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  دمهـمق
اهي و بهبود كار عملي خـود بـا حـداكثر اطالعـات و     ـدان براي باال بردن آگـراحان و دانشمنـكه ج ،ابزاري "ون پزشكيـمت"

ـ  . تـرسد، نيس ر ميـونه كه به نظـواره آنگـبرند، هم ميداقل اشتباه به كار ـح بنـدي منـابع    ي از نظـر درجـه  يالامجالت در رتبـة ب
ـ  ـداشتي، تأميـور بهـورد امـري در مـگي اطالعاتي، براي تصميم ـ   راقبت، تـالش ـن بودجه جهـت م اتي و در نهايـت،  ـهـاي تحقيق

ـ ـخوانندگان مجاران و ـويراست. رار دارندـاران قـر به بيمـرسيدگي بهت ـ ـالت بررسي شده، از نويسن ار دارنـد كـه بـه    ـدگان انتظ
ت سازنده ابـزاري خـاص يـا ارائـه     ـر از يك شركـال، اگـان موظفند كه به خوانندگان، آگاهي بدهند، براي مثـمؤلف. ندباشطرف  بي

ربوطه را در ـذكر كنند، يا سهم شركت مزارش ـحة اول گـي در صفـبرند، به صورت پاورق ره مالي ميـرح شده، بهـدهنده درمان مط
بـالقوه  ) Bias(خوانندگان متون پزشكي حق دارند تا از هر تـورش  . اتي مشخص كنندـزارش تحقيقـالي جهت تهيه گـارائه كمك م
  .مطلع شوند

، درخواست تغيير سـر  آميز وجود دارند، از قبيل نامه به ويراستار ها و اطالعات تورش هاي خاصي براي خروج و رهايي از ايده راه
دهـيم كـه تـورش     ما داليلـي ارائـه مـي   . مقاله، يا گزارشي مكتوب از بحثي پيرامون نظريات خوانندگان در خصوص مقاله ارائه شده

  .ها نيز وجود دارد اي در خارج از اين حوزه زيركانه
ق ما كـه شـامل ارزيـابي نقادانـه و     دة اين بخش به بررسي رويكرد به متون پزشكي به عنوان قسمتي از روش تحقيـقسمت عم

هـاي متـون پزشـكي     هـا و محـدوديت   در اين فصل، ما به بحث پيرامون برخي از چالش. پردازد شود، مي روش خواندن و نوشتن مي
  .پردازيم مي

گيري نتايج طرح نقش دارند و در اين راستا  در جهتودآگاه ـناخ ،كننده هاي كنترل وهـرغم تمام شيـهاي تحقيقاتي علي زينة طرحـكننده ه تأمينمنابع 

هاي دارويي و مشابه ارائه  ط شركتـاتي كه توسـشود از حداقل و نتايج تحقيق ايت ميـها و نهادهاي وابسته به آن حم خانه  هاي ملي كه توسط وزارت طرح

ر به ارائه مقاالتي ـق منجـورد تحقيـودآگاه از نتايج مـواداري ناخـارائه نتايج بد و ه دمـر تمايل به عـاز طرف ديگ. وردارندـر پذيري برخـداكثر تأثيـشوند از ح مي

.ر دنياي واقعي نيستندـود كه چندان نمايشگـشمي
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  طرفي متون پزشكي بي

شر شده توسـط ناشـران پـول    المللي، مجالت منت هاي بين منابع اطالعاتي جراحان، از تجارب مستقيم شخصي گرفته تا همايش
متون بررسي شده كه به طور وسيع در مجالت وجـود  . ساز و صنايع، چه از نظر محتوا، و چه از نظر ميزان اعتماد، با يكديگر متفاوتند

  .گيرند دارند، اغلب به عنوان بنيادي جهت فراگيري، تقويت و اشاعه دانش جراحي مورد استفاده قرار مي
اي براي آموزش علم پزشكي و جراحي به دانشجويان و دستياران  اي به عنوان پايه غلب به طور حساب شدهما از متون پزشكي، ا

اي ساده  اين تجربيات حساب نشده ممكن است براي خواننده). "در متون پزشكي درباره اين مطلب مطالعه كنيد"(كنيم  استفاده مي
مـثالً مالحظـه كنيـد    (كاستن از سردرگمي، ندانسته تورشي را ارائه كنـيم   ممكن است براي. لوح، روشن كننده يا گيج كننده باشد

Wongهـا يـا مجـالت     در مواردي كه الزامات سياسي، راهنماي انتخاب ما از بين روزنامـه ). ورد ازوفاژكتومي چه نوشته استـ، در م
هـاي تخصصـي مـا را تقويـت      كه باورها يا گرايش هستند، تمايل داريم از بين مقاالت، مجالت، يا نويسندگان آنهايي را انتخاب كنيم

