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  يدر مطالعات و مقاالت پزشك يتياستنتاج عل
  

  *اين يصالح ديحم
  1113تا  1111 ):12(14؛ 1393 اسفند/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 

  
 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

 يقلب يدر احيا ياز خودكارآمد يدانشجويان پرستار كامپيوتر و مانكن بر درك يساز تأثير شبيه: با عنوان يا مقاله
  ).1(است دهيبه چاپ رس 878-869) :10( 14 ;1393. يآموزش در علوم پزشك يرانيمجله ا. يريو
رفتن كار پژوهشگران  سؤال ريفراهم شده است، به منزله ز يآموزش در علوم پزشك يرانيمقاله كه توسط مجله ا نقد
 شيتواند باعث افزا مي ني، كه ااست مقاالت يو نگارش علم يسينو بهتر اصول مقاله يرياگفر يبرا يبلكه فرصت ست،ين

  ). 2(يدارد تا انتقاد يگردد و جنبه آموزش يهشپژو يو كارها ينويس مقاله نهيدر زم نيدانش محقق
 مقاالت نيدر واقع ا رد،يمورد استفاده قرار گ يبهداشت يها يريگ ميتواند در تصم مي و است يكاربرد اريمقاالت بس نيچن
لذا با توجه به . رديمورد استفاده قرار گ يعلوم پزشك يها در دانشگاه يو آموزش يدرس زانيبرنامه ر يتواند برا مي

 مقاله قابل بحث ني، ذكر چند نكته در مورد ا)3(يو پزشك يبهداشت يها يگير يمدر تصم يبالين ياهميت مقاالت كارآزماي
  . است
 يها در ترم ليمشغول به تحص يپرستار انيمطالعه از دانشجو نيدر ا: پژوهش ذكر شده است ياجراقسمت روش  در

ترم ( وتريدر دو گروه كامپ يبا استفاده از قرعه كش يشركت در مطالعه دعوت و به طور تصادف يبرا) سوم و پنجم(
با  ير شده است، افراد به صورت تصادفاجرا ذك روشاز  يگري، در قسمت د)1(قرار گرفتند) ترم سوم( و مانكن) پنجم

  .شدند مياستفاده از سكه انداختن به دو گروه تقس
اند؟ اگر  شده ميچگونه افراد به دو گروه تقس ايمطالعه تقاقض وجود دارد، كه آ ياساس آنچه ذكر شد، در روش اجرا بر

افراد با ترم  ير باشد، چرا كه خودكارآمدگذاتأثير جيتواند بر نتا مي خود نياند كه ا شده ميافراد به روش اول تقس
 زيافراد متفاوت باشد، اگر از روش دوم ن يلياست بر حسب ترم تحص مكنآموزش هم م تأثيردر ارتباط بوده و  يليتحص

در مطالعات  ها اريمع نيتر از مهم يكيبه عنوان  يساز يبهر حال تصادف. ستياز اشكال ن ياستفاده شده باشد، خال
  .شده است انيمطالعه به صورت متناقض ب ني، در ا)4(جيگذار بر نتاتأثيرو فاكتور اي  مداخله
حاصله را به مداخله  جيتوان نتا ينم يكه گروه عدم مداخله وجود ندارد، به راحتاي  در مطالعات مداخله كه نيا گريد نكته

مطالعه دو  ني، در ا)5(كند دايود پهبند بتوا مي طيشرا ايزمان و  يدر ط ها دهياز پد ياريكه بس يطوره منتسب كرد، ب
امكانات همراه  نيمأو ت ها نهيدو روش با هز نيقرار گرفته است، ا يو مانكن مورد بررس وتريكامپ يساز هيروش شب
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 جيرو مناسب است كه بتوان نتا ني، از ااست نهيبه هز ازين يدر مراكز آموزش يها برنامه نيچن ياجرا يهستند، لذا برا
  ).5(العه را به مداخله منتسب كردمط نيا

در ارتباط با ) يبحث گروه اي يسخنران: به عنوان مثال( معمول وهيآموزش به ش كي ايشود، آ مي مطرح سؤال نيكه ا چرا
 شيتر همان مقدار افزا كم نهيبا هز قتيشود؟ و در حق ينم انيدانشجو يمقدار در خودكارآمد نيباعث بهبود ا يقلب ياياح

