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  نامه به سردبير و پاسخ آن
  

  يمقاالت مقطع يگزارش ده تيفيبهبود ك
  

  :نقد مقاله
و رويكرد مطالعه عمل فكورانه در دانشجويان  يرابطه تجربه دوره آموزش

  يپرستار
  

  *نيا حميد صالحي
  

  918تا  916 ):10(14؛ 1393 دي/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 
  

 يزش در علوم پزشكآمو يرانيمحترم مجله ا ريسردب  
 يرانيمجله ا در يو رويكرد مطالعه عمل فكورانه در دانشجويان پرستار يبا عنوان رابطه تجربه دوره آموزشاي  مقاله

بوده است  يمقاله كه به صورت مقطع ني، ا)1(ده استيبه چاپ رس 766- 758) :9( 14 ;1393. يآموزش در علوم پزشك
  .باشد يكاربرد اريتواند بس مي و است يآموزش پزشك يها طهيدر ح نيمسؤول يبرا يو كاربرد ديمف ارياطالعات بس يحاو
 تيساز تقو نهيتواند زم مي كاربرد داشته و ها يزير در برنامه ،يكه مقاالت منتشر شده در مجله آموزش پزشك ييآنجا از

چند نكته در مورد  ،ينظر كاربرد مقاله از نيا يو با توجه به غنا) 2(باشد يو پرستار يپزشك طهيآموزش در ح طيشرا
  .است مقاله قابل بحث نيا

آوري  جمع پرسشنامه لهيبه وس كه اطالعات است ييها مهم در پژوهش ارياز نكات بس پرسشنامه ييايو پا ييروا )1
از افراد شامل  يتعداد نيپس از ترجمه و واترجمه شدن، ب پرسشنامهكه  است ازين ييسنجش روا يبرا. شود مي
). 3(گردد آوري جمع پرسشنامهدر مورد  ها شود و نظر آن عيتوز ستيمردم آگاه و متدولوژ طه،يدر آن ح نيصصمتخ

با توجه به  پرسشنامهاز موارد  يآن اظهارنظر كرده، چرا كه ممكن است برخ ييدر خصوص روا ديخبرگان مربوطه با
مطالعه  درشود،  ليتكم اياصالح و  يباشد موارد ازين ايكشور ما قابل كاربرد نباشد و  يو اجتماع يفرهنك طيشرا

ذكر شده است ) يسيترجمه و ترجمه مجدد آن توسط فرد مسلط به زبان انگل( پرسشنامه ييروا تأييد يمذكور آنچه برا
و  طهياز خبرگان آن ح ي، نظر تعداداست ازين يموارد نيباشد و در چن پرسشنامه ييدهنده روا تواند نشان ينم

  .رديگ رقرا زيو آنال يمورد بررس زين تسيمتدولوژ
 پژوهش كي جينتا يو زمان است مهم اريبس يپزشك يها در پژوهش ييگو پاسخدرصد : در پژوهش ييگو پاسخدرصد  )2

معموالً باشد،  يدر سطح قابل قبول ييگو پاسخجهت استتناج برخوردار باشد كه درصد  ييباال نانياطم تيتواند از قابل مي
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در  يستيمطالعه، با نيدر ا 7/65 ييگو پاسخدرصد  با توجه به باشد،تواند مناسب  مي درصد 80 يباال ييگو پاسخدرصد 
  .رديمهم مد نظر قرار گ نيا جينتا ميو تعم ريتفس

افراد با  نيشوند، ممكن است ا مي كه افراد به صورت داوطلب وارد پژوهش يدر مطالعات: ها يداوطلب بودن آزمودن )3
  ).2(نظر باشدمهم مد نيا ديبا جينتا يريپذ ميرو در تعم نيمتفاوت باشند، از ا اتيخصوص يع از نظر برخمرج تيجمع

 به آن اشاره شود، ذكر ديبا ها كه در قسمت مواد و روش ياز موارد يكي: مطالعه يدر روش اجرا اتييذكر جز )4
كه  يآزمون ذكر شده است، در حال يتعداد دهيكمقاله در قسمت چ ني، در ا)5و4(است استفاده شده، يآمار يها آزمون

در  است ازيكه ن ياستفاده از آن ذكر نشده است، در حال ليو دل فادهمورد است يها به آزموناي  اشاره چيدر متن مقاله ه
  ).4(، اشاره شوداست مقاله يابيارز يها از مالك يكيكه  تميآ نيبه ا ها متن مقاله در قسمت روش

 يپزشك طهيگزارش مقاالت منتشر شده در ح تيفيبهبود ك يارتقا ،ياز اهداف مجله آموزش پزشك يكيكه  اينتوجه به  با
الذكر شاهد  نكات فوق تيتا با رعا رد،ينوشته مورد توجه قرار گ دست نيرود ا مي ، انتظار)6(است مرتبط يها و رشته

  .ميباشمقاالت منتشر شده در داخل كشور  تيفيك يارتقا
  
  عبمنا

1. Abdi H, Nilli MR. [The Relationship between Course Experience and Deliberate Practice Study Approach 
among Nursing Students]. Iranian Journal of Medical Education.2014; 14(9): 758-66.[Persian] 

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

3. Abdollahpour I, Nedjat S, Noroozian M, Majdzadeh R. [Performing Content Validation Process in 
Development of Questionnaires]. Iranian Journal of Epidemiology. 2011; 6(4): 66-74. [Persian] 

4. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP,et all. The Strengthening the 
Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement :guidelines for reporting 
observational studies. BMJ. 2007; 335(7624): 806-8. 

