
http://ijme.mui.ac.ir   441/  )5( 1392/13مرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

   نامه به سردبير و پاسخ آن
  :مقاله نقد

  رستانيدانش آموزان مقطع دب يزندگ وهيسالمت بر ش يتأثير آموزش ارتقا
  

  *انيمهرنوش كوثر
 

 443تا  441 ):5(13؛ 1392 مرداد/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

 
كه  يگردد و انتشار مقاالت قابل اعتماد مي افتهي ديو اجرا باعث تول يدر طراح حيصح يها روشاز آنجا كه به كار بردن 

اي با  كه در مورد مقاله دميبر خود واجب د ،)1(گردد ند موجب برداشت غلط ميهست يدر متدلوژ ينقص جد يدارا
 13از دوره  1كه در مجله شماره  "رستانيآموزان مقطع دب دانش يزندگ وهيسالمت بر ش يتأثير آموزش ارتقا"عنوان
مجله به  ينقد در شماره بعد نيانتظار دارم ا. مينما ميتقد يمنتشر شده نقد 64تا  58صفحات با شماره  1392سال 

  .چاپ گردد ريعنوان نامه به سردب
  ).2(شود محسوب مي يكنترل تجرب ايعنوان شده كه با توجه به وجود گروه شاهد  يتجرب مهين قيروش تحق -
 يبررس يبرا بيضر نيا. كرونباخ مطرح شده يآلفا بياز ضر ،استفادهپرسشنامه ييايدر مورد پا 60در صفحه  -
 يبعض يمانند آزمون مجدد و برا يگريد يها از روش ييايپا يبرا. استپرسشنامه  كيمختلف  يها قسمت نيب يخوان هم

  ).3(شود نمودن پرسشنامه استفاده مي مهيموارد دو ن
مقاله آمده از  نيهم يها طور كه در مواد و روش آن همان يابيارز يكه برا است يفيمركب و ك ريمتغ كي يزندگ وهيش -

نبوده و در  يبه كم يفيك ريمتغ ليتبد يكسب نمره به معن. شود ابعاد مختلف استفاده مي يقسمت برا 6اي با  پرسشنامه
 "نامناسب"و  "مناسب  نسبتاً" "مناسب"مانند  ياتيعمل فيتعر ديبااي خواهد شد كه  واقع مجموع نمرات باعث كسب رتبه

اما اگر فقط جمع نمرات در نظر گرفته شود . آزمون مربعات است ،سهيمقا يآزمون مناسب برا ،روش نيبا ا. داشته باشد
 يبرا لكاكسونيون آزمو ايگروه مختلف و  2 سهيمقا يبرا وي يتنيمن وآزمون  مانند يپارامتر ريغ يها از آزمون ديبا
 رايز ستياصال درست نبراي اين متغير  اريو انحراف مع نيانگيمحاسبه م. شد مي استفادهگروه  كيقبل و بعد در  سهيمقا
 يكم يها ريمتغ يها را ندارد و با آزمون يكم ريشرط مهم متغ نيو بنابرا ستيواحد ن يدارا ديآ كه به دست مي يعدد

مستقل استفاده شده كه  يآزمون ت يعني يكم يها ريمتغ يمناسب برا يها مقاله از تست نيدر ا. نخواهد بود سهيقابل مقا
 يگروه طراح كيدر  يابيبار ارز 2از  شيب اي گروه و 2از  شيدر ب يكم يها ريمتغ يبرا انسيآزمون وار. ستين حيصح
 انسيوار زياز آنال "جنس رييبا متغ يندگز وهينمرات ابعاد ش نيانگيم سهيمقا يبرا"مقاله ذكر شده كه  نيدر ا. شده

  ).5تا4(كنم مقاله اشاره مي نيمورد به رفرانس اول هم نيدر ا. ستين حياستفاده شده كه آن هم صح
قبل  يزندگ وهيكسب شده بر حسب ابعاد مختلف ش يها رتبه عيتوز" :جدول اول حينام صح. ستينام جداول درست ن -

مورد و  يها گروه كيزاهدان به تفك يها رستانيآموزان مقطع دب سالمت در دانش يدوره آموزش ارتقا كيو بعد از 
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  .بيترت نيبه هم هيو بق. است "......سال -شاهد
  .ستيكننده رفتار ن نييتع ييموافقم كه دانش به تنها البته با بحث مقاله كامالً -
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  يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب
  

ارائه  ريز حاتيتوض رستانيآموزان دب دانش يزندگ وهيبر ش يآموزش يها در پاسخ به نقد مقاله تأثير برنامه احتراماً
  . گردد مي
  .ذكر شده است يتجرب مهين است كه اشتباهاً يمورد مطالعه، مطالعه از نوع تجرب در

 يپرستار نيسيتوسط واكر و پندر تئور)  Health Promotion Life Style Profile II (HPLPII)استاندارد پرسشنامه
و  ييو روا يداريآن خر يبه همراه راهنما شانياز ا نجانبيپرسشنامه توسط ا نيا .شده است يسالمت طراح يدر ارتقا

و هر بعد ( يزندگ وهيبعد از ابعاد ش 6پرسشنامه  نيا در .شد دأييت رازيو متخصصان در ش ديآن توسط اسات ييايپا
و بندرت  معموالً اوقات، ياغلب، گاه كرتيل اسيپرسشنامه در مق نيا .قرار گرفته است يمورد بررس) تمآيچند  يدارا
 وهينمره هر بعد با جمع نمرات مربوط به هر قسمت و نمره كل ش. به آن داده شده است 1تا 4از  ازيباشد كه امت مي

 يا مقاله اگر در .شده است يبررس يبه صورت كم يزندگ وهينمره ش نيبنابرا .ديآ نمرات به دست مي نيبا جمع ا يزندگ
 نيبر ا .و متد آن متفاوت است وهيو ش انجام شده براساس پرسشنامه يفيبه صورت ك يزندگ وهيش يگريمنبع د اي

  .شود صورت ذكر مي نينام جداول هم به ا ن،يبنابرا .شدبا مي حيهم كه انجام شده طبق اهداف صح ييها اساس آزمون
قسمت از آزمون  6 نيا نيب يخوان هم يبود كه برا يفوق در مورد پرسشنامه ضرور حاتيبا توجه به توض نيهمچن
شده  يبررس لوتيمطالعه پا قياز طر نجانبيتوسط ا 83پرسشنامه در سال  نيكل ا ييايپا. استفاده شودكرونباخ ي آلفا
  .بود

 ."مراجعه شود نهيزم نيو مقاالت واكر وپندر در ا )HPLPII(به پرسشنامه  شتريجهت اطالع ب" 
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