كند كه بر تضعيف كيفيت زيست پس از  شاگردانش را به سمت مقاالتي راهنمايي مي ،Hans Troidlالي كه احتماالً ـكنند، در ح مي
قـاالتي را  گذار يك مركـز سـرطان، ممكـن اسـت م     ، بنيانCharles Balch. جراحي راديكال سرطان يا شيمي درماني تأكيد دارند

به دنبـال ايـن انتخـاب، هـر دو ممكـن اسـت       . جراحي راديكال داللت دارند پس اززايش طول مدت زندگي ـاب كند كه بر افـانتخ
تورش ايجاد  از هاي آماري شان به كار گيرند و به اين ترتيب توهمي از بي طرفي و رهايي زي در ارزيابي و تحليلـمعيارهاي انتقادآمي

  .كنند

  تعهد نشر
هايي  هاي ما، به يك صورت يا در شكل ها، انتشار تمامي يافته از نظر برخي. باشد مي يكي از اصول اساسي آكادميك، لزوم انتشار

بـرخالف ايـن نظريـه،    . آورد شود، زيرا ساز و كاري جهت گسترش دانش كسب شده فراهم مي متفاوت، تعهدي اخالقي محسوب مي
Claude Organ  نويسندهArchives of Surgery انـد  ، معتقد است كه مجالت زيادي وجود دارند كه به بسيار نوشتن پرداختـه .

. رسانند كه الزم است تقريباً به طور مداوم در حال نوشتن باشند البته برخي جراحان در چنان سطح وسيعي مقاالتشان را به چاپ مي
دم تـوازن در  ـوقت بيشتري براي انتشار مطلب، براساس اين عممكن است  ،ها كه در نوشتن تبحر بيشتري دارند تا در جراحي برخي
  .هايشان داشته باشند قابليت
تواند در حكم پاسخ به كساني باشد كه در جسـتجوي طيـف    وان نوعي از انتشار ميـبه عن) Case Report(وردي ـزارش مـگ

يت داستان گونه آنها در سلسـله مراتـب پزشـكي    وردي، به علت ماهـهاي م زارشـب گـبا اين كه اغل. ات هستندـوسيعي از اطالع
شـوند،   هايي كه ويراستار نوشته مـي  ت امكان ارائه آنها، در مقاالت كوتاه يا نامهـرار دارند، ولي به علـاتي، در رتبة پاييني قـتحقيق
با اين وجود، برخي . داشته باشند ها م، يا پربار كردن درك سير بيماري و درمانـات مهـاينات، تحقيقـر عميقي در معـتوانند تأثي مي

ـ ـرار مي گيـوردي قـهاي م بسيار در مقابل گزارش مقاومتمجالت با  وحه كـار خـود   ـرند و سياست حذف آنها را به طور مطلق سرل
  .دهند قرار مي

  حذف در مطالب) Bias(تورش 
ر به از دست رفتن نوع خاصـي از اطالعـات   حذف اصولي يا مصلحتي برخي از انواع انتشارات مانند گزارش موردي، نه تنها منج

شايع ترين نوع اين تورش، تمايل به كنار گذاشـتن  . گردد تر از آن، موجب ايجاد تورشي عميق در حذف مطالب مي شود، بلكه مهم مي
  .نتايج منفي از مطالب منتشر شده است

ثبت و حذف نتايج منفي يا نـامطلوب از مقـاالت در   كنند، با تشويق چاپ نتايج م ويراستاران و كساني كه مطالب را بازنگري مي
در گسترش نظريه پـااليش مقـاالت مشـاركت     ،حذف نتايج منفي يا نامطلوب از مقاالتدر مشاركت  ،گسترش نظريه پااليش مقاالت

شـد و بـه طـور     هايي مشابه تهيه نوشته. در يك مطالعة تجربي، اثر نتايج مثبت را در حكم داوران بررسي كرد Mahoney. كنند مي
ها را دريافت كردند و به برخـي   كردند تنها قسمت روش برخي از كساني كه مطالب را بازنگري مي. تصادفي در اختيارشان قرار گرفت

قسمت نتايج به روشـني بـر امتيـازدهي    . ها و هم نتايج ارائه گرديد كه شامل نتايج منفي، مثبت يا مختلط بود ديگر هم قسمت روش
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در  Dickersinبه طور خالصه، برگرفته شـده از مقالـه    Mahoneyتجربيات . ها و شايستگي انتشار اثر گذاشت ئه دادهروش ها، ارا
هاي نويسـندگان   رمستقيم تورش عليه نتايج منفي، از بررسيـبروز غي. ارائه شده است 1داوري در انتشارات، در جدول  ورد پيشـم

