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  ر و پاسخ آننامه به سردبي
  :نقد مقاله

  يدر مطالعات و مقاالت پزشك ها داده ياهميت آلودگ
  

  *نيا حميد صالحي
 

  473تا  471 ):5(14؛ 1393 مرداد/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
   

 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب

مامايي در اداره زايمان در  بر خودكارآمدي دانشجويان) Demonstration( با عنوان تأثير روش تدريس نمايشي يا مقاله
 مهيبه صورت ن سندهيمطالعه بر اساس نظر نو نيا. است دهيبه چاپ رس 4و شماره  14دوره  ،يمجله آموزش پزشك

  ).1(صورت گرفته است يتجرب
 نييپا تيفيانتشار مقاالت با ك يپزشكمرتبط از جمله آموزش  يها و رشته يپزشك ي طهيعمده در ح يها ياز نگران يكي

در نقد مقاالت منتشر شده در  ريمقاالت نامه به سردب رشياز جمله پذ يها استيبا اتخاذ س ي، مجله آموزش پزشكاست
و پژوهشگران شده و  نيمحقق نيمهم باعث ارتباط ب ني، و ا)3و2(است دهيمقاالت گرد يفيسطح ك يمجله موجب ارتقا نيا

  ).4(اقدام منجر به ترجمان دانش شده است نيا يو به نوع دهيگرد يسينو و مقاله قيآموزش روش تحق ت ويباعث تقو
 يجا اريبس نياند كه ا به جوانب روش كار در مقاله پرداخته قيدق اريبس سندهيرسد نو مي مقاله منتشر شده به نظر در

بودن  مؤثرنشان از  نيكه ا ،ميگو مي كيمقاله تبر يها سندهيبه نو مقاله نياز خوانندگان ا يكيتشكر دارد و به عنوان 
و  يو فراهم شدن فرصت نقد مقاالت و ارتباط علم ريمقاالت نامه به سردب ارشتمجله در ان هيريتحر تأيه استيو س هيرو

  ).2(است پژوهشگران نيسازنده ب
  :ستياز لطف ن يذكر چند نكته در مورد مقاله مذكور خال اما

 يدچار آلودگ ها كه داده يكه در صورت ي، به طورها است داده يآور مهم در هنگام جمع اريبس يمبحث ها داده يآلودگ
كه در واقع محقق به دنبال آن  ستين يزيفاصله دارد و آن چ تيآن پژوهش دچار مشكل بوده و با واقع جينتا گريشوند د

 ها آن يبر رو لوتيكه مطالعه پا يد، استفاده از افرادشو ها مي داده يلودگكه باعث آ يردامو نيتر مهم، از )5(بوده است
مطالعه  نيدر ا( شود مي كردن مطالعه استفاده لوتيپا يكه برا ياستفاده از افراد. باشد يدر مطالعه اصل رديگ مي صورت

 نيدهد، از ا مي قرار تأثيررا تحت  لعهمطا جيشد و نتا ها در داده يآلودگ جاديباعث ا يدر پژوهش اصل) نامه پرسش ييايپا
 يبرا اياست كه آ نيخواننده مطرح است، ا يكه برا يسؤال، )5(نشوند يوارد مطالعه اصل لوتيشود افراد پا مي هيرو توص
 ييايبه سنجش پا يازين ،)1(شده است تأييد سندهيآن به استناد نو ييايو پا ييمطالعه روا نيكه در چنداي  نامه پرسش

شده  ها داده يمطالعه باعث آلودگ نيكار در ا نيشود ا مي كه مطرحاي  بودن پاسخ نكته ، در صورت مثبتاست آن دمجد
و بهتر  نيستاز اشكال  يخود خال نياستفاده شده است، كه ا زين يدر پژوهش اصل لوتياست، چرا كه از همان افراد پا

  ).5(شود؟ يريگجلو ها داده يشد تا از آلودگ مي هكار استفاد نيا يبرا يگرينبود از افراد د
 يبه كورسازاي  پژوهش اشاره ني، در ا)6(است ي، نحوه كورسازاست مهم اريگونه مطالعات بس نيكه در ا يگريد نكته

                                                 
  alesaleh70@yahoo.com.. رانيا. تهران. تهران يدانشگاه علوم پزشك ،يولوژيدمياپ يدكتر يدانشجونيا،  حميد صالحي  : نويسنده مسؤول *

  11/4/93 :تاريخ پذيرش ،11/4/93: ، تاريخ اصالحيه11/4/93: تاريخ دريافت مقاله

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 3

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3310-fa.html


  نژاد و همكاران حسين صادق  پاسخ به نقد مقاله 
 

 http://ijme.mui.ac.ir )5(14؛ 1393مرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  472

 با اريكوربودن بس هيقض ن،يبوده است، با توجه به ا مؤثرشده است كه در دو گروه آموزش  انيب ينشده است، از طرف
 محقق هياطالعات به سمت فرض ييباعث سوگرا يعدم كورسازاي  هت مداخلكه در مطالعا دهد، چرا مي جلوه تيماه
 كياركان  نيتر مهماز  يكياند، به  مطالعه پژوهشگران روش مطالعه را مبسوط شرح داده نيدر ا يدر حال). 6(شود مي

