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  نقد مقاله:
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  178تا  176: )18(16، 1395مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ 
  

 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  
 يدانشگاه علوم پزشك يپرستار انيدانشجو دگاهيكننده آن از د ييشگويو عوامل پ كيآكادم تيموفق زانيحت عنوان: متاي  مقاله

  .استمقاله چند نكته قابل بحث  ني)/ منتشر شده است. در ا65(1394/15/يآموزش در علوم پزشك يرانيكاشان در مجله ا
كه  ياز نكات يكيپرسشنامه است.  ييايو پا ييروا دأييو ت يريگ همچون روش نمونه يارينقاط قوت بس يدارا مقاله
 يفاكتورها و شناخت نييتع ياست. برا كيآكادم تيموفق زانيكننده م ييشگويعوامل پ نييتوان به آن توجه كرد تع مي
  .درا انتخاب نمو يمناسب يمتدولوژ ديكننده با ينيب شيپ

ها  گروه نيدر ب نيانگيها و آزمون اختالف م در گروه نيانگيمحاسبه م .ميپرداز به روش استفاده شده در مطالعه مي ابتدا
روش  ني. در اريخ ايدار است امعن يها از لحاظ آمار گروه نيمشاهده شده در ب نيانگياختالف م ايدهد آ كه نشان مي

روش همچون  ني. اشود گروه استفاده مي نيانگيشود چرا كه از م مي تهگرف دهيناد انيدانشجو نيب يفرد يها تفاوت
 نيكه ا برخوردارند، حال آن تياستنباط عل يبرا ياز اعتبار كم رديگ قرار مي سهيمقا يكه گروه مبنا كيمطالعات اكولوژ

  .)1شوند( استفاده مي هيخلق فرض يمطالعات برا
مطالعه  يرهايتمام متغ توان استفاده نمود چرا كه مي يونيرگرس يزهايتوان از آنال كننده مي ييشگويعوامل پ نييتع يبرا

 ريمتغ يبر رو گريد يرهايها را در حضور و عدم حضور متغ ريهر كدام از متغ ريثأنمود و ت يونيرا وارد مدل رگرس
  .)2نمود( ليتعد زيرا ن يكننده احتمال مخدوش واملتوان نقش ع روش مي نينمود. در ا يوابسته بررس

آن را  ديتورش انتخاب است كه ممكن است ناخواسته رخ داده باشد و با رديتواند مورد توجه قرار بگ كه مي يگريد نكته
 انياند با دانشجو كه حاضر به شركت در مطالعه نبوده يانيدهد كه دانشجو رخ مي يتورش زمان نيدر نظر گرفت. ا

نسبت  زهيق و با انگموف انيباشند. به عنوان مثال دانشجو متفاوتمهم  يفاكتورها يكننده در مطالعه از لحاظ برخ شركت
  .)2و1دارند( يليتحص شرفتيبه شركت در مطالعات مربوط به پ يتر شيب يعالقه  انيدانشجو گريبه د
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  پاسخ به نقد مقاله:
  

 انيدانشجو دگاهيكننده آن از د ييشگويو عوامل پ كيآكادم تيموفق زانيم
  كاشان يدانشگاه علوم پزشك يپرستار

  
  ينيمي ييايالرعا نيعفت ام ،يگندمان يصادق درضاي، حم*يحاج باقر بيمحسن اد

  
يآموزش در علوم پزشك يرانيه امحترم مجل ريسردب   

را بر آن مرقوم داشته و ضمن اشاره به نقاط قوت  ياز خوانندگان نقد يكي)، 1ما در آن مجله( يپس از انتشار مقاله قبل
و  ريمحترم نقد، قابل تقد سندهيها متذكر شده اند. دقت نظر نو داده ليو تحل هيتجز يها روش رامونيرا پ يآن، مطالب

در  تر شيبحث و پژوهش ب يبرااي  نهيمهم جلب نموده و زم يبه موضوع ات. ناقد محترم، نظر خوانندگان رآموزنده اس
و عوامل مؤثر بر آن را فراهم آورده  انيدانشجو كيآكادم تيموفق يبررس زيو ن ليو تحل هيتجز يها كاربرد روش نهيزم

ها كه  گروه نيدر ب نيانگيها و آزمون اختالف م در گروه نيانگيمحاسبه م"اند كه  ابتدا متذكر شده ياست. خواننده گرام
 استفاده از لي، به دل"ريخ ايدار است  يمعن يها از لحاظ آمار گروه نيمشاهده شده در ب نيانگياختالف م ايدهد آ نشان مي

