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Abstract
Background and Aim: The correctness of studies in the field of veterans' quality of life can determine
therapeutic planning strategies and services to this group. Regarding the lack of data on the quality of writing in
the published papers, the aim of this review was to survey the correctness of the articles written in the field of
veterans' quality of life.
Methods: In this review study, all the published articles in the field of veterans' quality of life were gathered
by searching through online databases such as Science Direct, PubMed, Magiran and SID in 2006 -2016 by using
different keywords such as quality of life, veterans, Iran. After on, the correctness of writing in abstract,
introduction, materials and methods, results, discussion and references were assessed by 52 indexes. Data analysis
was performed using SPSS 16 and using descriptive statistics and chi-square.
Results: For conducting this study, 30 articles were reviewed. The accuracy of writing were as follows: %39.3
correct, %48.4 relatively correct, and %12.3 incorrect. Incorrect article writing were recorded in abstract %59.7,
introduction %57.2, methods and materials %54.2, results %56.9, discussion %76.5, and references% 25.3.
Conclusion: There are many mistakes in articles written in the field of veterans' quality of life in. The weakest
part of the article was the discussion (%66/5) and the best part was the references (%74/7). Necessary
measurements for reducing the mistakes in writing articles could result in increasing the validity of articles and
will lead to true study results.
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چکیده
زمینه و هدف :صحت بررسي كیفیت زندگي در جانبازان مي تواند راهبردهاي برنامه ریزي درماني و خدماتي در این گروه را تعیین
نماید  .با توجه به كمبود اطالعات در مورد كیفیت نگارش مقاالت چاپ شده ،هدف مطالعه حاضر بررسي صحت نگارش مقاالت مرتبط با
كیفیت زندگي در جانبازان است.
روشها :در این مطالعه مروري ،كلیه مقاالت مرتبط با كیفیت زندگي در جانبازان در پایگاه هاي

معتبراطالعاتي SID, Magiran,

 Pubmed, Siencedirectاز سال  85 -95با كلیدواژه هاي كیفیت زندگي ،جانبازان ،ایران جستجو شد و میزان صحت نگارش در قسمت
هاي خالصه ،مقدمه ،مواد و روشها ،یافته ها ،بحث و منبع نویسي در كل با  52شاخص بررسي شد .تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
 SPSSنسخه  16و استفاده از آمار توصیفي و كاي دو انجام شد.
یافتهها :تعداد  30مقاله مورد بررسي قرار گرفت .درستي كلي نگارش مقاالت در  % 39/3موارد درست % 48/4 ،موارد نسبتا نادرست
و % 12/3نادرست بود .عدم درستي نگارش مقاالت شامل چکیده مقاله  ،% 59/7مقدمه  ،% 57/2مواد و روش  ،% 54/2یافته ها ،% 56/9
بحث  % 76/5و منابع  % 25/3بود.
نتیجهگیری :اشکاالت متعددي در نگارش مقاالت وجود دارد .ضعیف ترین قسمت نگارش مقاله مربوط به بحث ( )% 76/5و بهترین
قسمت مربوط به منابع ( )% 74/7بود .انجام اقدامات الزم براي كاهش موارد اشتباه در نگارش مقاالت سبب افزایش اعتبار مقاالت و بکارگیري
نتایج صحیح پژوهش ها خواهد شد.
کلیدواژهها :روش شناسي تحقیق ،نگارش مقاله ،كیفیت زندگي ،ایران
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مقدمه