در نتيجه، تورشي ذاتي در جهـت  . شود ولوژي و درمان با داروهاي روانگردان ناشي ميان سرطان، پري ناتـوزش روش در درمـدر آم
وقتي قدرت . شود هاي كوچك مي اين گرايش منجر به اشتباهات از نوع اول، در آزمون. ود داردـهاي مثبت كوچك وج ونـانتشار آزم

پذيرفته شود، از هر بيست آزمون، يك آزمـون مثبـت    به عنوان آستانه اهميت آماري 05/0ادلـمع P-valueيك بررسي كم باشد و 
بـه علـت تـورش ويراسـتار در انتخـاب      . ت كاذب به ثبت خواهد رسيدـون مثبـآزم 50ون، ـآزم 1000ي سدر برر. كاذب خواهد بود

ـ  ي سنگيني ميـآزمون منف 950ت ثبت ـو كم تر به سم آزمون مثبت 50بيشتر به سمت  هاي مثبت، كفه ترازو آزمون د، بنـابراين  كن
 Mitchellر حجم نمونـه توسـط   ـتورش آماري براي اين اثر، و تأثي. گردد تورش براي ثبت نتايج مثبت منجر به اشتباهي اصولي مي

Gail اي پس از عمل، توسـط باسـيل    مثال اين مطلب، آزمون تصادفي كوچك تحريك ايمني منطقه. بيان شده استCalmette – 
Guerin  خارج كردن سرطان ريه توسط يكي از نويسندگان داخل جنبي بعد از)McKneally MF (ـ . باشد مي وري،  ون بهـره ـآزم

راه كننـدگي  ـگم. وان مثبت كاذب مستلزم مطالعه چندگانه بزرگي بودـنشان دادن اين آزمون به عن. كرد درمان جديد را بررسي مي
هـايي كـه بتواننـد ارزيـابي اصـولي       ييد كننده، نياز به مكانيسـم هاي تأ ونـزينه زياد آزمـه هاي كوچك و  ونـنتايج مثبت در آزم

ـ  . كند انند، تأكيد ميـول كار عملي در خود بگنجـوان جزء معمـهاي جديد را به عن درمان روف خـود را از مشـاهده   ـپوپر مثـال مع
رد كه همه قوها بايد ـگي يجه ميط نتـ، و سپس به غل)يك مطالعه پژوهشي كوچك(بيند  ار قوي سفيد در درياچه ميهاي كه چ كننده

  .سفيد باشند، ارائه مي كند
  ودهاي مختلفـهاي مشابه با نم گذاري نوشته رهـنم -1جدول 

  شايستگي ثبت  ها روش  رادـداد افـتع  ودهاـنم
  )ترين تا باالترين پائين 0-6(گذاري  متوسط نمره    

  2/3  2/4  12  نتايج مثبت
  8/1  4/2  14  نتايج منفي
  4/3  4/3  14  اه فقط روش

  
  

اي به كـار   ها براي ارزيابي درآمدها، بايد جهت ايجاد و پيشبرد چنين برنامه ها و دولت گرها، بيمارستان جديت فعاليت فعلي بيمه
 Duncan Neuhauserيك سيستم جالب براي ارزيابي اصولي و در مقياس باال، بدون ساختار پيچيده آزمـون توسـط   . گرفته شود

هاي مراقبت بهداشـت اسـت، كـه از     روهـهاي مختلف بيمارستان، يا گ دف او تخصيص تصادفي بيماران به قسمتـه .بيان شده است
گرايش طبيعي . ول ترندـاب تصادفي اوليه قابل قبـهاي بعدي نتايج به علت انتخ مقايسه. كنند ف درمان استفاده ميـهاي مختل روش

ـ  ـات بزرگ، منجـات كوچك، و نتايج منفي در مطالعـمطالعناپذير نسبت به ثبت نتايج مثبت در  و اجتناب اد بـدگماني در  ـر بـه ايج
تري بـراي ارزيـابي درمـان در عرصـه كـار عملـي اقـدام         تر و منظم وميـميان خوانندگان و پزشكان شده است، كه با مكانيسم عم

  .نمايند مي
ـ ذـدگان به حـرايش نويسنـذف، ناشي از گـوله تورش در حـن مقـهم چني دادهاي نـاگوار در تحقيـق يـا كـار     ـف انتشار روي

ـ   ـاه باليني خـي درباره يك اشتبـن است مطلبـدرت ممكـبه ن. راحي استـج ـ ـوانده شود، در حـالي كـه اغل  "فجـايع "ن ـب اي
ـ  ـكن ان ميـها را پنه فـوالً ضعـاي است كه معم ونهـت انسان به گـطبيع. ر باشندـگ د بسيار روشنـتوانن مي كـه آنهـا را    نـد تـا اي

