
 http://ijme.mui.ac.ir  )5(13؛ 1392مرداد /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  444

  نامه به سردبير و پاسخ آن
 

 د؟يرا بهبود بخش يگزارش مقاالت مقطع تيفيتوان ك چگونه مي
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0F يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب 
 

اي پزشكي از ديدگاه دانشجويان،  كارايي دروني و اثربخشي بيروني برنامه درسي دوره دكتراي حرفه"اي با عنوان  مقاله
در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي   "علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد هيأتآموختگان و اعضاي  دانش

در  1390در سال  يفيمقاله به صورت توص نيا. است منتشر شده 243تا  233در صفحات / 13) 3/ ( 1392خرداد 
 كيتبر يكار نيانجام چن مقاله بابت سندگانيبه نو نجانبيا). 1(صورت گرفته است زدي يصدوق يدانشگاه علوم پزشك

 .استقابل ذكر  يگزارش مقاالت مقطع فتيبهبود ك يچند نكته برا يگفته ول
 يحاالت مرتبط با سالمت ريها و سا يماريها با ب ريمتغ نيشود كه ارتباط ب گفته مي يبه مطالعات وعيش اي يمقطع مطالعات

 رد،يصورت گ يليو تحل يفيتواند به دو صورت توص كه خود مي .كند مي يبررس نيو در زمان مع نيمع تيجمع كي را در
كه در آن  يو در صورت يفيتوص يف پرداخته شود آن مطالعه مقطعيتنها به توص يمطالعه مقطع كيكه در  يدر صورت

و هم  يفيتواند توص هم مي يدر واقع مطالعات مقطع .خواهد بود يليتحل ينوع مطالعه مقطع رديصورت گ يآمار زيآنال
 تيرعا ستندين داربرخور يكاف تيفياي از ك از موارد، گزارش مقاالت مشاهده ياريكه در بس يياز آن جا). 2(باشد يليتحل

 ).3(نوع مطالعات گردد نيتواند باعث بهبود گزارش ا مي رينكات ز
در وهله اول  يفرد به مقاله بوده و از طرف ياز موارد به عنوان تنها منبع مورد دسترس ياريهر مقاله در بس دهيچك

مقاله از لحاظ  دهيكه چك يكند و در صورت جست و جو مطالعه مي يها مقاله را در موتور دهيمحقق تنها چك ايخواننده 
 نيوللذا ا. ريخ ايكه تمام مقاله را مطالعه كند  رديگ مي ميباشد، تصم دهو قابل استفا ديخواننده مف يهدف و روش اجرا برا

 مقاله به صورت كامالً دهيچك كيرو نوشتن  نياز ا. خواهد بودخالصه مقاله  اي دهيقضاوت خواننده در مورد مقاله چك
به آن پرداخته  يستيده مقاله بايكه در چك ينكات نيتر    از مهم. استمهم در گزارش هر مقاله  ارياز نكات بس قيو دق يعلم

مهم در  يها ارياز مع يكي. استمقاله به صورت مختصر و البته با ذكر كامل نكات مهم روش اجرا  يشود روش اجرا
مطالعه  نيدر ا اي ...يليتحل يمطالعه مقطع نيدر ا: مثال ي، برااستنوع مطالعه  كدهيمقاله در چ يگزارش روش اجرا
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را به  جياند نتا مقاله توانسته سندگانينوشته، نو نيبه اعتقاد نگارنده ا). 5تا3..(دوسو كور يتصادف ينيلبا ييكارآزما
خواننده  يكه برا ياما سؤال. اند ها استفاده كرده داده زيآنال يبرا زين يآمار يها گزارش كنند و از آزمون يصورت مناسب

مطالعه استفاده شده است چرا در  جيدر گزارش نتا يآمار يها آزمون زكه ا نيمطالعه با توجه به ا نيشود در ا مطرح مي
كه  يرسد زمان به نظر مي .استفاده شده است "يفيتوص "از واژه  استمقاله  كي يها قسمت نيتر مقاله كه از مهم دهيچك

 .باشد يليشود نوع مطالعه تحل ها استفاده مي ريمتغ نيروابط ب يبررس يبرا يآمار يها از آزمون
و در صورت امكان با  دهيدر چك جينتا نيتر مهم ستيبا و مي است قيعمده تحق جهينتارائه  دهيدوم در گزارش چك نكته

كسب  يها در مقاله مذكور ذكر شده است مهارت). 4(به مقاله گزارش شود نانياطم شيافزا يبرا يگزارش مقدار معنادار
بهبود  يبرا يمناسب است مقدار معنادار يمواقع نيدر چن .استبرخوردار  ماز حداقل الز يول نيستشده در حد مطلوب 

محرز شدن  يبرا. كند دايپ يشتريب نانيعدم تفاوت اطم ايگزارش شود تا خواننده نسبت به تفاوت  جينتا تيفيك شيو افزا
شود نسبت به  در نظر گرفته مي 05/0تر از  كم كه معموالً يمعنادار بودن بر اساس نظر محقق و انتخاب سطح معنادار

با توجه به نظر محقق  اي( 05/0تر از  دست آمده كمه ب pكه اگر مقدار  يطوره ب. شود قضاوت مي يو معنادارتفاوت 
 سندگانينو .شود ها معنادار شناخته مي گروه نيها ب باشد آزمون معنادار شده و تفاوت) يگريد يانتخاب سطح معنادار