روشها
این مطالعه به روش مروري بود كه داده هاي مطالعه از كلیه
مقاالت كه در زمینه كیفیت زندگي در جانبازان منتشرشده بود ،به
دست آمد .مرورمقاالت از طریق جستجو با استفاده از تركیبات
مختلف كلیدواژه هاي كیفیت زندگي ،جانبازان و ایران در پایگاه
هاي اطالعاتي  SID, Magiran, Pubmed, Siencedirectاز
سال  )2006-2016( 85 -95صورت گرفت .تک تک مقاالت
توسط پژوهشگر مطالعه و داده هاي استخراج شده در فرم هاي
مربوطه ثبت شد (نمودار.)1-
فرم هاي جمع آوري اطالعات شامل اطالعات دموگرافیک
شامل نوع طراحي تحقیق (توصیفي ،تحلیلي و مداخله اي) ،تعداد
نویسندگان ،سال انتشار بود .درستي روش شناسي تحقیق و نحوه
نگارش مقاالت با  52شاخص بررسي شد .خالصه مقاله با 8
شاخص شامل :سابقه و هدف ،توجیه هدف ،مواد و روش ،یافته
هاي تحقیق ،نتیجه گیري و توصیه ها ،كلمات كلیدي ،هم خواني
خالصه فارسي و انگلیسي و حجم خالصه مقاله ارزیابي شد .بخش
مقدمه با  6شاخص شامل :حجم مقدمه ،ذكر منابع و ترتیب آنها،
توجیه انتشار مقاله ،عدم وجود بازنگري و بیان هدف با قید زمان
و مکان و همچنین بیان محتوي كامل و درست مقدمه بررسي
شد .قسمت مواد و روشها  17شاخص شامل هماهنگي بین هدف
و طراحي ،جامعه مورد بررسي (معیارهاي ورود و خروج) ،تعداد
نمونه و توجیه آن ،روش نمونه گیري ،تعریف شاخص هاي مشکل
مورد بررسي ،پایایي و روایي ابزار ،تشابهات و مغایرات گروه ها،
2017, Vol. 19, No. 2
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وقوع جنگ تحمیلي در چند سال گذشته بسیاري از مشکالت
را بر جامعه ایران تحمیل كرد .دراین راستا ،جانبازان و معلولین نیز
از آثار زیان بار آن مصون نماندند (.)1
كیفیت زندگي جانبازان از جمله مسائلي است كه باید مورد
توجه قرار گیرد .منظور از كیفیت زندگي توجه به آن جنبه از زندگي
است كه بیان گر بهترین وضعیت زندگي براي فرد است ( .)2كیفیت
زندگي مفهوم وسیعي است كه همه ابعاد زندگي از جمله سالمت
را در بر مي گیرد .كیفیت زندگي در معناي لغوي به معناي چگونگي
زندگي كردن است .با وجود این مفهوم آن براي هر كس منحصر
به فردو با دیگران متفاوت مي باشد .كیفیت زندگي را بیشتر به
صورت یک مفهوم ذهني به كار برد .تعریف سازمان جهاني
بهداشت از كیفیت زندگي نیز درک افراد از موقعیت خود در زندگي
از نظر فرهنگ و سیستم ارزشي ،اهداف ،استانداردها و اولویتهایشان
مي باشد .پس كامال فردي بوده و توسط دیگران قابل مشاهده
نیست و بر درک افراد از جنبه هاي مختلف زندگیشان استوار است
(4و.)3
اغلب دانشمندان توافق دارند كه مفهوم كیفیت زندگي همواره
 5بعد را شامل مي شود؛ بعد جسماني كه مفاهیمي مانند؛ قدرت،
انرژي ،توانایي انجام فعالیت هاي روزمره و مراقبت از خود از این
دسته هستند .بعد رواني كه شامل اضطراب ،افسردگي وترس مي
شود .بعد اجتماعي كه در مورد رابطه فرد با خانواده ،دوستان و
همکاران و در نهایت جامعه است .بعد معنوي نیز درک فرد از زندگي
و هدف و معناي زندگي را در بر مي گیرد .پنجم عالیم مربوط به
بیماري یا تغییرات مربوط به زمان است كه در ا ین بعد ،مواردي
مانند ؛ درد ،تهوع و استفراغ را شامل مي گردد .رابطه این ابعاد با
یکدیگر نیز از اهمیت زیادي برخوردار مي باشد (.)5
امروزه كیفیت زندگي به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابي
هاي گوناگون ،مورد توجه قرار مي گیرد .از طرفي كیفیت زندگي
مي تواند با بررسي متغیرها و عوامل محتمل ،جهت گیري مناسبي
را براي طراحي مداخالت و موثرتري خدمات كه به صورت مقطعي
و دراز مدت به عمل در مي آیند ،تدوین و اجرا نماید ( .)6در واقع
دستیابي به اطالعات صحیح و دقیق كیفیت زندگي مي تواند
راهگشاي درمان موثر و ارتقاي مراقبت هاي حمایتي و توانبخشي
بیماران بخصوص جانبازان موثر باشد (.)7
پژوهش و تحقیقات در زمینه كیفیت زندگي مي تواند مستندات
الزم را جهت مراقبت هاي بالیني فراهم كنند .امروزه پذیرش و
چاپ مقاله در مجالت علمي به منزله ارزش علمي و اعتبار پژوهشي
آن تلقي مي گردد؛ اما متأسفانه همواره چنین نیست و بررسي هاي
مختلف نشان مي دهدكه كیفیت نامناسب و استاندارد پائین نگارش
و روش هاي اجرایي در برخي از تحقیقات دیده مي شود ( .)8یکي
از نگراني هاي جامعه علمي كشور كیفیت پایین نگارش مقاالت
پژوهشي مي باشد (.)9

