدا

   )5/12(30  )6/46(83 كم
   )5/87(210  )4/53(95 زياد

  06/0      بودجه از محل طرح
   )22(53  )3/30(54 داشته
   )78(187 )7/69(124 نداشته

 
فاصله زماني تائيديه ) %8/11( مقاله 56از مقاالت مورد بررسي 

ا گزارش مقاله اين فاصله ر 418تا انتشار را گزارش نكردند و 
تاخير . تاخير وجود داشت %)4/19(مقاله  81كردند كه در 

و فاصله تائيديه تا زمان انتشار ارتباطي با رشته تخصصي مقاله 
توزيع مقاالت بر حسب . )NS( نوع طراحي تحقيق نداشت

تاخير از زمان تائيديه تا انتشار به تفكيك ساير عوامل مرتبط 
اين تاخير در ارتباط با  .ارائه شده است 4در جدول شماره 

عمر  و نحوه انتشار مجله ،تعداد منابع كتاب، تعداد نويسندگان
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منابع فارسي با تعداد زياد  ولي) >8/0p(منابع مقاالت نبود 
در مجالت  منتشرهمقاالت عالوه براين . ارتباط داشت

، داراي زمان تاخير بيشتري و مشهد بهشتيددندانپزشكي شهي
  .)>000/0p(بودند 

  
صدور تائيديه تا توزيع مقاالت مورد بررسي بر حسب  - 4جدول 

  به تفكيك عوامل مرتبط انتشار

  عوامل مرتبط  

تاخير از صدور تاييديه تا
نتيجه  انتشار

آزمون
نداشته

)337=n( 
 داشته

)81=n( 
000/0    نام مجله 

 )4/49(40 )5/28(96  شهيد بهشتي
 )2/1(1 )5/17(59 تهران
 )2/27(22 )29(98  اسالمي جامعه
 )2/22(18 )5/18(62 مشهد

9/0      نحوه انتشار                  
  )23(18 )25(84  دو فصلنامه

  )77(63 )75(253 فصلنامه

9/0     استفاده از منابع
 )1/6(5 )5/6(22 جديدتر
 )9/93(76 )5/93(315  ترقديمي

 8/0     تعداد نويسندگان 
 )23(19 )28(94 كم
 )77(62 )72(243 زياد

 000/0     تعداد منابع فارسي
 )2/80(65 )29(98 زياد
 )7/19(16 )71(239 كم

 9/0     تعداد منابع كتاب
 )23(19 )28(94 كم
 )77(62 )72(243 زياد

 005/0     بودجه از محل طرح
 )12(10 )29(97 داشته
 )88(71 )71(240 نداشته

  

  بحث
تـاخير انتشـار وجـود     ،مقاالت %5/39شان داد در اين مطالعه ن

داشته است و كمترين فاصله مربوط به صدور تائيديه تا انتشار 
 %4/57 تاخير از زمان اعالم وصول تا انتشار مقالـه  .بود% 4/19

  .بود %85و تاخير از زمان اجراي تحقيق تا ارسال به مجالت 
ي و كيفـي  در تحقيق واليي و همكاران تحت عنوان بررسي كم

 ،مقاالت مجله علمي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
 ،1±6/1فاصله زماني انجام مطالعه و انتشار مقالـه در دوره اول  

سال بـود   22/1±3/1در دوره سوم و  35/1±5/1در دوره دوم 
در مقـاالت مـورد مطالعـه،     %85كه اين ميـزان بـا تـاخير    ) 1(

واليـي و همكـاران، بررسـي    از نقاط قوت تحقيق . همسو است
جانبه يك مقاله ولي از نقـاط ضـعف ايـن تحقيـق وجـود       همه

. مجــالت بــدون رتبــه علمــي پژوهشــي در ايــن تحقيــق بــود 
شـايد   يهمچنين مقاالت آنهـا فقـط در يـك مجلـه دانشـگاه     

  . پذيري كمتري داشته باشد تعميم
هايي وجود دارد از جمله مقـاالت مـورد    كاستي در اين تحقيق

