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 نامه به سردبير و پاسخ آن 

 
  يا مداخله مطالعات يمتدولوژ گزارش تيفيك بهبود

  
  :نقد مقاله

 مقطع دانشجويان يا حرفه خودپنداره بر يتوجيه-يآموزش برنامه تأثير
  يپرستار يكارشناس

  
  *نيا صالحيحميد  ،راد تعناي يمصطف

  
  747تا 742  ):8(14؛ 1393 آبان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  

  يآموزش در علوم پزشك يراناي محترم مجله ريسردب
 مجله در يپرستار يكارشناس مقطع دانشجويان يا حرفه خودپنداره بر يتوجيه-يآموزش برنامه تأثير عنوان بااي  مقاله

 50 يرو بر يتجرب صورت به مطالعه نيا. است شده منتشر 6 شماره و 14 جلد ،يپزشك علوم در آموزش يرانيا
 يتحصيل سال اول نيمسال در مشهد يپزشك علوم دانشگاه يماماي و يپرستار دانشكده يپرستار يكارشناس يدانشجو

  ).1(است گرفته صورت 91-90
 يگذارتأثير بودن مشخص و شده منتشر مقاالت تيفيك بهبود يبرا مقاله نقد انتشار بر يمبن مجله يها استيس به توجه با
 يها گيري ميتصم يبرااي  مداخله التامق به ازين افزون روز تياهم به توجه با و )2(دانش ترجمان شدن يعمل و مقاالت نيا

  .است ذكر قابل مقاله به تر بيش نانياطم يبرا فوق مقاله مورد در نكته چند ذكر) 3(يبهداشت
 زين بعد من اميدوارمو گفته كيتبر مقاله يها سندهينو به يكاربرد و ديمف كار نيچن بابت خواننده كي عنوان به اول وهله در

اين  ضمن م،يباش است، سازنده و ديمف اريبس يپرستار و يپزشك آموزش ستميس يبرا كه قبل نيا از يمقاالت انتشار شاهد
 بحث قابل ريز موارد يكاربرد و سازنده مقاله نيا ليتكم و تأييد يبرا يول است، شده نگارش يمناسبي  گونه به مقاله كه

  :است
 يبرا ييدانشجو شماره بودن فرد و زوجي  هيپا بر يتصادف گيري نمونه روش از است شده ذكر حاضر مطالعه در -1

 و يتصادف روش است، داشته وجود نفر 25 گروه هر در اين كه به توجه با د،يگرد استفاده گروه دو به افراد صيتخص
 موارد همه در گروه دو در افراد تعادل يتصادف روش گونه نيا در كه چرا ست،ين روشن يخوب به ها گروه صيتخص
 ممكن م،يكن انتخاب را) ييدانشجو شماره(عدد يتعداد يتصادف صورت به اگر كه صورت نيا به ندهد، رخ است ممكن
 ممكن گروه نيا شدن ليتكم با بعد رند،يبگ قرار) مداخله مثال يبرا(گروه كي در و شود فرد يتصادف به همه شماره است
 در يتصادف صيتخص بدون را يتعداد ستيبا مي باالجبار صورت نيا در باشد نشده ليتكم تصادف، به گريد گروه است
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 گروه دو به شده داده صيتخص افراد تعداد بودن برابر از توان نمي روش نيا با قتيحق در يعني. داد يجا گريد گروه
  .بود مطمئن

 دانشجو تعداد چه كه است نشده مشخص كه چرا ،)4(شود روشن بهتر كار روند اگراميد رسم با ديشا يقبل مورد -2
 اي اند، شده ميتقس گروه دو به نفر 50 نيا و ندا بوده نفر 50اند  كرده يآمادگ اعالم مطالعه يبرا واند  بوده طيشرا واجد

 گروه دو به سپس واند  شده انتخاب نفر 50 ها آن نيب از واند  شده داوطلب مطالعه به ورود يبرا يتر بيش تعداد اين كه
  .)4(اند شده ميتقس

 محاسبه مشابه مطالعات اساس بر را نمونه حجم يحال در نيمحقق: نمونه حجم محاسبه يبرا فرمول از استفاده .3
 ياصل ريمتغ اريمع انحراف و ها نيانگيم تفاوت كه ستين مشخص واند  نكرده مشابه مقاالت به ياستناد چيه كهاند  كرده
 يبرا است، شده استفاده منظور نيا يبرا يخاص مطالعه از كه يصورت در است، شده نييتع اساس چه بر گروه دو در
 محاسبه فرمول در گروه دو در ريمتغ انسيوار و ها نيانگيم ها تفاوت و شده استناد مطالعات به تا است ازين نانياطم