در تحقیقي كه بر روي  83مقاله علمي پژوهشي پرستاري و
مامایي شهر تهران در سال  1389انجام شد ،مشخص گردید عدم
درستي نگارش مقاالت ،به تفکیک سر فصل هاي اصلي مقاله به
ترتیب در نگارش مقاله  ،% 69نگارش بحث  ،% 48نگارش یافته
ها  ،% 45/4مواد و روش ها  % 32و نگارش منابع  % 25/3است
( .)10همچنین در تحقیقي دیگر براي بررسي صحت متدهاي
آماري مقاالت منتشره انجام گرفت گزارش شد  % 27مقاالت
منتشره روش آماري ناصحیح داشتند (.)11
شیباني نیا معتقد است كه تحقیقات در زمینه كیفیت مقاالت
علوم پزشکي در ایران كم است و ما براي استفاده از دستاوردهاي
تحقیق ،نیازمند آن هستیم كه به ارزیابي و نقادي تحقیقات موجود
بپردازیم ( .)12بدون شک برنامه ریزي براي فعالیت هاي پژوهشي
آینده ،نیازمند نقد تولید و توزیع علم در دهه هاي گذشته است (.)13
لذا ،یکي از مهم ترین اولویت هاي پژوهشي ،بررسي و تحلیل
انتقادي از مقاالت منتشره خواهد بود ( .)10بنابراین با توجه به
اهمیت نقد مقاالت و با عنایت به اینکه كیفیت زندگي یک از
شاخص هاي مهم در درمان و مراقبت از جانبازان مي باشد در این
مطالعه صحت نگارش مقاالت كیفیت زندگي در جانبازان مورد
بررسي قرار گرفت.

 / 102حیدري و مشکین یزد

مشخص بودن مداخله ،مدت پیگیري ،بررسي از نظر كور بودن،
جلب همکاري نمونه ها ،تأثیر مداخله ،برنامه آماري و عدم ارائه
یافته ها را در بر مي گرفت .بخش یافته ها با  7شاخص شامل:

انجام تعهدات ،پاسخ به سؤال اصلي ،بیان یافته حاشیه اي ،درستي
نام سطر و ستون جدول ها ،درستي نام سطر و ستون نمودار ،كنترل
اعداد و درستي آزمونهاي آماري مورد ارزیابي قرار گرفت.