. بخشـد  وت ميـوب و پااليش نتايج بد را قـت نتايج خـتورش در جهت ثب ده، ـوني در آينـرد قانـوه پيگـديد بالقـته. منتشر سازد
ـ    . رناك استـكند، خط راح ميـوجه جـطي كه نارسايي را متـوب در محيـثبت يك نتيجه نامطل ات ـاين مسـئله منجـر بـه اشتباه
د بود و مقاالت به ـص خواهنـدي ناقـزهاي بعـمتاآنالي. ودـش رورتي داشته باشند تكرار خواهند شد، ميـه ضـمشابه كه بدون آن ك

ـ ـي ناشناختـايج منفـي اين نتـالي كه ارزش واقعـي يا خطرناك غيرهمگون خواهند شد، در حـعلت سركوب نتايج منف د ـه خواه
  .ماند
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  سهم كم نويسندگان
اي از كشور آلمان، آپانـدكتومي   راحي براساس نوشتهـن است جـي، ممكـون پزشكـراح از متـفادة جاي از است ونهـبه عنوان نم

. آزمون تصادفي به چاپ رسيده در فنالند، به درمان جراحي آپانديسـيت بپـردازد  وزد؛ يا براساس يك ـوپي بيامـرا با روش الپاراسك
دهيم، براسـاس متـون پزشـكي اسـت و لزومـاً       روش خاص به بيماران مي وايد يكـرها و فـورد خطـاتي كه ما در مـوالً اطالعـمعم

ايـن  . باشد هاي به چاپ رسيدة بررسي نشده است، نمي ر كيفيت و با ديدي نقادانه مانند نوشتهـمان كه از نظ ربة شخصيـبراساس تج
همان طور كـه قـبالً   . ورزد بر آن تأكيد مي ونه تورشي در متون پزشكي دارد وـات به دور از هر گـكار ويژه، بستگي به اهميت اطالع

دارند، تـا نتـايجي كـه در كـار روزانـه حاصـل        متون پزشكي به طور ذاتي بيشتر در جهت ثبت نتايج بهتر تورش  هم متذكر شديم،
  .شوند مي

، John Wongومي هاي وسيعي مانند تحقيق ازوفاژكت جراحان معموالً متمايل به نقل قول از نتايج خبرگاني هستند كه مجموعه
معناي ضمني اين مطلب اين اسـت كـه خطـر    . كنند منتشر مي »اتي سرطان ريهـروه تحقيقـگ«ايج بقاء پس از جراحي ريه در ـيا نت

هاي منتشر شده  دودي است كه بيماران ذكـر شده در مجموعهـر محـري كه بيمار خودشان با آن مواجه است، مانند خطـمرگ و مي
نگـر   ، برگرفتـه از مطالعـات گذشـته   Medicareات ـاطالع زدر مقابل، ميزان مرگ و مير باالتري با استفاده ا. دواجه هستنـبا آن م

تري از تورشي خـاص   راكزي كه حجم بزرگـم. در جراحي سرطان ريه ثبت شده است) در اياالت متحده(راحي ريه در سطح ملي ـج
تـري از   راكزي كه حجم بـزرگ ـاند م و همكارانش نشان داده Laftطور كه  همان. آورند كنند، نتايج بهتري به دست مي ال ميـرا اعم

ها در متون پزشكي  واقعيتآورند ولي با اين همه، در اين روش امكان تحريف  كنند نتايج بهتري به دست مي روشي خاص را اعمال مي
كـه در هـر   ) خواننده اپـرا (  Pavarottiدارد؛ مانند  هاي به اثبات رسيده وجود به عالوه تورشي مثبت نسبت به ديدگاه. ود داردـوج

» تورش نسبت به حيثيـت  «توان آن را  آورد، جراحان برجسته به عللي كه مي را پيرامون خود گرد واند و جمعيتي ـتواند بخ زمان مي
  .، به بيان نظريات خود بپردازندشود اي كه از آنها خواسته مي ناميد، اين شانس را دارند كه در تفسير، سرمقاله و مطالعات مشاهده

پزشكان و جراحان آكادميك سعي بر اين دارند كه بيش از همكاران خود به انتشار مطالب بپردازند؛ زيرا اين رويه توسط ساختار 
. حقوق آكادميك، امتيازات و دعوت به سخنراني، همگي بستگي بـه انتشـارات دارنـد   ترفيع، . شود اجتماعي مؤسسه آنها تقويت مي

انـد، منتشـر    درخشان كار خود بيـان كـرده  ها با تأكيد بر  ها و سخنراني شناخته شده، عقايد و نظرياتي را كه در همايشكارشناسان 
  .بخشد كنند، به اين ترتيب حيثيت تخصصي خود را تحكيم مي مي

كنندگان و عالقـه بـه    تعداد مراجعهتوان آن را نوعي تورش تجاري ناميده و به منظور تقويت  مراكز بزرگ در جهت آن چه كه مي
 هاي مختلف دارند، و با تأكيد بر مرگ و مير پائين، عوارض كم و بازده خوب انتخاب شان در درمان هاي دلخواه از تجربيات نشر گزارش