  .)4(نشود جاديا يسوال خواننده يبرا تا باشد يعلم شواهد هيپا بر نمونه، حجم
 عنوان به جلسه دو در شركت عدم اي و يحيتوج جلسه در شركت عدم كه است شده ذكر خروج يها اريمع مورد در .4
 نيا به جينتا در چون اند، كرده تيرعا را طيشرا نيا مطالعه انيپا تا مطالعه مورد افراد همه ايآ شد، مي يتلق خروج اريمع

 يوابستگ به توجه با يشزآمو مطالب يطرف از ر؟يخ اي شدند خارج مطالعه يط يافراد ايآ كه است نشدهاي  اشاره نكته
  .است بوده زيچ چه خروج اريمع عنوان به جلسه دو بتيغ اساس جلسات، مطالب

 با ياصل مطالعه در مطالعه، ييايپا تأييد يبرا مطالعه نيا در لوتيپاي  مطالعه كه يافراد از استفاده: ها داده يآلودگ .5
 لوتيپا مطالعه افراد ايآ كه است، نشدهاي  اشاره پژوهش نيا در كه شود ها مي داده يآلودگ باعث و است همراه ياشكاالت

  ).5(نه اي شد گرفته نظر در خروج اريمع كي عنوان به تميآ نيا و شدند خارج مطالعه از
 نظر از گروه دو شود مي مشخص 3 جدول در ):4(ياصل واي  نهيزم يها ريمتغ نظر از گروه دو تفاوت عدم يبررس .6

 گروه در مثال يبرا. باشد گذارتأثير مطالعه جينتا بر تواند مي نيا كه هستند، متفاوت كيدموگراف واي  نهيزم يها ريمتغ
 مسائل و درس در تر بيش تمركز و فرادا نيا تر كم يريدرگ به توجه با و هستند، مجرد افراد از يتر كم درصد يتجرب

  ).4(باشد گذار تأثير اندك چند هر جينتا در تواند مي يآموزش
 تيرعا با رود مي انتظار پژوهشگران، نيب ارتباط و دانش ييايپو و مقاالت تيفيك بهبود در نقد سازنده نقش به توجه با

 يمطمئن يشواهد قيطر نيبد و ميباش زمانيعز كشور سطح در مقاالت يفيك سطح يارتقا شاهد ييجز چند هر ينكات
  ).7(است زين يعلم داتيتول جهت در كشور توسعه اهداف يراستا در كه ،)6(شد خواهد فراهم گيري ميتصم يبرا
  

 منابع
1. Heydari A, Shokouhi Targhi E. The Effect of an Educational-Orientation Program Upon Professional Self-

Concept of Undergraduate Nursing Students. Iranian Journal of Medical Education. [Original research 
article]. 2014;14(6):438-94. 

2. Salehiniya H, Dashty s. --The results of intervention studies are always reliable and generalizable to other 
groups? Iranian Journal of Medical Education. [Letter to Editor]. 2013;13(3):254-6. 

3. Salehiniya H. Improving the quality of reporting a cohort study. Archives of Iranian medicine. 
2013;16(8):495. 

4. Schulz KF, Altman DG, Moher D. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel 
group randomised trials. BMC medicine. 2010;8(1):18. 

5. Salehiniya H. Importance contamination of data in study and medical articles. Iranian Journal of Medical 
Education. [Letter to Editor]. 2014;14(5):471-3. 

6. Salehiniyaa H. How to write a medical article? Iranian Journal of Medical Education. [Letter to Editor]. 
2014;14(1):87-9. 



  مصطفي عنايددار و همكار  نقد مقاله
 

  http://ijme.mui.ac.ir )8(14؛ 1393آبان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  744

7. Salehiniya H. Use of epidemiologists :Essential for research projects and papers in Medical scope in Iran. 
Iranian Journal of Medical Education. [Letter to Editor]. 2014;14(3):280-1. 