 يبهداشت يها يريگ ميتصم يبرا يكه شواهداي  رسد در مطالعات مداخله مي نظر بهلذا . كرد جاديافراد ا يرآمددر خودكا
در  نيتوسط محقق ،ينكات نيچن تيرعا. توجه داشت زيگروه عدم مداخله ن كيبه داشتن  بايد كند، مي فراهم يو آموزش
  .تر شدن آن گردد يو كاربرد جيبه نتا نانياطم شيتواند منجر به افزا مي يآت يها پژوهش
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  :پاسخ به نقد مقاله
  

از  يكامپيوتر و مانكن بر درك دانشجويان پرستار يساز تأثير شبيه
  يآموزش در علوم پزشك يرانيمجله ا. يريو يقلب يدر احيا يخودكارآمد

  
  يجهان ونسي، يكاظم ديمج، *يفروز ادهززيمنصوره عز ،درزادهياعظم ح

  
 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب 

 اديمستلزم صرف وقت ز را مطالعه نموده و با نقد خود كه مسلماً نجانبيمحترم كه مقاله ا سندهيضمن عرض تشكر از نو
  :داده شده است حيتوض ريموارد مطرح شده در نقد مقاله در ز. است
نشجويان به پس از آن دا"داشت كه در مقاله ذكر شده است  انيتوان ب ها مي گروه يساز يپاسخ به نحوه تصادف در

شده  "نفرتقسيم 25نفر و كامپيوتر  36مانكن (به دو گروه ) سكه انداختن(صورت تصادفي با استفاده از قرعه شانس 
سوم و پنجم انجام  يليدر دو ترم تحص انيدانشجو نيب دردو گروه  نيب يبند ميبدان منظور است كه تقس نياست و ا

قرار  وتريترم سوم در گروه مانكن و پنجم در گروه كامپ انياست دانشجو شده ديطور كه در مقاله ق گرفته است و همان
در دسترس در  يوتريكامپ يها ستمياز نظر س تيمحدود ليكه ذكر شده است به دل يبعد يبند ميتقس ياز طرف ؛اند گرفته

 زيدر ادامه ن. اند شده يبند ميمجدد تقس زيدر هر گروه ن انيگروه مانكن دانشجو يفضا برا تيمحدود نيدانشكده و همچن
رفع  يپژوهشگران برا يليترم تحص كيدر  يكاف انينكته را ذكر كرد كه باتوجه به در دسترس نبودن دانشجو نيا ديبا

شده  نييتع يارهايكه البته با توجه به معاند  متفاوت شده يان در دو وروديمورد ذكر شده مجبور به استفاده از دانشجو
  .برطرف گردد يتا حدود ديگرد يسع زيمشكل ن نيجهت ورود به مطالعه ا

حاصله را به مداخله  جيتوان نتا ينم يكه گروه عدم مداخله وجود ندارد، به راحتاي  در مطالعات مداخله"پاسخ به  در
مطلب  نيتوان به ا مي زين " كند دايتواند بهبود پ مي طيشرا ايزمان و  يدر ط ها دهياز پد ياريكه بس يمنتسب كرد، بطور

و  ديآ مي به شمار يمتد آموزش كيدر دانشكده مذكور به عنوان  يسخنران راشاره كرد كه استفاده از مانكن در كنا
بر آن  ،يمتد آموزش نياستفاده از ا يصرف زمان برا نيبر بودن و همچن نهيشده است با توجه به هز انيطور كه ب همان
سسات ؤم يمانكن برا با سهيدر مقا يزيناچ اريبس نهيشده كه البته هز يطراح يوير يقلب ايافزار اح تا از نرم ميشد

دو گروه  نيمشخص شده است ب زين جيطور كه در نتا و همان ميقرار ده سهيخواهد داشت را مورد مقا يدر پ يآموزش
به  يازيفزار نا نرم يبا توجه به بازخوردها نيعالوه بر ا .مشاهده نشده است يمعنادار يبعد از مداخله تفاوت آمار

قرار  انيدانشجو اريمناسب مانكن در اخت نيگزيجا كيتواند به عنوان  مي وجود ندارد و سيتدر يصرف زمان اضافه برا
 نيشده در ا يمتفاوت طراح يوهايرا با توجه به انواع سنار ايداده شود تا در هر زمان كه فرصت داشته باشند مراحل اح

 .افزار انجام دهند نرم
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