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يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

 
دالنه پزشكان خانواده دانشگاه علوم پزشكي جهرم در  دلي بر عملكرد هم هاي هم نوان تأثير آموزش مهارتاي با ع مقاله

). 1(است هيدبه چاپ رس )ارديبهشت(، دوره سيزدهم، شماره دو، 1392مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، ارديبهشت 
 يها گيري ميدر تصم ييكارآزما لعاتمطا جيين كه نتابا توجه به ا. صورت گرفته است يتجرب مهيمطالعه به صورت ن نيا

 اريتواند بس مطالعه مي نيا جيلذا نتا. استبرخودار  ييباال تياز اهماين دسته مقاالت كاربرد دارند،  يو درمان يبهداشت
قابل بحث  روش آموزش در مراكز مشابه نياز قابل استفاده بودن ا نانياطم يباشد، ذكر چند نكته برا يو كاربرد ديمف

  :است
 يضرور ينيبال ييكارآزما تيفيبهبود ك شيافزا يمناسب برا يمناسب و به كارگيري روش آمار ياجرا روش
مهم گزارش  اريبس يها از جنبه يكيدو گروه در شروع مطالعه  سهيمقا ات مداخله اي،مطالع جي، در گزارش نتا)3و2(است
خواننده در صورت امكان  يبرا  اي نهيزم يها رياز نظر متغ گروهدو  بودن كسانيدر گزارش مطالعه  يستيباشد و با مي

 جهيصورت ممكن است نت نيا ريه در غكارائه گردد، چرا  pمقدار  هاي آماري و ذكرآزمون با رسم جدول و گزارش
با ذكر  اي دو گروه سهيدر صورت امكان جدول مقا ).4تا2(مطالعه منتسب به تفاوت دو گروه در شروع مطالعه باشد

  . بودن دو گروه گزارش شود كساني دأييت يبرا pمقدار 
شوند كه  انتخاب مي يكسان نياز ب يكه افراد مورد بررس است كيولوژيدميتورش در مطالعات اپ يبانه نوعلداوط تورش

شوند از  ب ميداوطل يبررس ايمطالعه  كيورود به  يكه برا ينظر افراد نيشوند، از ا ورود به مطالعه داوطلب مي يبرا
 يها به مراتب بهتر، از برنامه يافراد، تأثير ريمتفاوت بوده و نسبت به سا يعاد تيها با جمع رياز متغ يارينظر بس
 ياند، با توجه به آنچه ذكر شد كاربرد روش بر رو مطالعه افراد داوطلب وارد مطالعه شده نيا در ).5(رنديپذ مي يبهداشت

  تورش باشد؟ نيتواند منتسب به ا مي يبررس جيباشد؟ و در واقع چقدر از نتا ديمفتواند  چقدر مي يعاد عتيجم
: وجود دارد يدو ركن اساس يبوده است، در مطالعات تجرب يتجرب مهيمطالعه از نوع ن كهذكر شده است  مقاله فوق، در

دو ركن را نداشته  نياز ا كير اي ه دو گروه مورد مطالعه، اما اگر مطالعه مداخله يتصادف صيوجود گروه شاهد و تخص
صورت مطالعه  نيا ريدر غ .است يتجرب هيممطالعه از نوع ن) هدو گرو يتصادف صيعدم تخص ايعدم وجود شاهد (باشد

                                                 
 ،رجنديآترواسكلروز و عروق كرونر ب قاتيتهران و پژوهشگر مركز تحق ي، دانشگاه علوم پزشكيولوژيدميارشد اپ يكارشناس يدانشجونيا،  صالحي حميد :نويسنده مسؤول *

  alesaleh70@yahoo.com. رانيا ،رجنديب ،رجنديب يدانشگاه علوم پزشك
 saeeddashty88@yahoo.com. ايرانهمدان،  .دانشگاه علوم پزشكي همدان. رشد آموزش بهداشتادانشجوي كارشناسي سعيد دشتي، 

  8/3/92: ، تاريخ پذيرش14/2/92: ، تاريخ اصالحيه10/2/92 :تاريخ دريافت نامه



 نامه به سردبير  ، سعيد دشتينيا حميد صالحي
 

http://ijme.mui.ac.ir    255/  )1( 1392/13فروردين / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  .ذكر شده است يتجرب مهيننوع اين مطالعه ال دارد كه چرا ؤس يخواننده جا يبرا ).5(است ياز نوع تجرب
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  پاسخ نويسنده 
  

دالنه پزشكان خانواده دانشگاه  دلي بر عملكرد هم هاي هم تأثير آموزش مهارت
 علوم پزشكي جهرم

  
  *سيد اسماعيل مناقب

 
 

  يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب
  

به استحضار  نكات زير "دالنه پزشكان دلي بر عملكرد هم تأثير آموزش هم"ضمن تشكر از منتقد محترم مقاله 
 :رساند مي

هاي تجربي و شاهد نوع  طور كه در روش اجرا توضيح داده شده با توجه به تخصيص تصادفي پزشكان به گروه همان. 1
 .گردد وسيله تصحيح ميمطالعه تجربي است و به اشتباه توسط نويسنده نيمه تجربي گزارش شده و بدين

بنابراين ورود پزشكان . اند و تمام پزشكان خانواده وارد مطالعه شدهگيري پزشكان به روش سرشماري بوده  نمونه. 2
پذيري نتايج آسيبي  هاي تجربي و شاهد تعميم خانواده داوطلبانه نبوده است و با توجه به تخصيص تصادفي به گروه

 . بيند و به عبارت ديگر نتايج قابل تعميم هستند نمي

يكي از نقاط قوت مقاالت منتشر شده در مطالعات تجربي است كه به جهت هاي مورد مطالعه  هاي گروه جدول ويژگي. 3
  . رعايت اختصار از ذكر آن خودداري شده بود و بنا به درخواست منتقد محترم در زير آمده است

  
 P گروه شاهد گروه تجربي تعداد

    10  10  تعداد مرد
   355/0 %)70(نفر 7 %) 60(نفر 6  ميانگين، حداقل و حداكثر سن به سال

   161/0 )54و28( 4/32±15/5 )48و26( 3/31±01/5 درجه تحصيالت
   دكتري پزشكي عمومي% 100 دكتري پزشكي عمومي% 100 سابقه طبابت

   097/0 )15و2( 4/8±1/5 )10و1( 2/3±5  
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