بـه چـاپ    راايـم، بهتـر اسـت آنهـا      اي در اين روش داشـته  ما معموالً نتايج خوب غير منتظره«(كنند  موضوعي خاص را ترغيب مي
خوب نسبت به روشي خاص در متون پزشكي، ممكن است بعـداً بـا حـذف آگاهانـه يـا ناآگاهانـه         جهت نتايجتورش در ). »برسانيم
  .هاي با موفقيت كمتر تقويت شود تالش

ايـن   يـا بيشـتر از بيمـاران، در   % 80بـا ايـن كـه    . گيرنـد  هاي عمومي منشأ مي درصد بسيار كمتري از انتشارات از بيمارستان
جراحـاني  . پردازنـد  شوند كه به انتشار مطالب به عنوان بخشي از زندگي حرفه ايشان نمي ها و توسط پزشكاني معالجه مي بيمارستان

فقدان اطالعات به دست آمده از ايـن جراحـان   . تمايلي به نشر نتايج كارشان ندارند ،كه شديداً پركار هستند، به علت فقدان انگيزه
ما معتقديم آنها بايستي بـا در اختيـار گذاشـتن تجاربشـان مجموعـه كـار       . آميز كرده است كي، را ضعيف و تورشپركار، متون پزش

تواند بـه تسـهيل ايـن     كنند كه مي ها براي محاسبه، و تضمين كيفيت، ساز و كاري فراهم مي آوري داده جمع. جراحي را تقويت كنند
  .مشاركت بيانجامد

كننـد، بـه طـوري كـه اغلـب،       در فرانسه كه استانداردي بسيار بااليي ارائه مي Leroyراحي ـ مانند  ـبرخي جوامع برجسته ج
  .دهند هاي آنها مشاركت داشته باشند ـ كار انتشاراتي انجام نمي ارتـجراحان آرزومندند كه در دانش و مه

هـا توسـط    برخـي نوشـته  . ردـگي را در برميال اندوزي ـي از نوع دوستي تا مـف وسيعـطي ،راي نشرـده بـزه يك نويسنـانگي
د، يا بيماران را بـراي  ـود تأمين كننـوب شناخته شوند، پستي آكادميك را براي خـد دارند خـه قصـده كـف شـدگاني تأليـنويسن

ش در پـااليش و  تواند منجر به تور ث شد، ميـور كه در باال بحـها همان ط زهـاين انگي. راحي به سوي خود جذب كنندـام كار جـانج
  .ار نتايج مثبت و تقويت تورش در متون پزشكي به سمت انتشار نتايج بهتر تا تجارب دنياي واقعي خوانندگان اين متون، شودـانتش
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رسند، گرايش به تأكيد مضاعف بر نتايج مثبت، توسط چاپ گـزارش   مي "عنوان سازي"هنگامي كه جراحان به نتيجه خوبي در 
هنگـامي كـه   . شـود  تقويـت مـي   "داستان خوب"هاي چاپ شده با عنوان يك  اي و مهيج، جلوه دادن گزارش در نشريات غير حرفه

آميزي بزرگ جلـوه داده   هاي خبري به طور اغراق هاي كوچك به طور آزمايشي در متون علمي توصيف شده، ولي در گزارش پيشرفت
اختالفـات  . گردند هاي تصوير شده، گمراه مي ن، در جستجوي درمانپذير جامعه، به خصوص مبتاليان به سرطا شوند، افراد آسيب مي

اي ممكن است جراحان را در دام تبليغ براي خويشتن و سوء شهرت بيندازد و موجب شود در باز داشتن نشريات از هياهو، بـا   سليقه
  .ديد انتقادي كمتري برخورد كنند

  تورش ويراستار
كنند، از طريق نقشي كه به عنوان منتقد و نگهبان دارند، داراي قـدرت زيـاد و    زنگري ميها را با ويراستاران و كساني كه نوشته

. پذير اسـت  روند بررسي و پااليش مطالب به اندازه هر مرحله ديگر در جريان نشر، نسبت به خطا آسيب. ري هستندـمسئوليت خطي
شده بود، و پس از اين كـه در يـك مجلـه     يك مجله مهم رد اين كار ابتدا توسط. ح چرخه كربس بودـيك مثال به ياد ماندني، توضي

اضافه شدن مطالب به دانش جراحي ممكن است براي چـاپ رد شـوند، و بـدين ترتيـب     . ديگر به چاپ رسيد، برنده جايزه نوبل شد
قبول چـاپ اطالعـاتي   ابه، تورش نسبت به يك نويسنده يا برخالف او ممكن است بر ـدر يك روش مش. ويق بيفتدـانتشار آنها به تع

