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 نامه به سردبير
  

 يا مطالعات مداخله يده جهت افزايش كيفيت گزارش ينكات
  نقد مقاله:

بر  Prescomime يروش تقليد از نسخه با نام ابداع يتأثير به كارگير
  يدر درس داروشناس يدانشجويان پزشك يبالين يها و رشد مهارت ييادگير

  
  *اين يصالح ديحم ،يعبداهللا محمديان هفشجان ،يسلمان خزاي

  
  123تا  122: )17(15، 1394پزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 

  
 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

 يها و رشد مهارت يبر يادگير Prescomime يروش تقليد از نسخه با نام ابداع يبا عنوان تأثير به كارگير يا مقاله
به  1096-1087) :12( 14 ;1393. يآموزش در علوم پزشك يرانيمجله ا .يدر درس داروشناس يدانشجويان پزشك يبالين

صورت گرفته است. با توجه به اين كه نتايج مطالعات  يتك گروهاي  ). اين مطالعه به صورت مداخله1چاپ رسيده است(
بل استفاده بودن اين اطمينان از قا يكاربرد دارند، ذكر چند نكته برا يو درمان يبهداشت يها يگير در تصميم يكارآزماي

 مناسب يروش آمار يمناسب و به كارگير يكه روش اجرا ييروش آموزش در موارد مشابه قابل بحث است، از آنجا
  باشد. مي ملأمطالعه قابل ت نيا ري)، لذا نكات ز3و2است( يضرور يبالين يافزايش بهبود كيفيت كارآزماي يبرا
كه  يافراد يشده كه برا انيكه در روش كار ب يه ذكر شده است در حالمطالعه حاضر نحوه ورود افراد داوطلبان در

 يدر حال نيشود و ا مي با كسر نمره مواجه ديدر نظر گرفته شده و چنانچه فرد شركت ننما يازاتيامتاند  شركت داشته
). از 4باشد( مي تعارضباشد در  مي آزادانه افراد از مطالعه روجاز اصول مهم در مطالعات كه ورود و خ يكياست كه با 

كند و دانشجو  ينم دايمفهوم پ گريو داوطلب بودن فرد د تيارائه شده است، رضا يواحد درس كيمداخله در قالب  ،يطرف
 نيدر ا يتوان گفت كه داوطلبانه بودن آزمودن مي ز،يمنظر ن نيواحد ارائه شده در آن ترم را انتخاب كند، كه از ا ديبا

  برد نداشته است.كار پژوهش، احتماالً
 نيب ييت آزمون نهاسؤاال ايچند ابهام وجود دارد اول آن كه آ زيگروه مداخله و گروه عدم مداخله ن سهيخصوص مقا در

 گذارتأثير انيت در نمره دانشجوسؤاال تيفيت متفاوت بوده كه قطعاً تفاوت كسؤاال تيفيك ايبوده است  كسانيدو گروه 
امتحان واحد  كياز  ياست كه در هر دو ورود نيشد، ا مي اشاره ژوهشپ نيدر ا ستيبا يم كه يخواهد بود و حداقل كار
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  دو گروه باشد. يابياز تفاوت در نحوه ارز يتواند ناش مي ها از تفاوت يصورت قسمت نيا رياستفاده شده است، در غ
) Blind( ه است و اصطالحاً ماسكهمداخله در دو گروه مطلع بود تياستاد مربوطه از وضعاين كه با توجه به  ياز طرف

خود در گروه مداخله با ارفاق و در گروه عدم  يشنهادياز طرح پ تيامكان وجود دارد در جهت حما نينبوده است ا
 انيدانشجو يتمنديرضا شيافزا ستيمشخص ن گر،ياقدام نموده باشد. نكته د يده نسبت به نمره رانهيگ مداخله سخت
عدم  طيو شرااند  مداخله مربوطه گذرانده طيحاضر درس مربوطه را در شرا انيانشجوشده است، د دهيچگونه سنج

 شيو متوجه افزا سهيبعد از مداخله مقا طيوجود نداشته كه با شرااي  هياول يمند تيلذا رضا اند، مداخله را تجربه ننموده
  .ميشو يمند تيرضا
 سهيكه در مطالعه حاضر دو گروه مقا يشود در حال مي تفادهاز دو گروه اس شيب نيانگيم سهيمقا يبرا انسيوار زيآنال
 كيمهم  يها از قسمت يكيآزمون در كجا استفاده شده است.  نيمشخص نشده است كه از ا زين جيدر نتا ًضمنااند  شده

 يوستگيپ يدارا ديباشد و با مي شده است، انيب جيروش اجرا و نتا رو تطابق آنچه د ها داده زيمقاله، روش اجرا و آنال
  كند. يمقاله صدق نم نياستفاده شده در ا يآمار يها آزمون نهيدر زم يمورد نياست كه چن يدر حال ني). ا5باشد(

هر چند اندك، باعث  ينكات تيدست نوشته و موارد مشابه، مورد توجه خوانندگان قرار گرفته و با رعا نياست، ا ديام
  ).6شد( ها پژوهش جيبه نتا نانياطم شيافزا جهيبهبود گزارش مقاالت و در نت
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