بوده است و  انياز نظر استادان باالتر از دانشجو يبرنامه درساند كه تمام عناصر  كرده يريگ هيجنت 1بر اساس جدول 
بوده كه با  زيخواننده سؤال برانگ يرو برا نياز ا. نيستمعنادار  يبه لحاظ آمار pكه مقدار  يدر صورت استمعنادار 

 .يارتفاوت معنادار آم ايمقاله تنها تفاوت بوده است  سندگانيمنظور نو ايآ 1در جدول  pتوجه به مقدار 
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 پاسخ نويسنده 
 

 :نقد مقالهپاسخ به 
 يا حرفه يدوره دكترا يبرنامه درس يرونيب يو اثربخش يدرون ييكارا
دانشگاه  يعلم أتيه يآموختگان و اعضا دانش ان،يدانشجو دگاهياز د يپزشك

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك
 

 نفيسه مهربانيان ،يشهرك ينيهاجر مع  ، رضا ناصري جهرمي،*مهدي محمدي

1F

  
 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب

 
 يبرنامه درس يرونيب يو اثربخش يدرون ييكارا يابيارز«و همكاران با عنوان  نجانبيدر پاسخ به نقد وارده بر مقاله ا

 ديشه يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه آموختگان و اعضاي دانش ان،يدانشجو دگاهياز د يپزشك اي حرفه يدوره دكترا
 :رساند به استحضار مي »زدي يصدوق

 يبه دو نوع كل يفيتوص قاتيتحق. است يتيترب يها دهيپد قيدق فيشامل توص يكم قيتحق ينوع يفيتوص قيتحق) 1
و  يشيمايپ قاتيخود شامل دو گروه تحق زياي ن رابطه قاتيشوند كه تحق مي يبند ميتقس يشياي و آزما رابطه قاتيتحق

است  يدر حال نيا. ال چه هست سر و كار دارندؤجواب س ناساساً با مشخص كرد ،يفيتوص قاتيتحق. دهستن يهمبستگ
 ديتأك ياطالعات پژوهش مورد يريو تفس يساختار ليمناسب است كه پژوهشگران بر تحل يزمان يليكه روش تحل

مشابه ساختار گزارش  يليساختار روش تحل. گرا مورد توجه قرار دهند اثبات يدگاهيداشته باشند و شكل پژوهش را با د
 .)1(نديتوانند به گال، بورگ و گال مراجعه نما مي شتريمنتقد محترم جهت اطالع ب. است يكم يها هشپژو

 زانيبه چه م يعموم يدوره دكترا يبوده است كه برنامه درس يال اساسؤس نيبه ا ييگو پژوهش به دنبال پاسخ نيا
در عرصه نظام بهداشت و درمان كشور را در آنان به  تيمنظور فعالپزشكان، به  ازيدانش، مهارت و نگرش مورد ن
 ييگو پاسخ يهست؟ برا زانيدانش، مهارت و نگرش پزشكان در حال حاضر به چه م گريوجود آورده است؟ به عبارت د

هدف  يعالوه بر بررس. استفاده شده است) و انحراف استاندارد نيانگيم( يفيآمار توص هاي از روش زيال نؤس نيبه ا
دانش، مهارت و  يفعل تيفاصله وضع نييتع يلذا برا .پژوهش مورد توجه قرار گرفته است نيدر ا زين ژهياهداف و ،ياصل

همان  ايسطح قابل قبول  نيزو  ،)Q3( يريگ اندازه اسيهمان چارك سوم مق ايمطلوب  تيسطح كفا پزشكان با  رشنگ
عناصر  يدرون ييكارا سهيبه منظور مقا نياي و همچن تك نمونه يت ي، از روش آمار)Q2( يريگ اندازه اسيچارك دوم مق

 انسيوار لياز روش تحل زين گريكديبا  يعلم أتيه يو اعضا انآموختگ دانش ان،يدانشجو دگاهياز د يگانه برنامه درس ده
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 . استفاده شده است رهيچند متغ
اند و تنها به  نداشته يفعل تيرد وضع ايبر اثبات  يميپژوهشگران، تصم كه نيارائه شده و با توجه به ا حاتيبه توض نظر

 .است يمنتف يليبوده و بحث مطالعه تحل يفيتوان گفت، پژوهش از نوع توص اند، مي موجود پرداخته تيوضع يبررس
تابع  ات،يچاپ در نشر يمقاالت، در ارائه مطالب برا سندگانيكه نو دينما نكته جلب مي نيتوجه منتقد محترم را به ا) 2

 سندگانيكن نويل رفتهيصورت پذ دهيدر چك جيارائه كامل و مبسوط نتا يتالش الزم برا. باشند ه ميلضوابط خاص هر مج
 .اند مجله بوده يها تياز اعمال نظرات داوران و محدود ريناگز

دانش، مهارت و نگرش پزشكان،  يفعل تيفاصله وضع نييتع يمقاله برا نيد؛ در اگفته ش كيطور كه در بند  همان) 3
 اسيچارك دوم مق(و سطح قابل قبول )) Q3( يريگ اندازه اسيچارك سوم مق(مطلوب  تياي با سطح كفا سهيمقا

قرار  سهيمقا يمبنا يبه عنوان مقدار معنادار) Q2( و) Q3( يمقدار آمار نجايدر ا. صورت گرفته است)) Q2( يريگ اندازه
 .گرفته است

 .ها مدنظر بوده است گروه نيتفاوت ب ك،يدر خصوص نقد وارده بر جدول ) 4
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