كل مقاالت جستجو شده از
پایگاه هاي اطالعاتي( 150عدد)

غربالگري

حذف موارد تکراري

مطالعات جمع آوري شده ()105
واجد شرایط بودن
مطالعات حذف شده پس از بررسي عنوان و متن
كامل

شامل بودن
كل مطالعات وارد شده به مرور
( 30عدد)
نمودار .1-دیاگرام ورود و خروج مطالعات اولیه به سنتز نهایي

در قسمت بحث 8 ،شاخص شامل شروع بحث با بیان یافته
اصلي ،بیان یافته هاي مشابه با ذكر منبع ،بیان یافته هاي مغایر با
ذكرمنبع ،تجزیه و تحلیل و تفسیر یافته ها ،بیان محدودیت تحقیق،
بیان نقاط قوت و ضعف تحقیق ،نتیجه گیري تحقیق ،چگونگي به
كارگیري یافته ها و توصیه ها مورد استفاده قرار گرفت .قسمت
منبع نویسي نیز با  6شاخص شامل اصول نگارش درست منبع،
تعداد منابع ،درصد منابع از مقاله ،استفاده از تمام منابع در متن و
میزان استفاده از منابع فارسي و درصد استفاده از منابع جدید
( )2006به بعد ارزیابي شد (15و .)14اندازه گیري شاخص ها در
یک طیف سه گانه درست ،نسبتا درست و نادرست بود .ضمنا اگر
یک شاخص در مورد یک مطالعه مورد نداشت به عنوان ((مطرح
نیست)) محسوب و امتیاز به آن تعلق ،نمي گرفت .مثال اگر در
یک تحقیق ،پیگیري وجود نداشت (درطراحي توصیفي و یا مورد
شاهدي) ،در این صورت ،تعداد كل شاخص هاي آن كمتر از 52
بود .در نهایت ،اگر در مورد یک بخش مقاله ،بیشتر از  75درصد
امتیاز كسب مي شد ،به عنوان درست و اگر بین  50تا  75درصد
امتیاز تعلق مي گرفت ،نسبتا درست و امتیاز كمتر از  50به عنوان
نادرست محسوب مي شد .روایي این پرسشنامه توسط متخصصان
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مورد تایید قرار گرفت .همچنین روایي این پرسشنامه در تحقیقات
قبلي مورد تأیید قرار گرفته است ( .)10پایایي به روش همساني
دروني انجام شد و الفاي كرونباخ عدد 0/78را نشان داد .روش دیگر
براي پایایي ،استفاده از پایایي هم ارز بود به طوري كه ارزیابي تک
تک مقاالت توسط نویسندگان به صورت مستقل انجام شد و پایایي
 0/81به دست آمد.
تجزیه و تحلیل داده ها :براي تجزیه و تحلیل اطالعات
از آمار توصیفي و كاي دو با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 16
انجام شد.

نتایج
در مرور سیستماتیک و بر اسـاس نتـایج اولیـه از مجمـوع
150مقاله در جستجوي اولیه تعداد  30مقالـه در زمینه كیفیت
زندگي در جانبازان مورد بررسي قرار گرفتند %63 .مقاالت از نوع
توصیفي بودند .بیشتر مقاالت  3نویسنده ( )% 42/5داشتند .حداقل
تعداد نویسندگان 2 ،نفر و حداكثر تعداد نویسندگان  11نفر بود
(جدول.)1-
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جدول .1-نتایج بررسي مقاالت مرتبط با كیفیت زندگي در جانبازان بین سالهاي 95-85
عنوان مقاله

نوع

توصیفي

توالیي و همکاران

11

علوم رفتاري

1386

تجربي

سلیمي و همکاران

3

دنا

1387

توصیفي

پناهي و همکاران

3

علوم رفتاري

1387

توصیفي
توصیفي
توصیفي

امیني و همکاران
موسوي و همکاران
احمدي نوده و نجاتي

4
5
2

طب جانباز
پایش
طب جانباز

1387
1388
1389

تجربي

صادقي و همکاران

3

ارمغان دانش

1390

همبستگي

نجاتي و همکاران

3

طب جانباز

1390

توصیفي

جعفري و همکاران

4

عوامل موثر بر كیفیت زندگي جانبازان شهرستان دزفول

توصیفي

لطیفي و فرخ وندي

2

بررسي كیفیت زندگي جانبازان قطع عضو در استان مازندران

توصیفي

خاني و همکاران

7

توصیفي

عباسي و همکاران

3

توصیفي
توصیفي

نجاتي و همکاران
فاطمه سادات مجیدي

6
1

تجربي

گوهري و همکاران

7

توصیفي

ایماني و همکاران

3

همبستگي

نباتیان و همکاران

4

طب جانباز
برنامه ریزي رفاه و
توسعه اجتماعي
دانشگاه علوم پزشکي
خراسان
دانشگاه علوم پزشکي
قم
طب جانباز
طب جانباز
دانشگاه علوم پزشکي
ایالم
اندیشه و رفتار در روان
شناسي بالیني
طب جانباز

