بررسي روند مقاالت تغذيه و صنايع غذايي در منابع انگليسي
مجري :دكتر مجيد حاجي فرجي

نوع طرح :متعارف كوتاه مدت

سال شروع0931 :

سال پايان0930 :

چکيده
مقدمه
تعداد مقاالت منتشرشده يا تعداد استنادها در مجالت علمي اغلب بهعنوان شاخص رتبهبنددي پژوهشدرر در
مراكز تحقيقاتي و دانشراهي به شمار مىرود .از اواخر دهه  0391ميالدي در جهان ،تعداد كل مقاالت نمايه
شده افزايشيافته است .در ايران نيز به دنبال افزايش تعداد دانشراهها و مراكز تحقيقاتي در سالهداي اخيدر،
پيشرفت قابلتوجهي در حوزه پژوهشي و چاپ مقاالت به وجود آمده است كه در اين ميان رشته علوم تغذيه
از اين قاعده مستثنا نيست .روزآمد كردن بانک اطالعاتي پژوهشهاي تغذيه ضمن معرفدي وضدعيت موجدود
پژوهشهاي علمي ،در افزايش كمي و كيفي پژوهشها و نيز تحليدل روندد آنهدا در جهدت برنامدهريدزي و
سياستگذاري در حوزه تغذيه كشور حائز اهميت است .ازاينرو هدف از اين مطالعه شناسايي و تعيين روندد
مقاالت تغذيه و صنايع غذايي كشور طي سالهاي  0111-0101در مجالت انرليسدي ايراندي و غيدر ايراندي
است.
روششناسي
اين مطالعه توصيفي در دو مرحله صورت گرفت .ابتدا تمامي مجالت ايراندي انرليسدي از طريدا باندکهداي
اطالعاتي ايران مدكس ،مركز اطالعات علمي جهاد دانشراهي و بانک اطالعدات نشدريات شناسدايي شددند و
تمامي مقاالت مرتبط با تغذيه تعيين شد .در مرحله دوم با استفاده از واژههاي كليدي اصطالحنامه  CABIدر
پايراههاي اطالعاتي  Pubmed ،Scopusو  ISI:WOSتمامي مقاالت انرليسي تغذيه كده نويسدندگان ايراندي
داشتند و جامعه پژوهش آن ايراني بود ،جستجو و مشخص شدند .نوع ،طراحي و حيطههاي موضوعي تمامي
مقاالت تعيين گرديد .آناليز آماري نيز با استفاده از روشهاي توصيفي و كاي دو براي معنيدار بدودن روندد
مقاالت در زيرگروههاى موضوعى و طراحي و نوع مقاله بر اساس دو دوره زماني  5ساله انجام شد.
يافتهها
تعداد كل مقاالت انرليسي  0201عنوان بود .بديش از  11درصدد مقداالت انرليسدي پژوهشدرران ايراندي در
مجالت غير ايراني به چاپ رسيده است .مقاالت اصيل انرليسي  39/1درصدد را بده خدود اختصداا دادندد.
موضوع تغذيه باليني با  22درصد در جايراه اول سپس موضوعات تغذيه و سالمت ( 05درصد) ،بيوشديمي و
فيزيولوژي تغذيه ( 09درصد) ،مواد غذايي ( 09درصد) و درنهايت فنون و روشها ( 5درصدد) در مقدامهداي
بعدي قرار گرفتند .ازنظر طراحي مطالعه 25/0 ،درصد مقاالت از نوع توصيفي بود .مقداالت مداخلدهاي و In
 vitroبه ترتيب با  03/9درصد و  03/1درصد پسازآن قرار گرفتند .مقاالت همگروهي با  0درصدد كمتدرين
ميزان را داشتند .از بين مقاالت مداخلهاي ،به ترتيب  16درصد و  99درصد مقاله از نوع كار آزمايي باليني و
كار آزمايي جامعه بود .مقايسه آماري نوع ،طراحي و حيطه موضوعي مقاالت در دو دوره  5ساله نشان داد كه

تغييرات معنيداري درروند نوع مقاالت مشاهده نشدد و سدهم هدر يدک از موضدوعهدا ازنظدر آمداري تغييدر
معني داري نداشته و تنها موضوع مواد غذايي است كه ارزش  Pآن در مدرز تغييدرات معنديداري قرارگرفتده
است ( .)P=1/156همچنين تنها روندد مقداالت توصديفي ( )P=1/105و مداخلدهاي ( )P=1/109تغييدرات
معنيداري داشتهاند و روند طراحي ساير مقاالت تفاوت معنيداري در بين دو دوره نشان نداد.
بحث و نتيجهگيري
اين مطالعه نشان داد مقاالت توصيفي عمده مطالعات را تشكيل ميدهدد و مقداالت هدمگروهدي از كمتدرين
تعداد برخوردار است .مقاالت تغذيه باليني در ده سال اخير بيشترين تعداد را به خود اختصداا داده اسدت.
اكثر مقاالت از نوع اصيل هستند و مقاالت مرور سيستماتيک كمترين را تشكيل ميدهندد .درمجمدوع ندوع،
حيطه موضوعي و طراحي مقاالت از برنامهريزي و سياستگذاري مشخصي پيروي نميكند و تا هنرداميكده
طراحي مطالعات ،پژوهشرر محور و بدون هماهنري با اولويتهاي پژوهشي تعيينشده مقامات اجرايي دولت
در حوزه سالمت باشد ،اثربخشي پژوهشهاي انجامشده منطبا با نياز جامعه نخواهد بدود .بندابراين مطالعده
حاضر اطالعات ضروري براي برنامهريزي طرحهاي پژوهشي درازمدت و پيشبرد مطلوب پدژوهشهداي علدوم
غذا و تغذيه را در اختيار برنامهريزان و سياستگذاران قرار ميدهد.
کليدواژه :بانک اطالعاتي ،تغذيه ،غذا ،طراحي مطالعه ،نوع مقاله.

