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 های علوم پزشکیهای مجالت تخصصی در دانشگاهچالش
 *1یزیر یحسن اشرف

  :12/2/96دریافت مقاله    :27/2/96پذیرش مقاله 

 

مقاالت منتشر شده  تیفیو ک تیتوسعه، کم هایاز شاخص یکی
 ی. روند روبه رشد مجالت تخصصباشدیم یدر مجالت تخصص

علوم  هایدر دانشگاه [1]مجله  کیهر دانشکده  یبه ازا باًیتقر
که تا چه حد  کندیم جادیال را در ذهن اؤس نیا ران،یا یپزشک

الزم را دارند.  تیفیمجالت ک نیمقاالت منتشر شده توسط ا
حرکت در  ایبودن و  یدر دو بعد کاربرد توانیرا م تیفیک

 توانیاغماض م یکرد. امروزه با کم ریدانش تفس یمرزها
 ریتأث بیمقاله، ضر یافتیمانند تعداد استناد در هاییشاخص

 زیمانند هرش، تعداد اختراعات ثبت شده و ن هاییمجله، شاخص
از  یی)محصول( را نمادها یاورتعداد اختراعات منجر به فن

اما  ؛مقاله به حساب آورد ژهیبه و یاثر علم کی تیفیک
 ی. برادهندیرا در کشور کند نشان م یفکی رشد روند هاپژوهش

در پژوهش خود در  Kingو همکاران به نقل از  یمثال طبق
کشور  8که  افتندیجهان در یکشورها یرابطه با عملکرد علم

و سوئد  ایتالیکانادا، اآلمان، ژاپن، فرانسه،  ا،یتانیبر کا،یجهان؛ آمر
 [.2] اندکرده دیمدارک را تول نیدرصد از پراستنادتر 85از  شیب

درصد از مجالت  2گزارش داد فقط  Smith گردی پژوهش در
اختصاص  افتهیکمتر توسعه  یبه کشورها نیتحت پوشش مدال

در خصوص  و همکاران زادهجالل یهاافتهی نیهمچن [.3]دارد 
کشور نشان داد  یعلوم پزشک هایگاهدانش یعلم داتیتول
به حوزه  یکم کردیدر مجالت )رو یعلم داتیتول زانیم شیافزا
 یفیک کردیاستناد )رو زانیو م یرپذیتیرؤ زانیعلم( بر م دیتول

به نظر  [.4]نداشته است  یریعلم( به آن مقاله تأث دیبه حوزه تول
 یل مختلفعوام ریتحت تأث تیفیمقاالت کم ک دیروند تول رسدیم

حوزه سالمت را  یمجالت علم تیریدر سطح کالن و خرد، مد
 مطرح هاچالش یاثر، برخ نیخود قرار داده است. در ا ریتحت تأث

 نیدر نظر داشت هرکدام از ا یستیحال با نای با ؛است شده

ها از چالش یبرخ مستقل دارد: یبه مطالعه و بررس ازنی ها،چالش
ند که دست اندرکاران مجله مانند ( هستی)سازمان ینوع ادار

و  یداخل رانیو مد هیریتحر ئتیه یمسئول، اعضا ریمد ر،یسردب
 یسازمان مربوط در به وجود آمدن آن نقش اساس رانیمد زین

کم مقاالت  افتیدر انتشار به موقع مقاالت، در ریدارند مانند تأخ
مجالت به  عیبه موقع و سر ییسخگوعدم پا ت،یفیبا ک

از داوران کارآمد در  یقو یاطالعات هایگاهینبود پا ن،سندگاینو
مجالت،  تیریمد یمجالت، عدم اختصاص بودجه مناسب برا

 ریداوران و دست اندرکاران مجله و سا یزشیکاهش منابع انگ
( یگذاراستی)س یتیریدر حوزه مد یگریموارد مشابه. چالش د

گردند  یفکمتر مجالت معر یتواند عامل کارآمدیم هباشد کیم
مسئول،  رانینامرتبط در خصوص مد یهاانتصاب یمانند برخ

 یعدم تطابق برخ ه،یریتحر ئتیه یو اعضا رانیسردب
 هایهیوزارت بهداشت با نما اتینشر ونیسیکم هایدستورالعمل

 یابیدر ارز سنجیعلم هایاستفاده نادرست از شاخص ،المللینیب
مقاالت کم  افتیرشد درها و پژوهشگران، روند روبه دانشگاه