اين تهاجم ذهني ممكن اسـت زمـاني   . توانند بر ويراستاران تأثير داشته باشند هاي جاري نيز مي رايشـها و گ ريانـج. تأثير بگذارد
هاي خصوصي يا بازديد از كارهاي غير دانشگاهي، بدون هيچ دليل خاصي در رتبه پائين تري نسبت بـه   ديده شود كه نتايج درمانگاه

بايست اولين بيماري كه قصد انجام عمل جراحي جديـد را دارد،   اي كه براساس آن مي همانند نظريه. رار گيرندـهاي دانشگاهاي قكار
انتظار براي چاپ، اثـري  . يابد ر نيز به صورت نارسايي در شناخت بافت دنياي واقعي جراحي، بازتاب ميـتصادفي انتخاب شود، اين ام

چاپ مقالـه  . كنند رين مجالت به وجود فاصلة زياد بين واگذاري مطالب و چاپ آنها افتخار ميـبرخي از بهت .مخرب بر ارتباطات دارد
Semm ن آپاندكتومي الپاراسكوپيك، حدود يك سال به تأخير افتاد و در نهايت با وسـاطت يـك جـراح آمريكـايي در     ـدرباره اولي

توسـط فيشـر و    "هـاي اختصاصـي در جراحـي نگهدارنـده     بررسي نشـانه "ماهه در ويرايش مقاله  15تأخير . مجله به چاپ رسيد
. تـر محـروم نمـود    همكارانش در برنامه ملي مكمل جراحي پستان، هزاران بيمار را از اطالعـات بـا ارزش جديـد و درمـان مناسـب     

شار نسبت به ديگـري صـورت   گيري براي انتخاب مجله، جهت واگذاري مطالب، معموالً براساس ميزان تأخير يك مجله در انت تصميم
  .دهد اين كار به وضوح دريافت كنندگان نهايي نوشته تحقيقاتي را تغيير مي. گيرد مي

كشور مبدا، مليت بيماران مورد مطالعـه،  . شود آيد و باعث رد انتشار مطالب در ساير كشورها مي زبان هم يك مانع به حساب مي
اين نوع خاص تـورش توسـط ويراسـتار    . هاي اجتماعي ايجاد كنند منبعي براي تورش توانند يا جراح ارائه دهنده تحقيق، همگي مي

Scientific American دهد امكان به چاپ رسيدن مطالب يك محقق به  به طوري كه او نشان مي. شده است ضيح دادهبه خوبي تو
  .مليتش بستگي دارد

ورد تغييرات چشمي در ديابـت ممكـن اسـت    ـر اطالعات در مانتشا. ها شوند توانند مانع شناسايي پيشرفت تخصصي مي موانع
  .كنند، ناشناخته بماند م پزشكي را مطالعه نميـدد درون ريز يا متخصصين كليه و مجاري اداري كه مجالت چشـتوسط متخصصين غ

  

  تورش ويراستار
ناشران و ويراستاران ممكن است به علل غير علمي يا سياسي، چاپ 

  .بياندازند يا مانع آن شوندر ـمطالب را به تأخي
ر ـار ممكن است بر نوشته يا حتي انتخاب مطلب تأثيـانتخاب ويراست

 .بگذارد
توانند بر آن چه كـه بـه چـاپ     هاي مجله مي ها و خط مشي سياست

 .ر بگذاردـرسد تأثي مي
ـ  ـدر نهايت ممك وضوعي ـن است ناشران يا ويراستاران نسبت بـه م

  .ه باشنداي نداشت ديد عالقهـخاص و ج



  ۱۳۸۶، سال ۱، شماره ۱۵نشريه جراحي ايران، دوره 

 

  تورش در مالكيت
اند، جـراح بخشـي خصوصـي در مونـاكو      واي مطالب چاپ شده به طور روزافزون، وارد شدهـتمايالت نسبت به مالكيت در محت

كه اساس رد كردن يك عمل منسوخ شده را نشان  ،"دهم من چگونه آن را انجام مي"اي با عنوان  اي به چاپ مقاله ممكن است عالقه
گذاري زيادي از نظر پول و زمان بـراي ايجـاد ابـزار تحقيـق ماننـد برنامـه        به طور مشابه، كساني كه سرمايه. شته باشددهد، ندا مي

Apache III در واقع، در برخي قوانين، انتشـار  . هايشان ندارند اي به انتشار واضح يافته كنند، عالقه براي بررسي شدت بيماري، مي
تمايـل بـه حمايـت از    . شـود  ابي به حق انحصاري براي هر بخش از تحقيقي كه قبالً چاپ شده ميقبلي مطلب مانع نويسنده از دستي

