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  ر و پاسخ آننامه به سردبي
 

  :نقد مقاله
  يا گزارش مقاالت مداخله تيفيبهبود ك

  
  *نيا حميد صالحي
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 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب

پرستاران بخش مراقبت ويژه  يبالين يگير و تصميم يتفكر انتقادبر  مينقشه مفهو يبا عنوان تأثير برنامه آموزشاي  مقاله
 مهياست، كه به صورت ن دهيبه چاپ رس 11شماره  13دوره  1392سال  ينوزادان در مجله آموزش در علوم پزشك

در  ينيبال ييمقاالت كارآزما تيتوجه به اهم با). 1(آزمون صورت گرفته است پس -آزمون شيبا روش پ يتجرب
  :باشد مي چند نكته در مورد مقاله مذكور قابل ذكر) 2(يو پزشك يبهداشت يها يريگ ميتصم
 ستيمداخله قبل از انجام مطالعه مشخص ن نيو ا رديگ مي مداخله صورت كيدر افراد تحت مطالعه اي  مطالعات مداخله در
كه  ستين ياخالق نيا). 3(باشد گذار تأثيرمداخله ممكن است  نيمحقق است كه ا هيفرض نياثر است و ا يب ايمضر  د،يمف
ارائه گردد و  يكامل حاتيبه فرد توض ديورود به مطالعه با يبرا د،نده  ارقر يضرورريفرد را در معرض مواجهه غ كي
در مطالعات  ديكه با يموارد ترين از مهم يكي، )4و3(از آثار مطالعه و انتخاب خود، وارد مطالعه شود يبا آگاه يو

در  يكامل حيتوض يآزمودن هب يستيراستا با نيدر ا. نامه آگاهانه است تياخذ رضا يذكر شود، چگونگ ينيبال ييكارآزما
 ايكند و  افتيفرد ممكن است دارونما در اين كهو احتمال  يتصادف صيتخص ي مداخله، نحوه يمورد مداخله، اثرات احتمال

  ).5(واقع نشود، داده شود مؤثرمداخله 
از ) informed consent( آگاهانه نامه رضايت يستيشدن قانون مطالعه و اخالق در مطالعه با تياز رعا نانياطم يبرا

نه تنها  ييشدن اخالق در كارآزما تيرعا يبرا. آنها به دو گروه گرفته شود صيمورد مطالعه قبل از تخص يها گروه
كنندگان  آگاهانه از شركت نامه رضايتكسب  يچگونگ يستيبا لكهاخالق ذكر شود، ب تهيمطالعه توسط كم دييأت يستيبا

  ).4(آگانه از شركت كنندگان گزارش شود نامه رضايتداده شود و اخذ فرم  يحاتيتوض
برنامه  يبرا اين كهدر مطالعه حاضر با توجه به  يآزادانه بودن آن باشد، ول ديبا تيموارد در رضا ترين از مهم يكي

 خواننده مطرح يكه برا يسؤال. در نظر گرفته شده است، حالت آزادانه بودن وجود ندارد يبازآموز ازيامت ،يشزآمو
آگاهانه  نامه رضايتاخذ فرم  ايافراد چگونه صورت گرفته است؟ آ زآگاهانه ا تيمطالعه رضا نياست كه در ا نيشود ا مي
بر اساس آنچه ذكر شد،  اند، كرده يارمقاله از ذكر آن در مقاله خودد سندگانيطور كامل صورت گرفته است و نوه ب

  ).4(شود كردر مقاله ذ مارانينامه آگاهانه از ب تياخذ رضا يچگونگ ينيبال ييرود در مطالعات كارآزما مي انتظار
ي علمي نسبت به  انجام يك مطالعه حجم نمونه براي مقايسه بايستي متناسب انتخاب شود و با استفاده از شيوه در
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، در مطالعه حاضر كليه )6و4(رديگ يصورت نم يركار سرشما نيا يبرا حجم نمونه اقدام كرد، و معموالًمحاسبه تعداد 
مطرح است اين است كه آيا اين تعداد افراد براي مطالعه كافي  هي كسؤالاند،  افراد به روش سرشماري وارد مطالعه شده