ارتقاء  ای عیترف نامه،انیمانند شرط دفاع پا یلیبه دال تیفیک
 یاز حد مجالت در برخ شیو رشد ب یعلم ئتیه یاعضا
 یفرد یهایژگیو ریثأتحت ت زین ییهاسالمت. چالش هایحوزه

مقاالت از  یبررسنگارش و  ندیآافراد مرتبط با فر یتیشخص
 رانیو مد هیریتحر ئتیه یاعضا ان،ریجمله پژوهشگران، سردب

 ،یدر داور یریشوند مانند سوگیم جادیمجالت ا یداخل
خاص،  ایسندهیدر انتشار مقاله از نو یرونیب یفشارها

 یراجع به مقاالت توسط برخ یاقهیسل ای یعلم ریغ هایمیتصم
 یها به انتشار مقاله تنها براسندهینو یو توجه برخ رانیسردب

در اثر نداشتن تسلط  زین یپژوهش یها. چالشیفرد شرفتیپ
و یشناسروش به مجله اندرکارانپژوهشگران و دست یکاف
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 یکاف ییآشنا شوند مانند عدمیحاصل م یپژوهش یهامهارت
مقاله در مجالت، عدم  یریگیارسال و پ ندیبا فرآ سندگانینو

 یروش اجرا ،یپژوهشگران با موضوع مورد بررس یتسلط کاف
 جهیو در نت یسی، زبان انگلیاستناد تیریمد افزارهاینرم ،یعلم

 یکاف ییعدم آشنا ،یسیبه زبان انگل هادهیچک فیترجمه ضع
و عدم تسلط  ،یبرداریکپ ،یبا انواع مقاالت علم سندگانینو

 .یداوران با موضوع مورد بررس یبرخ یکاف
 
 یريگجهينت

در حوزه  ژهیبه و یشد مجالت دانشگاه انیاساس آنچه ب بر
ها در به آن یتوجه یهستند که ب ییهاچالش یسالمت دارا

که  نیت. ضمن ااثر خواهد گذاش تیفیمقاالت با ک دیروند تول
 یکاربرد دانش و تجربه را در زندگ یدانش و از طرف دیتول ندیآفر

که تنها انتشار  ستین دهیپوش ی. بر کسدینمایم یدچار کاست
و ارتقاء سطح  یعلم شرفتیشاخص پ تواند لزوماًیمقاله نم یکم

شود که یمحقق م یعلم زمان دیباشد. رسالت تول یزندگ
 قیکارآمد از طر یرسانو اطالع نینو یهایفناور دیتول ت،یخالق

رسد اتخاذ ی. به نظر مابدیرشد کند و گسترش  یفیمقاالت ک

ها( و کالن )وزارت خرد )دانشگاه حدر سط یاساس یهامیتصم
تواند ی( در خصوص مجالت میبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ؛دینما لیو تسه عیشده را تسر ینیبشیبه اهداف پ یابیدست
موضوع،  نیبه ا یارشد پژوهش رانیضمن توجه مد نیبرابنا
مجالت حوزه سالمت ارائه  یفیک ءجهت ارتقا ییشنهادهایپ
و  یمقاالت کاربرد افتیبه سمت در التگردد: حرکت مجیم
مرتبط با ارتقاء  هاینامهنینظر در آئ دیتجد ؛یلیمقاالت تحل زین

دفاع  طیشرا نیو همچن یعلم ئتیه یاعضا عیو ترف
در  یروشن و منطق ییاجرا هاینامهنیآئ میتنظ ها؛نامهانیپا

 یابیارز یهاشاخص یریو به کارگ فیمجالت؛ تعر تیریمد
سطح  ارتقای ها؛مجالت و به دنبال آن دانشگاه یدر بررس یفیک

داوران مقاالت؛  زیپژوهشگران و ن یو پژوهش یدانش علم
 یاستناد یهاگاهیشدن در پا هیمجالت به نما شتریب قیتشو
موارد هدفمند  یاریجهان اسالم و بس یاستناد گاهیمانند پا یبوم
به  یابیدست یتالش برا یبه جا دگاه،ید نی. با اگرید رگذاریثأو ت

از دانش و کاربرد آن در  یترشناخت تازه شتر،یب فراوانی های
مت ـکار را به س دـنیآواند فرـتیشده که م ادـجیا یزندگ

 .دیرهنمون نما تیفیو ک توسعه یهاشاخص
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