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 یپرستار یدر مقطع دکترا یفيچاپ مقاالت ک یرو شيمعضالت پ

 

 *یرجیپور موز ميابراه نبیز ،یباریجو الياکرم ثناگو، ل

 
 26تا  25  (:3)22؛ 1401 فروردين آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 
سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

 تا در ساخت بدنه دانش مشارکت کندیرا آماده م انیاست و دانشجو ازیجهت توسعه علم مورد ن یپرستار یمقطع دکتر

انش دگسترش  یکه برا استنقاد و خالق  نیمحقق تیترب ،یاحرفه یهایستگیشا جادیدوره ا نی. در واقع هدف از اندینما

پژوهش و توسعه  ندیدر فرا یلیتکم التیتحص انینقش دانشجو شگاه،پژوهش در دان تی(. با نظر به اهم1است) یضرور

نقاط ضعف و قوت مربوط  ییبه امر پژوهش، شناسا دنیدارد. جهت سامان بخش تیاهم شیاز پ شیدر جامعه ب قاتیتحق

مورد توجه  یجهت تحقق اهداف پژوهش ستیاست که با یضرور ینده امرها و عوامل بازداریینارسا یبررس قات،یبه تحق

ه، به ، ارائه مقاله حاصل از رسالاستمطرح  یکه در دوره دکتر یاز موارد مهم آموزش یکیراستا  نی(. در ا2)ردیقرار گ

پژوهشگران در مقاطع تحصیالت تکمیلی  ریاخ های(. در سال3مقطع است) نیاز ا یلیالتحصشرط دفاع و فارغشیعنوان پ

 وجود هاآن یاند، اما مشکالتی در این نوع مقاالت و در مرحله داورآورده یرو یفیبه دالیل مختلف به انجام تحقیقات ک

 هایچالش رسدی(. به نظر م4روبرو هستند) یفیک قاتیاساسی در تحق هایکه عموماً نویسندگان با چالش طوری به. دارد

دی از موار زین یبر چاپ مقاالت خارج میدفاع وجود دارد. اثرات تحر شرطشیارائه مقاله به عنوان پ نهیدر زم یاریبس

وجود  یفیچاپ مقاالت به خصوص مقاالت ک نهیهم در زم یمعضالت نی(. عالوه بر ا3)دیافزایمشکالت م نیاست که بر ا

ای (. مجموعه6اند)پرداخته یموانع مهم پژوهش یبه بررس زیطالعات نبودن آن م عیموضوع و شا تی(. با توجه به اهم5دارد)

ر اعم از تهیه و تدوین طرح پژوهشی، مشکالت در اجرای طرح، مسائل اداری، مدیریتی و عوامل فردی بر مسی املاز عو

 زیکار ن حجم شیو افزا یلیتکم التیاز رشد تحص یناش توانیامر را م نی( و البته ا7گذارند)می ثیرأت قاتیتحقی هایفعالیت

 (.2دانست)

 تیو محدود ISI هیبا نما یپرستار یو کمبود مجالت تخصص یدر مقطع دکتر یفیک یپژوهش کردیاستفاده از رو شیافزا با

مجالت  هایتیحساس شیافزا ی. از طرفمیاز مقاالت در مجالت مواجه هست یمجالت، با حجم بزرگ رشیموضوعات مورد پذ

مقطع  انیدانشجو ان،یم نی. در ادافزاییم هایدشوار نیاز حد بر ا شیب هاییریگباالتر و سخت تیفیبا ک یچاپ مقاالت یبرا

. ندنماییم یسپر یرا سردرگم بوده و به سخت یچاپ مقاله جهت انجام دفاع، زمان طوالن ای رشیدر انتظار پذ یدکتر

                                                 
 .رانیگلستان، گرگان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهی، کمیدکتر یدانشجو ،یرجیپور موزمیابراه نبیز نویسنده مسؤول: *

ebrahimpour.z@goums.ac.ir 
استاد(، مرکز مطالعات و ) یباریجو الیدکتر ل ؛(sanagoo@goums.ac.ir).رانیگلستان، گرگان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما ی(، دانشکده پرستاراریدانش) اکرم ثناگودکتر 

 (jouybari@goums.ac.ir). رانیگلستان، گرگان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یتوسعه آموزش علوم پزشک
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 انیمهم دانشجو یهاچاپ مقاله، انتظار و ترس از رد شدن مقاله از دغدغه ایو  رشیدر پذ ریخأارائه مقاله، ت یزمان تیمحدود

تر به کار،  عیبازگشت سر یبرا یکار طیفشار مح ،یمانند فشار اقتصاد یبا مسائل مختلف نیاست. عالوه بر ا یدوره دکتر

مسائل  نیمواجه هستند. ا یشغل گاهیجا افتنیبه سنوات، از دست دادن فرصت شرکت در فراخوان و  دنینبودن، رس یبوم

وجود  ،یداور ندیگردد. اعمال نفوذ در فرا یدوره دکتر یپژوهش تیفیتواند منجر به کاهش کمی که تاس یخود از موارد

 بندی. پادنماییامر را دشوارتر م ،یفیک یهاپژوهش یریتفس تینامناسب، ماه یچاپ، داور یاز مجالت برا یرابطه در برخ

آن رد  جهیمهم است و گاه نت اریبس انیدانشجو یراشدن زمان که ب ینبودن مجالت به زمان ارائه شده در مجله، سپر

شوند و گاه منجر می مقطع متحمل نیا انیهمراه است که دانشجو یاضاف یهانهیآن با هز یمقاله است، به همراه بار روان

 فادهمشکالت به است نیعلم، جهت حل ا دیو تول یلیمرحله تحص نیبه عنوان باالتر ،یمقطع دکتر یدانشجو که شودمی به آن

 نییپا تیفیاز مجالت با پرداخت مبالغ هنگفت و با ک رشیمجالت و اخذ پذ یپژوهش هایمانند کمک از رابط ییکارهااز راه

رو  یهنگفت نهی... مجبور شدم هز"داند می جا الزم نیدانشجو را در ا کیاز  یذکر نقل قول  سندهیآورند. نو یمقاالت رو

از مجالت  یچون بعض دم،یاسترس کش یکار هم کل نیا ی. هرچند برارهیبرام اکسپت بگ اام رو به واسطه بدم تبدم و مقاله

 "نداشتم ... یچاره ا  گهید یبکنند، ول یها ممکنه سوء استفاده مالسسهؤم یبعض ایباشه،  یممکنه جعل

از  یتواند انعکاسمی که ،یپرستار یآن در مقطع دکتر یهاافتهیبودن  یادیو بن یفینقش پژوهش ک تیبا توجه به اهم 

 نیگذاران پژوهش جهت حل ااستیرود سمی باشد، انتظار یمناسب یهایزیربرنامه یبستر اجتماع بوده و مبنا طیشرا

به همراه داوران  یپرستار یفیمجالت ک یبهبود بسترساز ایو  شیاشود با افزمی شنهادی. پشندیندیب یامعضالت چاره

 ،ینظرات دارو افتیدر یمجالت جهت کاهش زمان انتظار برا یشنهادیپ ینظارت بر چارچوب زمان نه،یزم نیمتخصص در ا

 نیو به بهبود ا داشتبر نهیزم نیثر در اؤم گامی بتوان ها،آن زهیانگ شیبه داوران جهت افزا ازیو دادن امت قیتشو جادیا

 نمود. یانیکمک شا طیشرا
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