 اريبس يكه كورسازرسد  مي مطالعه به نظر ني، در ا)6(نكرده انداي  اشاره است يكه نحوه كورسازاي  مطالعه مداخله
گر  زيآنال يشد از كورساز مي مطالعه نيقرار داده باشد، به نظر در ا تأثيرمطالعه را تحت  جيتواند نتا مي مهم باشد و

ذكر نحوه  يها كه بر اساس استاندارد ينشده است، در حالاي  در مقاله اشاره يول. گر استفاده نمود و پرسش ها داده
  ).6(اي است مقاله مداخله كيان ارك نيتر از مهم يكورساز

ذكر شده است، با توجه  يتجرب مهينوع مطالعه ن ي، ول)4(است را دارا يمطالعه تجرب كي طيمطالعه حاضر شرا گر،يد نكته
 پژوهشگران ينكات برا نيرسد توجه به ا مي به نظر يو بهداشت يسالمت يها گيري ميگونه مطالعات در تصم نيا تيبه اهم

 نيرود ا مي انتظار). 7(به مقاله شود رندگانيگ ميخواننده و تصم تر بيش نانيطمبوده و باعث ا يو كاربرد ديتواند مف مي
پرداخته شود تا  يكورساز خصوصاً ها تميآ نيبه ا يقرار گرفته و در مطالعات آت نيمحقق ريدست نوشته مورد توجه سا

  .برخوردار شود يتر بيشمطالعه از اعتبار  جينتا
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  :پاسخ به نقد مقاله

  
 يبر خودكارآمد )Demonstration( يشينما سيروش تدر تأثير

  مانيدر اداره زا ييماما انيدانشجو
  

  *احسانپور الي، سهيفهام باي، فربهادران ني، پرويزير يمحمد اليسه
 

  سردبير محترم مجله آموزش در علوم پزشكي 
  

  :خواننده محترمبا تشكر از نظرات بسيار سازنده و مفيد 
ي پيوسته ورودي سال طور كه در متن مقاله هم ذكر شده است اين مطالعه برروي دانشجويان مامايي كارشناس همان -1

ي اين دانشجويان با كارشناسي ناپيوسته مامايي ها انجام گرفته است در حاليكه مطالعه پايلوت برروي هم ترمي 1389
. و آلودگي داده ها وجود ندارد صورت گرفته است بنابراين از همان افراد پايلوت در پژوهش اصلي استفاده نشده است

گونه اذعان نمود كه اين پرسشنامه تاكنون برروي خودكارامدي  پرسشنامه بايد اين عالوه بر اين در مورد پايايي
عتماد علمي نياز به پايايي مجدد اتعيين اعتبار و جهت دانشجويان مامايي و در محيط ليبر و زايشگاه انجام نشده است لذا 

  . اين پرسشنامه بوده است
به دليل اينكه پژوهشگر از مربيان دانشكده بوده است . تفاده شده استدر اين مطالعه از كورسازي آناليزگر دادها اس -2

  . پذير نبوده است ، امكان)همان پرسشگر(لذا انجام كور سازي توسط پژوهشگر 
نحوي است كه كنترل همه متغيرهاي بازيگر در  شرايط تجربه و تحقيق بهدر مورد نوع پژوهش با توجه به اينكه  -3

دربرخي مطالعات بر روي انسان  نظير  .ذكر شده استتجربي  نيمه  مطالعه مقدور نيست ،  بطور كامل حوزه تحقيق
 ،)  و داشتن گروه شاهد گيري كامال تصادفيعليرغم نمونه(مطالعه فوق امكان كنترل كليه عوامل تاثير گذار وجود ندارد

اين دو شرط اصلي براي مطالعه تجربي را  داشتن ه نيمه تجربي ذكر شود هرچند برخي محققين مطالع بهتر است بنابر 
هاي         اين است كه در طرح) نيمه تجربي(آزمايشي   هاي نيمه        هاي آزمايشي واقعي و طرح        هاي طرح        از تفاوت. دانندكافي مي

هاي نيمه آزمايشي حداكثر         رحدر حالي كه در ط ،شود وني اعمال ميرآزمايشي واقعي حداكثر كنترل بر متغيرهاي اعتبار د
  .شود مينكنترل بر متغيرهاي اعتبار دروني اعمال 

                                                 
 ehsanpour@nm.mui.ac.ir.رانياصفهان، ا اصفهان، يدانشگاه علوم پزشك ،يآموزش پزشك قاتيمركز تحق ،يگروه آموزش پزشك) يمرب(احسانپور  اليسه: مسؤولنويسنده  *

) يمرب(بهادران  ني؛ پرو)mohamadirizi@yahoo.com. (رانياصفهان، ا ن،اصفها يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،ييگروه ماما) يمرب( يزير يمحمد اليسه
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