بودنـد و مجلـه    1384-1385ي كه مربـوط بـه سـالهاي    بررس
رتبـه علمـي پژوهشـي را نداشـته اسـت و       دندانپزشكي شيراز

مقاالت مورد مطالعـه ميـزان تـاخير نامشـخص      %40تقريبا در 
ها قوت اين تحقيق، مشـخص   از جمله جنبه از طرف ديگر. بود

كردن فواصل زمان تاخير و نيز محدوده تاخير بود كـه در ايـن   
قيق به روش دلفي و با رايزنـي از سـردبيران مجـالت، ايـن     تح

هاي مثبت ديگر اين مقاله  از جنبه. نقطه برش را تعيين كرديم
پژوهشـي و طـي   تحقيق روي كليه مجالت داراي رتبه علمـي  

مـثالً در تحقيـق   . مقالـه بـود   474مدت دو سـال روي تعـداد   
ده مقالـه گـزارش شـ    100روي و همكاران بررسـي   نيا شيباني

  ).11(است 
تاخير از زمان اعالم وصول تا صـدور تاييديـه    نشان داد تحقيق

تـاخير در   مقالـه  3 ،مقالـه  5از هر به عبارت ديگر . بود 5/57%
اين تاخير باعث دلسـردي پژوهشـگران   . نده داشتصدور تائيدي

نامـه دسـتياران و    اناگـر مربـوط بـه پايـ     خصـوص  بـه شود  مي
ون صدور تائيديه مقاله، امكان بد چراكه باشد PhDدانشجويان 

اگـر طـرح تحقيقـاتي مصـوب     از طرف ديگر . دفاع وجود ندارد
گزارش پاياني طرح موكول به داشتن تائيديه چاپ نتايج  ،باشد

طوالني شدن فاصله اعالم وصول تـا تائيديـه    .آن تحقيق است
خواهد دهنده نيز اعتبار موجب نگراني پژوهشگران و سازمانهاي

ين مشكل بعلت تـاخير داوران  ارسد  ال به نظر ميبه هر ح .شد
استفاده از سيسـتم  . استدر دريافت مقاالت و پاسخ به داوري 

  .خواهد كردالكترونيكي اين مشكل را كمتر 
، تـاخير در صـدور   قهـاي مهـم ايـن تحقيـ     افتهيكي ديگر از ي

با مقاالت  %20حدود در ماه بود كه  3تائيديه تا انتشار بيش از 
متاسفانه در بررسي پيشـينه تحقيـق   . ان مواجه بودنداين نقص

اين فواصل بررسي نشده و يا الاقل در دسترس قرار نگرفت تـا  
از . ر كـرد هايي از آنها گـزارش و تفسـي  رتبتوان مشابهات و مغاي

بـه   ،شـوند  با تاخير چـاپ مـي   كشورعموما مجالت طرف ديگر 
شـكي  اخيرا در سايت كميسيون نشريات علـوم پز  دليلين هم

چـاپ  تـاخير  بـا دو شـماره    اي آمده است چنانچه مجلـه كشور 
  ). 12( را از دست خواهد دادرتبه علمي پژوهشي خود شود، 

، مقاالت فصلنامه نسـبت  ر بعضي از مجالتدتحقيق نشان داد 
 ،تر اسـتفاده كردنـد   مقاالتي كه از منابع قديمي ،نامهبه دو فصل
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االتي كـه منـابع آنهـا    مق ،دارند يمقاالتي كه منابع فارسي كم
بيشتر از كتاب بوده و نيز مقـاالتي كـه از محـل بودجـه طـرح      

اين تـاخير از زمـان اعـالم وصـول تـا صـدور        ،استفاده نكردند
نگـارش   درتـوجهي   از كـم احتماال  اين امر .تائيديه بيشتر است

  .دوش ميناشي مقاالت عدم پيگيري مجريان 
  

  گيري نتيجه
تا انتشار آن طوالني است و جـاي  مسئله فواصل زماني تحقيق 

پژوهش بـراي بررسـي علـل آن و اقـدامات بـراي       .نگراني دارد
  . ضروري استكاهش آن 
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