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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

هاي ارتقاي طرح منتور شيپ: مطالعه كيفي در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي در خرداد كار راهبا عنوان: اي  مقاله
انجام شده است.  امحتو ليو به روش تحل يفيمطالعه، به صورت ك ني). ا1به چاپ رسيده است( 159-146 ;15)22: (1394
آوري  ي جمعها كننده درستي داده به طراحي آن تضمين ) قلب پژوهش است و توجه ويـژهMethodologyشناسي ( روش

هـا، ارائـه  ). از آنجايي كه رسالت مجـالت علمـي پژوهشي عالوه بر نشر نتايج پـژوهش2شـده و الگوي تحليل آنها است(
 يشافـزا). خواندن نقدهاي منتشر شده سبب 3باشد( مي ي جهت استفاده ساير محققان نيزشناس روشالگوهـاي صـحيح 

 مقاالت منتشر شده در مجالت تيفيساز بهبود ك نهيشود و زم مي توانايي مخاطبان در نقد يدرك و فهم و ارتقا
)، در حقيقت مجله آموزش در علوم پزشكي فرصتي را براي محققين جهت فراگيري نوشتن مقاله و رعايت 5و4(است

باشند، اين  مي ات بسيار مفيد در زمينه نوشتن مقالهحاوي نك دهاصول نگارش علمي فراهم ساخته است، نقدهاي منتشر ش
  ).6بسيار خوبي بر روند گزارش مقاالت داشته باشد( تأثيرتواند  مي نقدها بسيار جنبه كاربردي داشته و

و كاربرد  ناني، ذكر چند نكته جهت اطماست يدر بحث آموزش پزشك يو كاربرد ديمف اريكه مقاله مذكور بس ييآنجا از
  تواند، قابل بحث باشد. مي ها دانشگاه ريمطالعه در سا نيا جينتا
كرد كه  ميمحتـوا را بـه سه دسته تقس ـليتحل ةنيهاي موجود در زم افتيتوان ره و شانون مي يش هيبر اساس نظر - 1

كه در  ؛)7(يتجمع اي يصيمحتواي تلخ ليتحل - 3جهت دار يمحتو ليتحل - 2و قـراردادي يمحتـواي عرفـ ـليتحل - 1عبارتند:
  .است يفيدر مطالعات ك يمورد جزء ضرور نيكه ذكر ا يدر حال ست،ينمشخص  يمحتوا ليتحل كرديمطالعه، نوع رو نيا

و  اعتماد تياعتبار، قابل تيمانند قابل يمياستفاده از مفاه يفـيك قـاتيباشند. در تحق نانياطم تيداراي قابل ديبا افتهي -2
مطالعه به آن اشاره  نيكه در ا ،)7كاربرد داشته است( نانياطم تيي گوناگون قابلها جنبه فيانتقـال در توصـ تيقابل

  .نيستمطالعه مشخص  نيدر ا جينان و اعتماد به نتاياطم تيرو قابل نينكرده است، از ا
ه از در متن كسب اجاز است هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مكان مطالعه، بيمارستان كه نيبا توجه به ا - 3

ها در اتاق بالين، واقع در بيمارستان  تمامي مصاحبه"نوشته شده است  نيشده است و همچن ديق مارستانيب كي نيمسؤول
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در  قتيلرستان از قلم افتاده است و در حق يآموزش يها مارستانيب ريسا امرسد كه ن ي. به نظر م"شهداي عشاير انجام شد
  ).8شرح دهد( يدارد، روش كار را به درست فهياست كه محقق وظ يدر حال ني، اشود مي دهيروش كار تناقض د اتييذكر جز

  داده نشده است.  حيكنندگان توض ورود و خروج شركت اريمع تميآ -4
تجارب خودتان  ديتوان يم"مثال يشد. برا مي دهيكنندگان پرس پژوهش، بهتر بود، از تجارب شركت يها الؤدر مورد س -5

  ."ديينما انيب ف اين طرحنقاط قوت و ضع را از
(سرپرستاران چند  كنندگان شركت كياطالعات دموگراف ارائه يدرك بهتر مطالب توسط مخاطبان از جداول برا يبرا -6

خالصه شده و  يو كدها هيما (درون ها داده ليو تحل هيحاصل از تجز جي) و نتامارستانيسال سابقه كار و از كدام ب
   شد. مي ) استفادهيمعن يواحدها

