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دریافت مقاله29/77/71 :

یکی از نگرانی های جامعه علمی کشور در زمینه تحقیق و

نگارش مقاله مقطعی بر اساس اصول پذیرفته شده در مجالت

پژوهش ،از جمله پزشکی ،کیفیت پایین مقاالت از نظر

معتبر( )4می تواند باعث انتشار مقاالت مقطعی بسیار با کیفیت

متدولوژی ،روش شناسی و نگارش مقاالت می باشد ،بطوری

گردد( ،)5برای این کار مطالعه مقاله ی  STROBEبسیار

که این کاستی های فراوان در نگارش مقاالت مجالت علمی

مفید و راهگاشا می باشد( .)4در نتیجه چاپ مقاالت مقطعی

پژوهشی پرستاری و مامایی بسیار نگران کننده می باشد( ،)7در

مطابق با استاندارد های مقاله نویسی می تواند منجر به انتشار

جهان برای مقابله با مقاالت بی کیفیت ،اصول راهنمای انتشار

مقاالتی با کیفیت و قابل اتکا در تصمیم گیری های بهداشتی و

انواع مقاالت در مجالت منتشر شده است و محققین بر اساس

درمانی گردد(.)5

استاندارد پذیرفته شده توسط مجالت نسبت به نوشتن مقاله

از طرفی اگر تصور کنیم که با چاپ مقاالت مداخله ای

اقدام می کنند که منجر انتشار مقاالت با کیفیت گردیده

باعث بهبود کیفیت متدولوژی و نگارشی مقاالت شده ایم به

است( ،)4-9از جمله راه هایی که به نظر می رسد در کشور

اشتباه رفته ایم ،چرا که تنها نوع مطالعه باعث افزایش کیفیت

ایران برای مقابله با چاپ مقاالت با کیفیت پایین از نظر

مقاالت نمی شود و رعایت استاندارد ها در نگارش مقاله و به

متدولوژی در دستور کار مجالت و سردبیران مجالت پزشکی

خصوص روش مطالعه بسیار حائز اهمیت می باشدو صرفاً

قرار گرفته است ،اولویت چاپ مقاالت مداخله ای می باشد.

مداخله ای بودن مقاله معادل کیفیت باالی مقاله نمی باشد(,3

این دیدگاه در وهله اول بجا و درست به نظر می رسد ،چراکه

.)6

مطالعات مقطعی فروانی در مجالت به چاپ رسیده است ،که

مطالعات مداخله ای از جمله مقاالت منتشر شده در

عمده این مقاالت با حجم نمونه ی پایین صورت گرفته است،

مجالت پزشکی و به ویژه آموزش پزشکی دارای اهمیت بسیار

با توجه به پایین بودن حجم نمونه مطالعات مقطعی منتشر شده

باالیی می باشند چراکه در تصمیم گیری های بهداشتی و

و وجود خطاهای منظم و تصادفی در این نوع مقاالت ،حجم

درمانی مورد استفاده قرار می گیرند ،لذا برای اطمینان از نتایج

نمونه پایین و سایر کاستی ها باعث کیفیت پایین این مقاالت

این مطالعات رعایت نکات و اصول استاندارد مقاله نویسی

شده است ،بطوری که در بسیاری از موارد نتایج این مطالعات

مطالعات مداخله ای ضروری می باشد( .)1از آنجایی که

قابل اطمینان نبوده و قابلیت تعمیم باالیی ندارد( .)5البته این

بسیاری از مقاالت منتشر شده در مجالت پزشکی دارای کیفیت

نکته هم قابل ذکر می باشد ،در صورت رعایت استاندارد ها و

مناسب از نظر متدولوژی نمی باشند( .)7لذا برای بهبود گزارش

صالحی نیا و همکاران
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مقاالت کارآزمایی در مجالت پزشکی و به ویژه آموزش

پزشکی و به ویژه آموزش پزشکی از اعتبار و صحت کافی

پزشکی موارد زیر توصیه می شود :محققین و پژوهشگران قبل

برخوردار نمی باشند .از این رو انتظار می رود این دست نوشته

از ارسال مقاله چک لیست استاندارد سازی مقاالت کارآزمایی

مورد توجه محققین قرارگیرد تا شاهد انتشار مقاالت مداخلهای

( )CONSORTرا مطالعه و بر اساس استاندارد جهانی مقاله

قابل اطمینان و کاربردی جهت پایه ای برای تصمیم گیری های

را تنظیم نمایند( ،)3که در این صورت عالوه بر افزایش کیفیت

بالینی باشیم.

مقاله ،باعث افزایش شانس پذیرش مقاله و اطمینان بیشتر به

از آن جایی که مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی از

مقاله خواهد شد( .)3همچنین استفاده از داورهای مجرب و

مجالت پیشرو در علوم بهداشتی و پزشکی می باشد و ارتقاء

آشنا به متدولوژی تحقیق به خصوص مقاالت کارآزمایی می

دانش پزشکی از اهداف این مجله بوده و به عقیده نویسنده

تواند منجر به پذیرش مقاالت دارای کیفیت باال گردد( .)7از

محققان و پژوهشگران زیادی مقاالت این مجله را مطالعه می-

آنجایی که یکی از اهداف مجالت علمی پژوهشی در حیطه

نمایند ،از این رو این مجله دارای تاثیر گزاری باالیی در بین

پزشکی و بهداشت ،افزایش دانش برای تصمیم گیری های

مجالت مختلف پژشکی کشور می باشد .لذا با توجه به

بالینی جهت ارتقاء سالمت می باشد ،و الزمه این مهم انتشار

سیاست سردبیر مجله مبنی بر چاپ مقاالت از نوع نامه به

مقاالت خالی از خطاهای منظم و تصادفی و قابل اطمینان می-

سردبیر جهت ارتقاء کیفیت مقاالت و گزارشات مقاالت

باشد( .)1در مقاله منتشر شده در مجله گام های توسعه در

منتشره ،انتظار می رود با چاپ این مقاله ،برای بهبود گزارش

آموزش پزشکی )4( 71 ;7329 .نویسندگان مقاله اشاره کرده

مقاالت مشاهده ای و مداخله ای گامی هرچند کوچک در

اند که مقاالت مداخلهای منتشر شده دارای اعتبار باالیی بودهاند

کشور برداشته شود ،و چک لیست های فوق الذکر راهنمای

( ،)8مقاله حاضر در تکمیل مقاله فوق الذکر می باشد ،چرا که

نویسندگان مقاله قبل از ارسال برای مجالت قرار گیرد.
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