1390

1391

توصیفي

ماندني و فخري

2

طب جانباز

1391

تجربي

احمدي زاده و انیسي

2

روانشناسي نظامي

1391

توصیفي

ماندني و همکاران

3

طب جانباز

1391

توصیفي

حاتمي و همکاران

5

تحقیقات در علوم
زیستي

1391

همبستگي

عاطف و همکاران

3

پایش

1393

توصیفي

وهابي و همکاران

4

جراحي ایران

1393

4

روانشناسي نظامي

1393

توصیفي

هادیان فرد و نسابه

2

روانشناسي نظامي

1393

توصیفي

كمالي و همکاران

3

طب جانباز

1393

تجربي

ماندني و همکاران

4

طب جانباز

1393

همبستگي

میري و همکاران

5

طب جانباز

1394

تجربي

عابدي و همکاران

3

طب جانباز

1395

كیفیت زندگي جانبازان شیمیایي مبتال به عوارض ریوي گاز خردل
شهرستان سردشت
ذهن آگاهي شاخصي موثر در كیفیت زندگي جانبازان نابینا
بررسي و مطالعه مسکن جهت بهبودزندگي جانبازان و معلولین
به كارگیري مدل رگرسیون نهفته طولي در ارزیابي كیفیت زندگي
جانبازان نابینا
مقایسه ي كیفیت زندگي در جانبازان مبتال به  PTSDمزمن ناشي از
جنگ با سایر جانبازان
ارتباط سالمت معنوي با كیفیت زندگي جانبازان و معلولین شهر بیرجند
بررسي كیفیت زندگي مرتبط با سالمت در جانبازان مبتال به اختالل
استرس پس از سانحه
مقایسه اثربخشي درمان حل مسئله ،مواجه سازي و تركیبي بر كیفیت
زندگي جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از ضربه ناشي ازجنگ
مقایسه كیفیت زندگي مرتبط با سالمت در جانبازان بستري و سرپایي
مبتال به اختالل استرس پس از سانحه
مقایسه كیفیت زندگي جانبازان و معلولین شركت كننده و غیرشركت
كننده در ورزش همگاني
ارتباط شدت عالئم اختالل فشار عصبي پس از سانحه و مؤلفه هاي
كیفیت زندگي در جانبازان
بررسي كیفیت زندگي جانبازان نابینا با استفاده از مدل راش
بررسي رابطه بین باورهاي مذهبي و كیفیت زندگي در جانبازان قطع
عضو
بررسي كیفیت زندگي جانبازان قطع اندام تحتاني و فوقاني
مقایسه كیفیت زندگي و شیوع افسردگي بین جانباز وغیرجانبازان دچار
قطع عضوزیر زانو براثر سانحه
تاثیر برنامه گروهي ورزشي بركیفیت زندگي جانبازان مبتال یه استرس
پس از سانحه
ارتباط سالمت معنوي با كیفیت زندگي در جانبازان مبتال به اختالل
استرس پس از سانحه
تاثیر برنامه مدون ورزشي بركیفیت زندگي جانبازان شیمیایي شدید
ریوي