اين تورش حمايت كننده، هنگامي كه تحقيق در همكـاري بـا صـنعت    . مالكيت علمي در جهت حفظ منافع آن، در حال افزايش است
هاي مهم ممكن است به علـت ايـن همكـاري بـه      يافته. شوداالجرا تقويت  تواند توسط قراردادهاي الزم مي خاصي تنظيم شده باشد، 

  .هاي قراردادي وجود داشته باشند تأخير بيفتد يا از بين بروند، مگر اين كه حمايت
هايي را كـه بـراي    اين حمايت علمي، به طور جديد نه تنها زمان مناسب انتشار، بلكه در اغلب مواقع جريان آزاد تحقيق و يافته

با توجه به اين تفاصيل، آيا ما از متون پزشكي كه بـراي هـر يـك از    . دهد الشعاع قرار مي ي حياتي هستند، تحتپيشرفت علم جراح
ايم؟ در مقابل، بسياري از نويسندگان اين كتاب كه جراحاني پركار و خبره در عرصـه   آنها بهائي پرداخت شده است، خيلي دور افتاده

  .دهند ت نوع دوستانه اطالعات ادامه مياي مشارك خود هستند، به تقويت سنت حرفه

  تورش خواننده
كارهاي برجسته ممكن است خوانده نشوند يـا ايـن كـه    . شوند باوركردني نيست كه اغلب مطالب منتشر شده، ناديده گرفته مي

گي، و يـك رويكـرد   فقدان نيروي برانگيزاننده در كار عملي هميش. خوانده شده، سپس دور انداخته شوند، يا به درستي درك نشوند
بله، من بررسـي  «:دهد كه بگويد  سازد، به پزشك اجازه مي پزشكي، كه آن را به عنوان يك حرفه متمايز مي ةآزاد و غير مقيد به حرف

شد و اهميـت نداشـت    ولي به آن اعتقادي ندارم، اگر اين بيمار همسر من بود، او مي بايست ماستكتومي راديكال مي. را مطالعه كردم
  »گويند؟ ران در اين باره چه ميديگ

. از اين منبع تورش به عنـوان تنبلـي يـاد كـرده اسـت      Chalmersدر اين تمثيل جالب در راستاي كاهش تورش در نشريات، 
هـا و تـورش    هايي براي جبران تنبلي، ناداني، حرص و گستاخي، به كار بردن اسـتاندارهاي پـايين در كـار بـه جـاي آزمـون       توصيه

  .آميز وي آمده است و نويسندگان در مقاله اعتراضويراستاران 

  

  ون پزشكيـتورش بالقوه در مت

 .شوند نتايج مثبت به نتايج منفي ترجيح داده مي •
ها، چه مثبت و چه منفي بـه داليـل مختلفـي بـه مقالـه راه       اغلب يافته •

 .يابند نمي
 .رسد ، هرگز به چاپ نمي»پيشرو«كار جراحي جراحان % 80  بيش از •
 .در ميان پزشكان پيشرو "خبرگان "ت ارجحي •
 .رسند فجايع باليني به ندرت به چاپ مي •
 .كنند هاي پزشكي ـ قانوني جريان آزاد اطالعات را محدود مي نگراني •
 .شوند تمايل مالكيت منجر به حمايت انتشاراتي مي •

توانند  اي يا تضادهاي شخصيتي مي تأثيرات خارجي مانند فشارهاي حرفه •
ار عجوالنه مطالب به علت نتايج غلط ناشناخته يـا بـدتر از   منجر به انتش

  .آن، نتايج غلط شناخته شده، شوند
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  ها راه حل
بـه  . ـ ما همواره بايد در نظر داشته باشيم نشريات علمي قسمتي از دنياي واقعي هستند هرگونه تورشي در آن ممنـوع اسـت  1

  . پذيرش كوركورانه متون پزشكي، بايد با چنين مشكلي به مقابله بپردازيم عنوان پزشك بايستي با اين مشكل آشنا باشيم و به جاي
  .هاي ما بايستي توسط بيماران، دانشجويان و خوانندگان شناسايي گردند ـ تورش2
ار اعضاي جامعه طبابت كه در رتبه عالي قرار ندارند، بايد به انتش. ـ ويراستاران بايد تورش خود را نسبت به نخبگان بشناسند3

به منظور تسهيل، در ارتباط قرار گرفتن تجربيات شخصي جراحـاني كـه   . هاي يك مجله خاص تشويق شوند در چهارچوب خط مشي
  .كنيم درصد اين جراحان معطوف مي 80لف، كتاب خود را به ؤپردازند، ما به عنوان م به انتشار مطلب نمي

يكي ـ سبب تسـهيل انتشـار اطالعـات مهـم و همچنـين اطالعـات        ـ دسترسي آسان به عنوان مثال از طريق ارتباط الكترون4
  .هاي مجالت بايد با عصر اينترنت انطباق يابند ساز و كارهاي ويرايش و خط مشي. گردد نادرست مي

