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چكيده
مقدمه
تعداد مقاالت منتشرشده يا تعداد استنادها در مجالت علمي اغلب بهعنوان شاخص رتبهبندي پژوهشگر در
مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي به شمار مىرود .از اواخر دهه  0391ميالدي در جهان ،تعداد کل مقاالت نمايه
شده افزايشيافته است .در ايران نيز به دنبال افزايش تعداد دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي در سالهاي اخير،
پيشرفت قابلتوجهي در حوزه پژوهشي و چاپ مقاالت به وجود آمده است که در اين ميان رشته علوم تغذيه
از اين قاعده مستثنا نيست .روزآمد کردن بانک اطالعاتي پژوهشهاي تغذيه ضمن معرفي وضعيت موجود
پژوهشهاي علمي ،در افزايش کمي و کيفي پژوهشها و نيز تحليل روند آنها در جهت برنامهريزي و
سياستگذاري در حوزه تغذيه کشور حائز اهميت است .ازاينرو هدف از اين مطالعه شناسايي و تحليل
پژوهشهاي تغذيهاي کشور در سالهاي  0991-0931در مجالت ايراني فارسيزبان است.
روشها
اين مطالعه توصيفي با جستجوي عنوان بهعنوان تمام مجالت چاپ ايران در گروههاي مختلف علوم پزشکي،
علوم پايه ،کشاورزي ،دامپزشکي در يک دوره دهساله صورت گرفت .تمامي عنوانهاي مقاالت بر اساس بانک
دادههاي موضوعي  )Centre for Agricultural Bioscience International( CABIدر زيرمجموعه فنون و
روشها ،مواد غذايي ،بيوشيمي و فيزيولوژي تغذيه ،تغذيه و سالمت و تغذيه باليني قرار گرفتند .روششناسي
مقاالت نيز تعيين گرديد .آناليز آماري نيز با استفاده از روشهاي توصيفي و کاي دو براي معنيدار بودن
روند مقاالت در زيرگروههاى موضوعى و روششناسي بر اساس سال انجام شد.
يافتهها
تعداد کل مقاالت فارسي  1012عنوان بود .بيشترين مقاالت تغذيه فارسي از نوع اصيل ( 32/9درصد) به
ترتيب با موضوع باليني ( 21/0درصد) سپس موضوعات تغذيه و سالمت ( 19/5درصد) ،بيوشيمي و
فيزيولوژي تغذيه ( 02/6درصد) و مواد غذايي ( 09/2درصد) و درنهايت فنون و روشها ( 9/2درصد) بودند.
ازنظر متدولوژي ،بيشترين روش تحقيق از نوع توصيفي ،سپس تجربي بود .روند مقاالت ازنظر متدولوژى و
موضوع در سالهاى متوالى ازنظر آماري تفاوت معنيداري نداشت.
بحث و نتيجهگيري
زمينههاي پژوهش تغذيه بهويژه در  5سال اخير بهطور قابلتوجهي گسترش پيداکرده که مىتوان به
توانمندي در پرورش نيروي انساني ،تجهيزات و حمايت مسئوالن و مديران علمي کشور در امر پژوهش و
افزايش چاپ مجالت در راستاي اجراي برنامههاي پنجساله اول تا سوم و سرمايهگذاري بيشتر در توليد علم

نسبت داد .درمجموع نوع ،حيطه موضوعي و روش پژوهش مقاالت از برنامهريزي و سياستگذاري مشخصي
پيروي نميکند تا بتواند به حل مشکالت بپردازد و جامعه را از نتايج کاربردي آن بهرهمند سازد .اين امر
نيازمند تهيه نقشه راه پژوهش در حوزه غذا و تغذيه با مشارکت و توافق همه ذينفعان است .گام اول در راه
تهيه چنين نقشهاي ترسيم وضعيت موجود است .مطالعه حاضر توصيفي کمي از روند و حيطههاي پژوهش
غذا و تغذيه کشور به دست داده است؛ اما تعميق بيشتر نتايج منوط به ارزيابي دقيقتر پژوهشها به شيوه
ارزيابي نقادانه و کيفي مقاالت خواهد بود.
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