 

http://ijme.mui.ac.ir   745/  )8( 1393/14آبان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

 
  :نقد مقاله

 مقطع دانشجويان يا حرفه خودپنداره بر يتوجيه-يآموزش برنامه تأثير
  يپرستار يكارشناس

  
  * يجهرم يپيما باديه زهره

  
  

  يآموزش در علوم پزشك يراناي محترم مجله ريسردب
 مجله پرستاري در مقطع كارشناسي دانشجوياناي  حرفه خودپنداره بر توجيهي-آموزشي برنامه تأثير عنوان بااي  مقاله

از آنجا كه ). 1(است چاپ رسيده به 1393 شهريور ماه در 6 شماره و 14 دوره پزشكي علوم در آموزش ايراني
و  است ي قابل اعتماد و قابل مقايسهها براي داشتن يافته ،آوري اطالعات ين ابزارهاي جمعتر مهمپرسشنامه يكي از 

  .كارگيري شكل صحيح آن امري ضروري است بر خود الزم دانستم نقد وارد را نوشته و به خدمتتان ارسال نمايم هب
اين : به اين شكل معرفي گرديده است است cowinپرسشنامه مورد استفاده در مطالعه كه پرسشنامه در روش كار ، 

 مخالفم، مخالفم، نسبتاً موافقم، نسبتاً موافقم، موافقم، كامالً(ليكرت اي  گزينه شش مقياس در سؤال 36 شامل پرسشنامه

 21 (حداكثر و )ضعيف خودپنداره( 36پرسشنامه اين در كسب قابل نمره حداقل بنابراين، است 1 تا 6 نمره) مخالفم كامالً

اشاره  دقيقاً ،Measuring Nurses' Self- concept مورد استفاده در مقاله با عنوان 16در رفرانس . است) باال خودپنداره
نيز  cowinحتي در ديگر مقاالت ). 2(استاي  گزينه 8آيتم در مقياس ليكرت  36گرديده كه نسخه نهايي اين پرسشنامه 

حتي اين پرسشنامه در . است 36-288دهي از  طيف نمره اين كهو ) مقاله3(به اين موضوع اشاره گرديده است صريحاً
  ).6(است اي گزينه 8ايران نيز از نظر روايي و پايايي مورد بررسي قرار گرفته كه باز هم به فرم ليكرت 
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  :مقاله نقد به پاسخ
  

  *طرقي  عباس حيدري؛ الهه شكوهي
  

  
  يآموزش در علوم پزشك يراناي محترم مجله ريسردب
 برنامه تأثير" عنوان تحت نجانبيا مقاله از يموارد نقد خصوص در ن،يوز مجله آن محترم خوانندگان از تشكر ضمن

 چاپ به 14 دوره 6 شماره در كه "يپرستار يكارشناس مقطع انيدانشجواي  حرفه خودپنداره بر يهيتوج -يآموزش
  :رساند مي استحضار به شده مطرح موارد بيترت به را زير موارد ،)1(است دهيرس

 روشن شده وارد اشكال گرچه شاهد، و يتجرب يها گروه به پژوهش يواحدها يتصادف صيتخص نحوه خصوص در .1
  :گردد مي فاديا زير موارد ،نيست
 است ممكن موارد همه در گروه دو در افراد تعادل يتصادف روش گونه نيا در" جمله در و محترم خواننده نقد در) الف
 نقطه در و است احتمال كي ادعا نيا كه است واضح پر. است شده استفاده "ندهد رخ است ممكن" عبارت از ،"ندهد رخ

  .بود برقرار ها گروه تعادل و است نداده رخ يمشكل نيچن حاضر مطالعه در البته،  دارد قرار دادن رخ احتمال آن مقابل
 احتمال، نيا وقوع) يبيترك زيآنال( احتماالت نيقوان براساس و الذكر، فوق جمله ادامه در شده ارائه حيتوض براساس) ب
 به مربوط حاالت همانند ييدانشجو يها شماره به مربوط حاالت ،اين كه حيتوض. است رممكنيغ باًيتقر و ديبع اريبس

 25 سكه كي پرتاب در اين كه احتمال كه كرد طرح نيچن را مسأله توان يم لذا و) فرد و زوج( است يحالت دو سكه پرتاب
 در 1 احتمال نيا احتماالت، نيقوان در مربوطه فرمول از استفاده با است؟ چقدر باشد) خط اي( ريش حاصل ،ياپيپ بار

  ).2(است )25 توان به دوم كي( 33554432
 نخواهد شيپ يمشكل چيه باشد، فرد يتصادف صورت به ييابتدا يانتخاب شماره 25 فرضًا اگر كه است نيا يبعد نكته) ج

 شدن ليتكم از بعد كه يبعد زوج ي شماره 25 و رندگي يم قرار) مداخله مثالً( ها گروه از يكي در نفر 25 آن كه چرا آمد،
 .كنند يم ليتكم را) شاهد( گريد گروه گردد، مي استخراج يقبل گروه

 است بوده مطالعه انجام يبرا ازين مورد تعداد از تر بيش اند بوده مطالعه در شركت يبرا طيشرا واجد كه يافراد تعداد .2
 مورد مقاله متن در موضوع نيا اگر البته. است بوده 25 از تر بيش زين زوج و فرد يها شماره تعداد و) برابر 5/1 حدود(