هاي تازه و غيرمنتظره، بدون اين كه جـاي   شود، تا يافته هاي اروپايي، گنجانده مي اغلب در برخي نشست "نقطه سفيد"ـ يك 5
يك صفحه اخبار مشابه بـراي نتـايج جديـد بايـد در مجـالت پزشـكي       . الت ديگر را اشغال كنند به مطالب اجالس اضافه شوندمقا

مثـل كاشـته شـدن تومـور در محـل تروكارهـا، حـين        (هنگامي كه اتفاق غيرمنتظره و خطرناكي . استاندارد ما در نظر گرفته شود
تـوان   تر و با سرعتي بيشـتر وجـود دارد مـي    مكان پخش اطالعات در سطحي وسيعشود، ا كشف مي) الپاراسكوپي يا توراكوسكوپي

  .هاي مقدماتي و تأييد نشده در ابتداي صفحه قرار داد تكذيب مناسبي براي تأكيد بر خطرهاي انتشار مقدماتي، يا داده
به عنوان مثال صفحه . ه وجود داشته باشدتري براي رد يا تغيير، بايد به عنوان جزئي از انتشار مجل ولـتر و مقب ـ سياست رايج6

ما در بسياري از مجالت، بخشي از تصحيح . تر خواهد بود ولـله، مقبـور اختصاص يابد، بدين ترتيب خط مشي مجـاي براي اين منظ
ـ  ري نامناسب عناوين يـا نشـاني  ـط هاي امالئي، بكارگيـها، غل وچك دادهـوالً بر روي اختالفات كـن معمـداريم، ليك لفين تكيـه  ؤم

ـ ـها بايستي به مق ولـذيب نقل و قـاين تك. دارد بـراي مثـال واژه   (رونيكي و چـاپ شـده   ـاله اصلي اضافه شده، در تمام انواع الكت
  .شوند ح با نوشته اصلي عجين ميـذيب يا تصحيـود داشته باشند و به اين صورت، تكـوج) Medlineهاي  ياب

هاي كار طبابت مربوط باشد، توجـه  دداخت براي امور پزشكي، بيشتر به رهنمودها و استاندارهنگامي كه پر: هاي مالي ـ انگيزه7
تواند سبب باال رفتن سطح مقالـه و وسـعت    اين انگيزه مي. بيشتري به انتشار اين موارد از جمله تغييرات زماني، معطوف خواهد شد

  .مشاركت پزشكان شود
انتشـار اطالعـات   . نند نتايج خوب در يك محيط غير تبليغاتي، مناسب و كارساز استـ از نظر اخالقي، بيان نتايج ضعيف، هما8

  .مربوط به نتايج ناموفق بايد در مقابل معالجات غلط تأثير منفي براساس پرداخت هاي مالي دارد، محافظت شود
گامي است كه موارد مذكور، مرتبط هاي صالحيت انتشار، در نظر گرفته شوند؛ و اين هن ـ دستاوردهاي منفي بايد يكي از حوزه9

  .و داراي قدرت كافي در حمايت از نتايج شان هستند

  ريـگي نتيجه
هـاي بزرگـي خواهنـد     گيرند، اثرات چشمگير و نقطه ضـعف  ون علمي، هنگامي كه به عنوان يك روش، مورد انتقاد قرار ميـمت
ا سعي كرديم نقاط ضعف متون پزشكي را همچون نقـاط قـوتش،   م. مانند ي ميـره مهمي از دانش باقـنشريات به عنوان ذخي. داشت

دسـت كـم   . تواند بيشتر از ناديده گرفتن آن گمـراه كننـده باشـد    ون پزشكي ميـوركورانه متـول كـقب. مـواقع بينانه ارزيابي كني
است؛ هر چند اين نتايج ممكن  ج بد و بحث در مورد علل نتايج از نظر اخالقي الزمـگرفتن در متون پزشكي، خوب است؛ انتشار نتاي

بايد در جامعـه مـورد حمايـت     و توانند از رويدادهاي ناگوار جلوگيري كنند ريات ميـاين نش. رناك باشندـوقي خطـاست از نظر حق
  .قرار گيرند

معنـاي   شك درسـت بـه  . به عنوان خوانندگان و نويسندگان متون پزشكي، ما بايد نسبت به هرگونه تورش بالقوه هشيار باشيم
همان طور كه جراحان بـراي ايـن كـه در امـان     . بدبيني و بدگماني نيست، ليكن ارزيابي هاي ما بايستي با دقت، و آگاهي كامل باشد

بمانند، بايد حدودشان را رعايت كنند، خوانندگان و مولفان نيز بايد همواره از محدوديت هاي ذاتي متون پزشكي مطلـع باشـند، تـا    
 .ن و موثرترين نحو از آن بهره مند گردندبتوانند به بهتري


