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 نامه به سردبير
  

  :نقد مقاله
  يليو تحل يفيتفاوت مطالعات توص

  
  *اين يصالح ديحم

  
  1117تا  1114 ):12(14؛ 1393 اسفند/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 

  
 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

آموزش در  يرانيمجله ا. ويژه يها مراقبت يارشد پرستار يدر دانشجويان كارشناس يبا عنوان صالحيت بالين يا مقاله
 يبوده است و حاو ياست، اين مقاله كه به صورت مقطع دهيبه چاپ رس 1039-1030) :12(14 ;1393. يعلوم پزشك

). 1(باشد يبسيار كاربرد تواند ياست و م يآموزش پزشك يها مسؤولين در حيطه يبرا ياطالعات بسيار مفيد و كاربرد
ساز تقويت  زمينه تواند يكاربرد داشته و م ها يريز در برنامه ،ياالت منتشر شده در مجله آموزش پزشككه مق يجاي  از آن

چند نكته در مورد  ،ياين مقاله از نظر كاربرد يو با توجه به غنا) 2(باشد يو پرستار يشرايط آموزش در حيطه پزشك
مطالعه در سطح كشور  كيباال و انجام  ييگو د پاسخپرسشنامه، درص ييايو پا ييسنجش روا. اين مقاله قابل بحث است

  ).1(اند و در سطح كشور انجام داده يكاربرداي  مطالعه نيكه محقق است ريو قابل تقد است مطالعه نيهمه از نقاط قوت ا
به آن اشاره در مقاله  ديكه با يياز اجزا يكيمطالعات  ريو سااي  در مطالعات مشاهده: بودن مطالعه يليتحل اي يفيتوص )1

اي  سهيو مقا يليتحل يها مطالعه از آزمون كيكه در  يدر صورت ج،ينتا ليو تحل است يآمار يها شود، استفاده از آزمون
، از )4و3(شود مي خارج يفيو از حالت توص است يليشود، نوع آن مطالعه تحل تفادهاس ها ريمتغ نيروابط ب يبررس يبرا
تر  حيصح يده اعتماد به مقاله و گزارش شيباعث افزا حيزاء روش اجرا به صورت صحكه ذكر نوع مطالعه و اج ييجا آن
تفاوت  يليو تحل يفيمقاالت توص نينكته توجه داشت كه ب نيبه ا يستيمطالعات با ريمطالعه و سا ني، در ا)4(شود مي آن

  .گزارش كرد يقائل شد و به درست
 تيگذار در قابلريمهم و تاث ياز اجزا يكيو شرح آن  حيصح گيري نمونهدر مطالعات مختلف، : در مطالعات گيري نمونه )2

در دسترس استفاده شده  گيري ، در مطالعه حاضر ذكر شده است از روش نمونهاست مطالعه جيبه نتا نانيو اطم ميتعم
 اين كهو  گيري مونهمطالعه به روش ن ني، در ااست همراه ييها تيمحدود ادر دسترس ب گيري نمونه اين كهاز  ياست، جدا

در  گيري روش نمونه حياست كه گزارش صح يدر حال نياز هر دانشگاه چه تعداد افراد وارد مطالعه شدند، نشده است، ا
  ).4(است يضروراي  مطالعات مشاهده

از افراد با  يفيو در واقع طاند  بوده ينيسابقه كار بال ياز پرستاران دارا يبرخ: ينيبر اساس سابقه كار بال سهيمقا )3
با سابقه كار رابطه  ايمورد مطالعه آ يرهاياز متغ كيهر  ايآ اين كه يرو بررس نياند، از ا سابقه كار وارد مطالعه شده

                                                 
و  يولوژيدميگروه اپ ،يولوژيدمياپ يدكتر يو دانشجو ايران يدانشگاه علوم پزشك يكم تهاجم يها يجراح قاتيمركز تحق ست،يولوژيدمياپ ا،ين يصالح ديحم: نويسنده مسؤول *
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  نقد مقاله  نيا حميد صالحي
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  .باشد مؤثربهتر  يريز برنامهتواند در  مي ريخ ايداشته است 
 ياالت منتشر شده در حيطه پزشكبهبود كيفيت گزارش مق يارتقا ،ياز اهداف مجله آموزش پزشك يبا توجه به اين كه يك

نكات باعث  يساز تبادل بحث و مطرح شدن برخ نهيمجله خود زم نيمرتبط است و توجه به نقد مقاله در ا يها و رشته
الذكر  نوشته مورد توجه قرار گيرد، تا با رعايت نكات فوق رود اين دست ي، انتظار م)5(است بهبود سطح دانش خوانندگان

  .يت مقاالت منتشر شده در داخل كشور باشيمكيف يشاهد ارتقا
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 :پاسخ به نقد مقاله
  

 يها مراقبت يارشد پرستار ياسدر دانشجويان كارشن يصالحيت بالين
  يآموزش در علوم پزشك يرانيمجله ا. ويژه

  
  ديسع اسري ان،يپازك هيمرض، *تابانژاد نبيز، يعباس عباد

  
 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب 

مندي ساير  موارد زير جهت توضيح و بهره ،با سالم و تشكر از گروه تحريريه و همچنين خواننده و نقاد محترم
  .رسد مي خوانندگان به عرض

نظير ( مطالعات توصيفي مقطعي از گروه مطالعاتي هستند كه هم در گروه توصيفي: توصيفي يا تحليلي بودن مطالعه .1
اين در حالي ). 2و1(گيريد مي قرار) كوهورت و مورد شاهدي ( و هم تحليلي) مطالعات موردي، مطالعات سري موردي

 شاهدي –و مورد ) گروهي هم( ن علوم پزشكي مطالعات تحليلي را فقط در دو نوع مطالعه كوهورتاست كه اكثر متو
و تواند تنها مالك تشخيص نوع مطالعه باشد ي آماري نميها بنابراين استفاده از آزمون .كنند مي بندي دسته) نگر گذشته(

  .حي مطالعه مهم استكند ، طراهاي آماري مطالعه را تحليلي نميصرف استفاده از آزمون
ي پرستاري كه حائز شرايط ورود به مطالعه ها با توجه به پراكندگي جغرافيايي دانشكده: در مطالعات گيري نمونه .2

ي پرستاري واقع در شهر تهران و همچنين پست و ها از دو روش مراجعه حضوري در دانشكده گيري بودند، جهت نمونه
بود ولي به  روش تمام شماري ، استفاده ازگيري هدف اوليه مطالعه حاضر در نمونه. ودميسر ب ها ايميل با ساير دانشگاه

 ها ين دانشكدهمسؤولبا همكاري  ها دانشجويان حاضر در دانشكده ًعلت محدوديت دسترسي به تمامي دانشجويان، صرفا
  .باشد مي لذا اين موضوع به عنوان محدوديت مطالعه قابل پذيرش. ميسر شد

ي آماري مورد توجه قرار گرفته بود ولي در اين مقاله ها اين متغير در تحليل: ه بر اساس سابقه كار بالينيمقايس .3
 زيرا هدف مطالعه حاضر، ابتدا طراحي و اعتباريابي پرسشنامه و سپس بررسي اثربخشي كوريكولوم. گزارش نشده بود

ي مختلف تحصيلي تفاوتي نداشت، لذا اين ها يني در سالبر حسب سابقه بال ها بود و چون توزيع نمونه) برنامه درسي(
  .شود و به همين علت گزارش نگرديد نمي گر محسوب متغير نيز به عنوان يك متغير مداخله

 .شود مي مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي جهت گشايش فضاي مباحثه علمي تشكر مجددا از خواننده محترم
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