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

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



 http://ijme.mui.ac.ir )10(14؛ 1393دي / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  918

  :پاسخ به نقد مقاله
  

و رويكرد مطالعه عمل فكورانه در دانشجويان  يرابطه تجربه دوره آموزش
  يپرستار

  
  ي، محمد رضا نيل*يحميد عبد

  
 يدر علوم پزشكآموزش  يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

  : وارد شده، نكات زير قابل ذكر است يدر مورد نقدها ضمن تشكر از نظرات خواننده محترم
در پژوهش حاضر، ابتدا نسخه انگليسي به . است يان امر، از الزامات اساسنظر صاحب تأييدو  يابزار، بررس يدر مورد رواي )1

سپس پرسشنامه  .قرار گرفت يو زبان و ادبيات انگليس يرشته علوم تربيتاساتيد  تأييدفارسي برگردانده شد و ترجمه آن مورد 
با هم مقايسه شدند و اصالحات الزم  ها اين ترجمه .دو زبان، به انگليسي برگردانده شد هترجمه شده توسط يك متخصص مسلط ب

فرستاده شد و در اين مرحله ويرايش  يعلمي علوم تربيت نفر از اعضاي هيأت 10براي  مجدداً ها سپس پرسشنامه.صورت گرفت
كه در متن مقاله نيز ذكر شده (بعد از ترجمه  ييعن خاطر آن بوده است كه در مرحله اوله در آنها صورت گرفت و اين ب يجزي يخيل

در  ياساسشدن نوشتار و عدم ويرايش  يدر مقاله به دليل پرهيز از طوالن. گذشته است يان علوم تربيتنظر صاحباز فيلتر ) است
  .ان در مرحله دوم، تنها مرحله اول ذكر شده استنظر صاحب يبررس

 ياز دانشجويان پرستار 187شامل  ،يدر اين مقطع زمان يدر مورد نقد دوم، بايد دقت شود كه در مقاله حاضر، جامعه آمار )2
نفر  123تعداد  يگير با استفاده از نمونه ياز اين جامعه آمار. بودند 1391-92تا  1389-90 يتحصيل يها نيم سال دوم سال يورود

 يپذير تعميمكه خواننده محترم به عنوان  ييگو پاسخست كه نرخ ا اي كه در اينجا قابل توجه است اين نكته. در پژوهش شركت كردند
 123خواننده محترم،  .دهنده نسبت به نمونه تعيين شده است نه نسبت به جامعه دارند، نسبت شركت افراد پاسخ تأكيدنمونه بر آن 

به طور مثال فرض كنيد كه چنين . اند كه مدنظر ايشان بوده است گرفته ييگو پاسخبه عنوان نرخ ) 187( نفر را به نسبت جامعه
در . دهند را تشكيل مي ينفر 2800 يمثال جمعيت يگرفت كه برا اصفهان انجام مي يكل دانشجويان دانشگاه پزشك يبر رو يتحقيق

حال با اين اوصاف، فرض نماييد از اين . گرديد حجم نمونه تعيين مي ايتنفر به عنوان كف 338اساس جدول مورگان، تعداد اينجا بر 
 320نمونه را بر اساس  يپذير تعميم يده پاسختوان نرخ  نميكردند، در اينجا  نفر در پژوهش شركت مي 320) نفر 338تعداد ( نمونه

كننده به حجم نمونه تعيين  نسبت افراد شركت ييعن) 338به  320( درصد 94 يده پاسخجا نرخ  ايندر نظر گرفت، بلكه در  2800به 
  . نسبت به نمونه نبوده است ييگو پاسخدرصد، به عنوان نرخ  65در پژوهش حاضر، گزارش مقدار . گردد مي

تواند به اجبار آنها را در پژوهش شركت دهد و  نمينند، پژوهشگر ك كه افراد از عضويت در نمونه امتناع مي يدر زمينه نقد سوم، بايد گفت هنگام )3
شركت در پژوهش به عنوان حقوق افراد، محترم شمرده  يبرا يو رضايت فرد ياخالق يها مالك. پژوهش منافات دارد ياين با اصول اخالق

توان گفت كه  در نتيجه مي. است ضرورير مرحله از تحقيق در ه) از آن يگير امتناع از شركت در تحقيق و همچنين كناره( اين حق رعايت .شود مي
  . كننده داوطلب هستند، و اين محدوديت را بايد محقق پذيرا باشد اي، افراد شركت سنجي از قبيل پرسشنامه روان يها پژوهش كليهدر
محترم كه بجا و مناسب نيز بوده است، در مقاله، بنا بر توصيه داوران  يدر مورد نقد چهارم، نظر خواننده محترم، مقبول است ول )4

  . هش، حذف شده استواز بخش روش پژ يآمار يها شدن مباحث، ذكر آزمون يبه دليل پرهيز از تكرار و طوالن
 .پايان از دقت نظر و حسن نظر خواننده محترم كمال تشكر را داريم در
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