همبستگي ادیب سرشکي و همکاران

نویسندگان
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كیفیت زندگي جانبازان زن مبتال به ضایعه نخاعي
بررسي كیفیت زندگي جانبازان شیمیایي  15سال پس از مواجه با گاز
خردل
تاثیرآموزش بر كیفیت زندگي جانبازان اعصاب و روان شهر یزد
كیفیت زندگي مرتبط با مشکالت پوستي جانبازان شیمیایي مواجهه
شده با گاز خردل
كیفیت زندگي جانبازان نابینا در سال 1386
كیفیت زندگي در جانبازان ایراني با قطع عضو در هر دو اندام تحتاني
بررسي كیفیت زندگي جانبازان اعصاب و روان در استان اصفهان
اثر بخشي گشتالت درماني و شناخت درماني بر بهبود كیفیت زندگي
جانبازان
ارتباط بین كاركردهاي اجرایي شناختي مغز با كیفیت زندگي جانبازان
نابینا
كیفیت زندگي جانبازان شیمیایي با آسیب شدید ریوي

توصیفي

موسوي و همکاران

3

پایش

1386

مطالعه

اسامي نویسندگان

تعداد

نام نشریه

سال چاپ

 / 104حیدري و مشکین یزد

نتایج مربوط به درستي نگارش كلي مقاالت نشان مي دهد كه
 % 39/3از نگارش مقاالت ،درست و  % 48/4موارد نسبتا نادرست
و  % 12/3نادرست بوده اند (شکل.)1-

سابقه و هدف
توجیه هدف
مواد وروش
یافته هاي تحقیق
نتیجه گیري
توصیه ها
كلمات كلیدي
همخواني فارسي با انگلیسي
حجم خالصه مقاله

12.30
درست

39.30

نسبتا درست
نادرست

48.40

نمودار .2-توزیع  30مقاله بر حسب عدم صحت نگارش خالصه مقاالت به
تفکیک شاخص هاي آن
شکل .1-توزیع مقالت مورد بررسي بر حسب میزان صحت متدولوژي نگارش
كلي مقاالت

میزان درستي نگارش مقاالت بر حسب شاخص هاي كلي
مقاله در جدول 2-نشان داده شده است.
نتایج نشان داد كه ضعیف ترین قسمت نگارش مقاالت،
نگارش بحث مقاالت وكم اشکال ترین قسمت ،نگارش منابع بود
(جدول.)2-
جدول .2-نتایج مربوط به درستي نگارش قسمت هاي مختلف مقاله
بخش های مقاله

خالصه
مقدمه
مواد وروش
یافته ها
بحث
منابع

درست()%

نسبتا درست()%

نادرست()%

40/3
42/8
45/8
43/1
23/5
74/7

43
50/4
44/7
45/4
54/2
13/3

16/7
6/8
9/5
11/5
22/3
12

ضعیفترین شاخص در نگارش مقدمه مقاله ،بیان صحیح هدف
و بیان زمان و مکان اجراي تحقیق ( )% 75/5بود.
ضعیف ترین شاخص نگارش در بخش مواد و روش ها ،عدم
بیان توجیه تعداد نمونه ها با  % 87/7و عدم بیان روایي ()% 51/5
و عدم پایایي ابزاراندازه گیري ( )% 42/4از موارد بود.
ضعیف ترین شاخص در قسمت یافته هاي مقاالت ،درستي
آزمونهاي آماري با  % 48/4موارد بود.
ضعیف ترین شاخص در قسمت نگارش بحث ،عدم بیان نقاط
قوت و ضعف تحقیق به ترتیب در  % 81/8و  % 78/7ضعیف ترین
شاخص در قسمت منابع مربوط اصول نگارش درست منابع با
 %33/4موارد بود.
صحت نگارش مقاالت با نوع طراحي تحقیق (توصیفي
تحلیلي ،مداخله اي) و تعداد نویسندگان با آزمون كاي دو بررسي
شد كه ارتباط معني داري داشت )( (P= 0.001نمودار.)2-