 ييگزارش نها نيتا تدو قيشروع تحق يمراحل پژوهش از همان ابتدا يدر تمام ينكات اخالق تيرعا اين كهبا توجه به  -7
 گريپژوهش به عدم استفاده د نديآگاهانه در فرا تيتوانست جهت كسب رضا مي ).9برخوردار است( ييبه سزا تياز اهم

  شد. مي ديكأت ين محترممسؤولمراكز و واحدهاي مورد پژوهش و  صداها و ارائه خالصه نتايج پژوهش به نياز ا
 كه نيو با توجه به ا است تر نييپا يليخ ًو بعضا 2005ا ز تر كم يها سالمنبع) مربوط به  18سوم منابع( كيحدودا  -8

  كرده باشد. رييآن در گذر زمان تغ يد، ممكن است محتويستنن يا هيجزء مباحث پا
كه در روش كار  يدانشگاه مطالعه صورت گرفته است، در حال كيمطالعه، گفته شده است در سطح  يها تيدر محدود -9
و  جيخواننده كه در مورد، نتا يقسمت برا نيرو ا نيشهر آورده شده است، از ا نيا يها مارستانياز ب مارستانيب كي

  .است اشكال يكند، دارا يريگ ميخواهد تصم مي آن ميتعم
)، نگارش مقاله توسط نگارنده طبق اصول علمي و بر پايه 10ي بهداشتي(ها گيري مقاالت در تصميم با توجه به اهميت

 نيچن تيرسد و رعا مي تر داوران مقاالت در هنگام بررسي و تأييد مقاله، ضروري به نظر نويسي و دقت بيش دانش مقاله
  شود. مي مطالعه جينتا به نانياطم شيفزامقاالت و ا تيفيهرچند كوچك، باعث بهبود ك ينكات

  
  عبمنا

1. Heydari H, Raoufi s, Kamran A. [Strategies to Improve Mentorship Plan: A Qualitative Study]. Iranian 
Journal of Medical Education. 2015; 15(22): 146-59.[Persian] 
2.Sheibaninia A, Valaie N, Mohammad Sadeghi S, Azizi F. [The evaluation of accuracy of article writing in 
scientific journals of dentistry in 2006]. Research in Medicine. 2009; 33(1): 5-11. [Persian] 
3.Sohrabizadeh MR. [Blinding and selection bias in randomized clinical trial: Review an article]. Research in 
Medicine. 2009; 33(2): 64-65. [Persian]  
4 Asef S. [Critical analysis of studies in Medical Sciences]. Research in Medicine. 2005; 29 (3) :195-201. [Persian] 
5. Salehiniya H. [Use of epidemiologists: Essential for research projects and papers in Medical scope in 
Iran]. Iranian Journal of Medical Education. 2014; 14(3): 280-1. [Persian] 
6. salehiniya h. [Comment about Comparison of the Effects of Modern Assessment Methods (DOPS and 
Mini-CEX) with traditional method on Nursing Students' Clinical Skills: A Randomized Trial]. Iranian 
Journal of Medical Education. 2013; 13(6): 531-4. [Persian] 
7. Iman MT, Noshadi MR. [Qualtative content analysis]. Pazhuhesh. 2011; 3(2): 15-44 .[Persian]. 
8. Salehiniyaa H. [How to write a medical article?]. Iranian Journal of Medical Education. 2014; 14(1): 87-
89. [Persian]  
9.Polit DF, Hungler B. Nursing Research Principle and Method. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams 
and Wilkins; 2007. 
10. Salehiniya H, Dashty s. [The results of intervention studies are always reliable and generalizable to other 
groups ?]. Iranian Journal of Medical Education. 2013; 13(3): 254-6. [Persian] 
 



http://ijme.mui.ac.ir   / 283/  )37( 1394/15مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  :نقد مقالهپاسخ به 
  

 هاي ارتقاي طرح منتور شيپ: مطالعه كيفيكار راه
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يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريبا عرض سالم و ادب، خدمت سردب   
را به  گريد هم يعلم يكارها گر،يد هم يها نوشته دست تيتقو تيكه محققان با ن ديرا فراهم آورده ا يتيكه موقع نيا از

هاي ارتقاي طرح منتور شيپ: كار راه "از خواننده محترم مقاله، نيرا دارم. همچن يچالش بكشانند كمال تشكر و قدردان
، كه با دقت و انتقادات بجا، 146-159 ;15)22: (1394در خرداد  شكيدر مجله ايراني آموزش در علوم پز "مطالعه كيفي

به خدمت  زيربه شرح  يحاتيرا دارم، توض ياند، كمال تشكر و قدردان مطالعه را مورد نقد قرار داده يها تاز قسم يبرخ
  گردد.  مي ارسال يحضرتعال