تر از اين مقدار محاسبه  است؟ و اگر بر اساس فرمول، حجم نمونه محاسبه شود، حجم نمونه محاسبه شده به نظر بيش
تواند  مي اند و حجم نمونه لذا با اين توضيح آيا به علت محدوديت افراد به صورت سرشماري وارد مطالعه شده. شود
  ).7(از اين رو آيا توان اين مطالعه در حد قابل قبولي است؟. تر از اين تعداد محاسبه شود بيش
، است الزموجود گروه شاهد ،يا برنامه مداخله ايبودن دارو  مؤثرو  يتياثبات وجود رابطه عل يدر مطالعات برا يطرف از

نمونه از نظر  فينكته ديگر، توص). 3(شود ريتفس اطيبا احت ديبودن با مؤثرو بدون داشتن گروه شاهد، اثبات رابطه و 
  ).4(شده است هيتوص اريبس ييمقاالت كارآزما ارشدر شروع مطالعه در گز كيدموگراف يها ريمتغ
 حيتوض ك،يدموگراف يها ريافراد مورد مطالعه از نظر متغ فيآگاهانه، توص تيرضا يرسد، چگونگ مي رو به نظر نيا از

 يبرنامه آموزش يگذارتأثيرتوان به  مي ايگروه وجود داشته است، آ كيتنها  اين كهدر مورد توان آزمون و با توجه به 
از حالت  تر شيافراد ب يريادگيمربوطه دقت و توجه و  ازيامت ليمداوم به دل شآموز يها در برنامه اين كهبا توجه به (

داشته  ميرس ينظر از حالت پژوهش خارج شده است و جنبه برنامه آموزش نيطرح از ا نيو پژوهش است، و ا يعاد
  .به مقاله مناسب باشد نانيو اطم تيفيك شيتواند جهت افزا مي ، مطمئن بود،)است
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  :پاسخ به نقد مقاله

  
  يطاهره خزاع زاده، فيغالمرضا شر ،*يخزاع بهيشكوفه جودت، ط

 
  موزش در علوم پزشكيسردبير محترم مجله آ 

گيري باليني  بر تفكر انتقادي و تصميم  ميبرنامه آموزشي نقشه مفهو تأثير :ضمن تشكر پاسخ نقد مقاله احتراماً
  .گردد يمعنوان  زيرشرح به  ،پرستاران

متغيرهاي مورد نظر تا حدودي با مطالعات انجام شده مشخص شده و تنها فرض شخصي پژوهشگران  مداخله بر تأثير
شود كه  مياين گونه مواجهه نه تنها غير ضروري نيست بلكه موجب كسب دانش و تجارب جديدي در پرسنل . نيست

در مقاله توضيح داده شده و  مورد كسب رضايت آگاهانه در .دنبال نخواهد داشته براي بيمار هم عواقب نامناسبي ب
در نظر گرفتن امتياز  .حتي با استقبال زياد پرسنل بخش همراه بوده است بوده و شركت در طرح با انتخاب آگاهانه افراد

 يليست امضا.تر براي تشويق و به عنوان پاداش براي پرسنل بوده و شركت ايشان آزادانه بوده است  بازآموزي بيش
درمان دانشگاه  موزشي مربوط به مطالعه در معاونت بهداشت وآنام براي شركت در كارگاه  تپرسنل و درخواست ثب

  .بايگاني گرديده است
با انتخاب .به دليل محدوديت تعداد پرسنل از روش سرشماري استفاده شده است و نتوانستيم گروه شاهد داشته باشيم 

در صورت  .يكسان نبودن محيط و شرايط كاري موافقت نگرديددليل ه هاي نزديك بيرجند نيز ب گروه شاهد از شهرستان
  .تري عايد خواهد شد نتايج دقيق داشتن گروه شاهد مسلماً

 مؤثرگيري باليني ايشان  توانستند بر تصميم ميمتغيرهاي دموگرافيك مورد نظرما كه  نث بوده وؤكليه پرسنل بخش م
  . مربوطه در مقاله ارائه شده است و نوع استخدام بود كه نتايج سابقه كار، باشند سن

  .ها خواهد شد موجب ارتقاي سطح كيفي پژوهش با تشكر از پيشنهادات ارزشمند شما كه مطمئناً
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