مجله طب نظامي

دوره  ،19شماره  ،2خرداد و تیر 1396

بحث
تحقیق حاضر نشان داد كه نگارش كلي مقاالت در % 60/7
موارد ناصحیح بوده است و پراشتباه ترین و ضعیف ترین قسمت
نگارش مقاله مربوط به بحث مقاله ( )% 76/5و بهترین قسمت
مربوط به منابع ( )% 74/7بود.
در تحقیقي كه بر روي  4مجله علمي پژوهشي یکي از
دانشگاه هاي علوم پزشکي كشور در سال  1389انجام گرفت،
نتایج نشان داد قسمت بحث و نتیجه گیري مقاالت ،ضعیفترین
بخش مقاالت مورد بررسي بود كه با مطالعه حاضر همخواني دارد
(.)16
میانگین  3نویسنده براي هر مقاله در این مطالعه ،نشاندهنده
میزان قابل قبولي از مشاركت بود.
نتایج این مطالعه نشان داد % 40/3 ،خالصه مقاالت داراي
نگارش درستي بودند .در مطالعه حیدري  % 46/8از مقاالت داراي
چکیده بدون اشکالي بودند و از این نظر با مطالعات فوق همخواني
وجود دارد ( .)9همانطور كه در تحقیق حاضر مشخص شد در
مقدمه مقاالت ( )% 75/5موارد ،بیان صحیح هدف انجام تحقیق و
بیان زمان و مکان اجراي تحقیق رعایت نشده بود .در تحقیق
والیي و همکاران در بررسي  182مقاله مجله دانشگاه علوم
پزشکي مازندران منتشر گردیده ،عدم نگارش صحیح هدف تحقیق
با قید زمان و مکان  %56گزارش كردند ( .)17تحقیق شیباني و
همکاران نشان داد حدود  %93مقاالت توجیه تعداد نمونه نداشتند
كه با مطالعه حاضر همخواني دارد ( .)18ضعیف ترین شاخص در
قسمت یافته هاي مقاالت ،درستي آزمونهاي آماري با % 48/4
موارد بود .در مطالعه شیباني نیا در  %61مقاالت آزمون آماري بکار
گرفته شده ناصحیح بود ( .)19در تحقیقي كه به منظور بررسي
خطاهاي مجالت درماتولوژي آمریکا طي سال هاي  2006انجام
شد ،مشخص  %38مقاالت داراي برنامه آماري ،خطاهایي در
روشهاي آماري و  % 14این مقاالت خطا در بیان نوع آزمون آماري
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 با توجه به این موضوع بررسي.مقاالت را مخدوش نموده است
.علت این مشکل و اقدامات الزم براي كاهش آن توصیه مي گردد
برگزاري دوره هاي آموزشي در زمینه روش شناسي تحقیق و
نگارش مقاالت براي دانشجویان و پژوهشگران و همچنین استفاده
 مي تواند گام مهمي،از داورهاي مجرب در زمینه نگارش مقاالت
 به یقین تالش در جهت رفع اشکاالت.در رفع این نقائص باشد
 تمایل پژوهشگران به استفاده و استناد به مقاالت داخلي،موجود
.را افزایش خواهد داد

 موارد درست% 74/7  نگارش منابع در، در این تحقیق.)20( داشتند
 در تحقیق عزیزي نشان داده شدكه نحوه نگارش منابع در.بود
 اشتباه بوده است كه با مطالعه حاضر، از مقاالت مورد بررسي%76
 میزان نادرستي، در مجالت پرستاري و مامایي.)21( مغایرت دارد
 یکي از محدودیت هاي تحقیق.)10(  بود%25 نگارش منابع
 نسبتا درست و نادرست بود كه، مسئله افتراق بین درست،حاضر
 بعضي مواقع افتراق آنها بسیار مشکل،با توجه به دقت بسیار زیاد
.بود

 از تمـــامي پرســـنل كتابخانـــه:تشککککر و دکککدرداني
.دانشکده پرستاري و مامایي مشهد كمال تشکر را داریم

نتیجهگیری

 بدینوسیله نویسندگان تصریح مي نمایند كه:تضاد منافع
.هیچ گونه تضاد منافعي در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد

مطالعه حاضر نشان داد روش شناسي نگارش مقاله در مقاالت
منتشر شده با خطاهایي همراه بوده (ضعیف ترین قسمت نگارش
 یافته ها و نتیجه گیري،مقاله مربوط به بحث مقاله) و این مسئله
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