  ؟ ستيمحتوا مشخص ن ليتحل كردي: نوع رو1شماره  سؤال
 كرديمتوجه روامالً كبوده است، كه در طول خواندن مطالعه خواننده  يقرارداد يمحتوا ليمورد استفاده تحل دكريرو

  استفاده شود.  زين يتوانست از واژه قرارداد مي تر بيش تيشفاف يبرا يشود. ول مي استفاده شده،
  ؟نيستمطالعه مشخص  نيدر ا جيو اعتماد به نتا نانياطم تي: قابل2سؤال

پژوهشگر با  ها، جهت اطمينان از اعتبار داده"داده شده است  حيشرح، توض نيواضح بدكامالً به صورت  كه
كنندگان از نظر دانش، تجربه، طول مدت خدمت،  كنندگان ارتباط طوالني مدت داشت. همچنين سعي شد كه شركت مشاركت

باشند. براي اطمينان از تأييدپذيري، بعد از  ههاي خدمت در طول دوره كاري، سن و جنس حداكثر تنوع را داشت محل
شد و در صورتي كه كدها  مي ن جهت صحت كدها و تفاسير، اطمينان حاصلكنندگا تشكيل كدهاي اوليه از نظرات شركت

گرفت. همچنين از شيوه كنترل توسط دو نفر از اعضاي  مي كنندگان مغايرت داشت اصالح صورت با نظرات شركت
ام گرفته، بندي انج در زمينه تحقيق كيفي استفاده شد و توافق نظر بر روي كدهاي انتخابي و طبقه تخصصعلمي و م هيأت

  است. رفتهيو الندمن صورت پذ مياقدامات بر اساس نظر گرانه نيكه ا "صورت گرفت.
  مكان انجام پژوهش؟ تي: عدم شفاف3سؤال شماره 

و  يميرح ديشه ر،يعشا يشهدا يآموزش مارستانيخرم آباد در سه ب ييو ماما يدانشكده پرستار يپيمنتورش برنامه
 شده بهره مند يطراح يدرس يها بر اساس واحد مارستانيسه ب نيا تياز ظرف انيشود و دانشجو مي انجام يمدن ديشه
كنندگان مالقات، مكان و زمان  شوند، در قسمت روش كار ذكر شده است كه پژوهشگر قبل از انجام مصاحبه با شركت مي
دانشگاه  مارستانيب نيتر به عنوان مهم ريعشا يشهدا مارستانيكه ب نيكردند، لذا به خاطر ا مي مطالعه را مشخص قيدق
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كنندگان  از شهر واقع شده است كه، طردد جهت شركت يهم در قسمت يلرستان شناخته شده و از نظر مكان يعلوم پزشك
, واقع در ييو ماما يدانشكده پرستار نيها در اتاق بال داشتند كه مصاحبه ليكنندگان هم تما راحت بود و شركت

كنندگان در مطالعه فقط مختص به  شركت يمكان انجام شد. ول نيها در ا ده انجام شود، لذا تمام مصاحبهنامبر مارستانيب
  نبودند. ريعشا يشهدا مارستانيب

  داده نشده است ؟ حيكنندگان توض ورود و خروج شركت اري: مع4شماره سؤال
شرح  نيكنندگان در مطالعه بد شركت طيشرا روش كار يورود استفاده نشده اما در ابتدا يارهايچند كه از واژه مع هر

كه  91-92گيري از بين دانشجويان ترم آخر دانشكده پرستاري خرم آباد در نيمسال دوم  نمونه"مشخص شده است. 
كارورزي خود را با برنامه تحصيلي منتورشيپ گذرانده بودند و سرپرستاراني كه به طور مداوم با اين دانشجويان 

ورود  يارهايتواند به عنوان مع مي كه "مايل به بيان تجارب خود نسبت به اين دوره بودند انجام شدسروكار داشتند و 
  در نظر گرفته شود.