 تياستنباط عل يابر يشود و از اعتبار كم مي انيدانشجو نيب يفرد يها گرفته شدن تفاوت دهيگروه، باعث ناد نيانگيم
استخراج عوامل  يبرا يستيبر آن بوده است كه با توجه به عنوان مقاله، با يخواننده گرام ظربرخوردار است. ن

 يونيمطالعه را وارد مدل رگرس يرهايمتغ"تا بتوان همه  شده يانجام م ونيرگرس زيانال ك،يآكادم تيكننده موفق ينيب شيپ
و به  "نمود يوابسته بررس ريمتغ يبر رو گريد يرهايها را در حضور و عدم حضور متغ ريهر كدام از متغ ريثأنمود و ت

اما بطور  رسد، ينقد درست به نظر م نيكرد. اگرچه ا ليتعد زيرا ن يكننده احتمال بتوان نقش عوامل مخدوش بيترت نيا
عوامل  يبرخ"، از عبارت "كننده ييشگويعوامل پ"واژه  يجاه اگر در عنوان ب ديعمده برخواسته از عنوان مقاله است. شا

به نظر  حيناقد محترم در ابتدا صح شنهادياگرچه پ گر،يآمد. از طرف د ينم شيپ زيابهام ن نيا شد، ياستفاده م "مرتبط
 يدارد. به عنوان نمونه برخ ازين تر شيب يها تر، گاه به نمونه شرفتهيپ يزهايدر نظر داشت كه انجام آنال دياما با رسد،يم

) الزم 3(كيستيلوج ونيانجام رگرس يرا برا ريهر متغ ينمونه به ازا 50) و 2(ونيانجام رگرس ينمونه را برا 200حداقل 
داشته كه فراهم نشده است. عالوه بر  ازين ينفر 300تا  150نمونه  كيكار در مطالعه مورد بحث، به  ني. انجام ادانند يم
 يجينتا نيختم شود، اما چن زين يآمار ييها در نمونه كوچك، اگرچه ممكن است ظاهرا به مدل ونيرگرس زيانجام آنال ن،يا
 زيانجام آنال ن،ي). عالوه بر ا4نباشند( تيواقع انگريب اي ديمف كننده بوده و الزاماً صورت بلقوه ممكن است گمراهه ب

كه  ي)، درحال5ها است ( رياز متغ كيهر  يها ادهد عيمانند نرمال بودن توز يمستلزم در نظر گرفتن مفروضات يونيرگرس
  نرمال نبوده است.  عيتوز يذكر شده است، دارا زيمطالعه، چنانچه در مقاله ن نيدر ا ياصل ريمتغ يها داده
كه حاضر به شركت در مطالعه  يانيكه خواننده محترم به آن توجه داده اند آن است كه ممكن است دانشجو يگريد نكته
به همه  باًيتقر ينقد نيمهم متفاوت باشند. چن يفاكتورها يكننده در مطالعه از لحاظ برخ شركت انيبا دانشجو اند نبوده
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وارد است و چندان قابل كنترل  دهند، يورود به مطالعه را شرط ورود قرار م يكنندگان برا شركت تيكه رضا يمطالعات
در هنگام  يمشكل نيمنظم انجام شده و چن يصورت تصادفه ب يريگ در مطالعه مورد بحث، نمونه ن،ي. با وجود استين

داشته باشند.  يحالت نياند چن ها را برنگردانده كه پرسشنامه ياست. اگرچه ممكن است افراد امدهين شيورود به مطالعه پ
متفاوت  ياه يژگياز و يناش زشيكه ر ستيمشخص ن اًيدرصد) بوده و ثان16آنها كم (حدود  زانيم اوالً ن،يبا وجود ا

   آنها بوده باشد.
چندان مورد  رانياست كه در ا ي) موضوعي(از جمله در رشته پرستار انيدانشجو كيآكادم تيموفق يهر حال، بررس به

و مورد استفاده قرار داده  يمنظور معرف نيرا به ا يابزار رانيبار در ا نياول يتوجه قرار نگرفته و مقاله مورد بحث برا
با  تر شيب يها انجام پژوهش نهيزم تواند يموضوع، م نيدرباره ا حثب نهيضمن باز كردن زم ييقدهان نياست. طرح چن

  تر را فراهم آورد. شرفتهيپ يآمار يها ليو تحل هيتر، و باالطبع با تجز حجم نمونه بزرگ
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