 جهت مقاله حجم تيمحدود جهت به گرچه،. ديگرد مي برطرف محترم خواننده يبرا شده جاديا ابهام گرفت يم قرار اشاره
 به بسته ياالتؤس نيچن است ممكن بسا چه. نمود ذكر را قيتحق نديفرآ به مربوط اتييجز همه توان ينم مجالت در چاپ
 و مقاله داوران كه ستا نيا است، مهم آنچه. گردد مطرح زين مقاله كي هاي بخش ريسا در خوانندگان يتخصص نهيزم

 اطالعات معموالً زين خصوص نيا در و گردند مطمئن اجرا و يطراح مراحل در مطالعه اعتبار و يدرست از مجله ريسردب
 يپرستار ارشد يكارشناس مقطع نامه انيپا حاضر مطالعه كه است ذكر قابل. كنند مي درخواست سندگانينو از را ياضاف
 دانشكده يليتكم التيتحص يشورا در تاًينها و يبررس مختلف كارشناسان و داوران توسط مرحله نيچند در است، بوده

  .است گرفته قرار تأييد و يداور مورد دانشگاه يپژوهش يشورا نيهمچن و
  
 شده آورده مقاله متن در يبررس مورد مطالعات به مربوط اعداد اين كه به توجه با و ،2 بند در شده ذكر ليدال به .3
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 به اشاره ن،يهمچن. شود ينم مقاله ارزش از كاستن موجب نمونه حجم نييتع در استفاده مورد منابع به اشاره عدم است،
 سبب تواند نمي يموارد نيچن در آنها به اشاره عدم اما د،ينما تيتقو شواهد ارائه نظر از را مقاله تواند مي گرچه منابع
  .است نبوده يعلم شواهد براساس مطالعه كه ندينما استنتاج محترم خواننده تا شود

 در شده ارائه آمار به توجه اين كه ضمن. شد مي گزارش حتما افتاد، يم اتفاق) نمونه از يفرد خروج( يمورد نيچن اگر .4
 شركت جلسات در مطالعه يانتها تا گروه دو هر در شده انتخاب نفر 25 كه است نيا از يحاك مطالعه هاي افتهي و جداول
  .اند نشده حذف مطالعه از و كرده

 نشده انجام لوتيپا مطالعه حاضر پژوهش در ،اوالً. است ابهام يدارا) ها داده يآلودگ( بند نيا در شده مطرح موارد .5
 و اعتبار يبررس يبرا نفر چند نيب پرسشنامه عيتوز و لوتيپا مطالعه نيب كه دارند استحضار محترم خواننده!!! (است

 مداخله گروه افراد است ممكن كه است مداخله انجام به مربوط ها داده يآلودگ ،اًيثان). دارد وجود تفاوت ابزار ييايپا
 تحت باشد، مربوطه تواند مي ها پرسشنامه كردن پر به كه آنچه. ندينما منتقل شاهد گروه افراد به را شده كسب اطالعات
  ).3(استاي  مداخله مطالعات در يداخل اعتبار داتيتهد از يكي كه است مطرح آزمون اثر عنوان

  .است استفاده مورد يآمار هاي آزمون و هياول هاي داده بر منطبق 3 جدول در شده ارائه هاي افتهي .6
 ضمن است، شده مطرح يگريد محترم خواننده توسط كه يپرستار خودپنداره پرسشنامه بر دوم وارده نقد خصوص در

 شكل مقاله متن در شده يمعرف پرسشنامه رساند مي استحضار به موارد، تأييد و محترم خواننده نظر دقت از تشكر
 نسخه ييايپا و ييروا است گرفته قرار اشاره مورد مقاله متن در كه گونه همان و است Cowin پرسشنامه شده ليتعد

 در كه است ذكر قابل. است گرفته قرار تأييد و يبررس مورد ،است پرسشنامه شده ليتعد شكل واقع در كه آن يفارس
 يبرخ نظر براساس صرفاً و است نشده داده ياصل پرسشنامه سواالت متن و تعداد در يرييتغ شده ليتعد پرسشنامه

 ليتعد نيا يعبارت به. ديگرد ليتعد ها نهيگز تعداد) 3(قيتحق روش مرجع كتب با نظرات نيا تطابق نيهمچن و دياسات
 افتاده قلم از مقاله متن در موضوع نيا به مربوط حاتيتوض حال، نيا با. باشد نمي مطالعه يها افتهي اعتبار يبرا يديتهد
  .است تأييد مورد محترم خواننده توسط وارده نقد و
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