 ديتوان يم"مثال يشد. برا مي دهيكنندگان پرس پژوهش، بهتر بود، از تجارب شركت يها : در مورد سوال5شماره  سؤال
  د؟يينما انيتجارب خودتان را از نقاط قوت و ضعف اين طرح ب

شده است  انيكه ب يپژوهش بر اساس هدف پژوهش در نظر گرفته شده است. البته در طول مصاحبه همان جور سؤال
افراد  اتيتجرب نييتب يها در پ پرسش نيا يكه همگ ،مورد سؤال قرار گرفته است زين پينقاط قوت و ضعف طرح منتورش

 انيتجارب خودتان را از نقاط قوت و ضعف اين طرح ب ديوانت يم"ؤال رسد كه استفاده از س مي به نظر يول است؛بوده 
  شود. مي كند و به محدود شدن كدها ظاهر شده منجر مي شركت كننده جهت پاسخ به سؤاالت كمك تي. به هدا"ديينما

 دگانكنن شركت كيارائه اطالعات دموگراف يدرك بهتر مطالب توسط مخاطبان از جداول برا ي: برا6شماره  سؤال
 يو كدها هيما ها (درون داده ليو تحل هيحاصل از تجز جي) و نتامارستاني(سرپرستاران چند سال سابقه كار و از كدام ب

  شد ؟  مي استفاده )يمعن يشده و واحدهاخالصه 
ه توانست ب مي استفاده از جدول هم يافراد پرداخته شده است، ول يشناخت تياطالعات جمع فيصورت گذرا به توص به

  .ديافزاياطالعات ب يو غنا تيشفاف
صداها  نياز ا گريپژوهش به عدم استفاده د نديآگاهانه در فرا تيتوانست جهت كسب رضا مي : پژوهشگر7شماره  سؤال

  شد ؟ مي ديكأين محترم تمسؤولو ارائه خالصه نتايج پژوهش به مراكز و واحدهاي مورد پژوهش و 
كنندگان  به منظور رعايت مالحظات اخالقي ابتدا به تمام مشاركت "شده است انيشرح ب نيصورت واضح در متن بد به

درباره هدف و نحوه انجام مطالعه توضيح داده شد و بعد از توافق آنها براي شركت در مطالعه، فرم رضايت آگاهانه اخذ 
ها حق  به آنان داده شد، نمونههاي صوتي  بودن اطالعات و فايل مانهگرديد و اطمينان الزم در مورد حفظ گمنامي و محر

هاي  براي انجام مصاحبه "شده است كه انيب زيروش كار ن يابتدا يو در قسمتها "كنارگيري در طول مطالعه را داشتند
رودررو، پژوهشگران ابتدا كسب اجازه از رياست دانشكده پرستاري و مامايي و مسؤولين بيمارستان نمودند، سپس با 

هاي مورد نظر و بعد از معرفي خود و بيان اهداف مطالعه و كسب رضايت شركت در مطالعه  نهمراجعه حضوري به نمو
باشد. هر چند  ينكات اخالق تيرعا يارهايتواند جزء مع مي كه "رسيدند. مي ها به توافق در مورد زمان و محل مصاحبه

ا و ارائه خالصه نتايج پژوهش به مراكز و صداه نياز ا گري(عدم استفاده د شده توسط نقدكننده محترم انيكه، جمالت ب
  مطالعه را باال ببرد.  تيفيتوانست ك مي واحدهاي مورد پژوهش) هم

، و با است تر نييپا يليو بعضا خ 2005از  تر كم يها سالمنبع) مربوط به  18( سوم منابع كي: حدودا 8شماره  سؤال



http://ijme.mui.ac.ir   / 285/  )37( 1394/15مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  كرده باشد؟ رييآن در گذر زمان تغ يحتو، ممكن است ماي نيستند هيجزء مباحث پا كه نيتوجه به ا
هستند)،  2005 ي(دو سوم اطالعات باال شده است كه از مقاالت و اطالعات به روزتر استفاده شود يحد امكان سع در
تر شده  يميخود با متون موجود، ناچار به استفاده از اطالعات قد يها افتهي سهيموارد پژوهشگر، جهت مقا يدر برخ يول

  است. 
كه  يدانشگاه مطالعه صورت گرفته است، در حال كيمطالعه، گفته شده است در سطح  يها تي: در محدود9شماره السؤ

خواننده كه در  يقسمت برا نيرو ا نيشهر آورده شده است، از ا نيا يها مارستانياز ب مارستانيب كيدر روش كار 
  ؟ است شكالا يكند، دارا يريگ ميخواهد تصم مي آن ميو تعم جيمورد، نتا

مهم دانشگاه علوم  يآموزش مارستانيمطالعه در سطح سه ب نيذكر شده است، كه ا 3در پاسخ به سؤال شماره  كه
 محدود صورت گرفته است به نظر ييو در جامعه ا يفيمطالعه به صورت ك نيلرستان انجام گرفت، و چون ا يپزشك
 گريمختلف د يها و در سطح دانشگاه يفيو ك يكم رتبه صو يتر شاست كه، مطالعات بي ازين ج،ينتا ميتعم يرسد، برا مي

 .گرددانجام 


