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  قد مقالهن

  
ي مختلف پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ها هم دلي دستياران رشته

  در برخورد با بيمار

  
  ينيحس نيفخرالد دي، س*يفائزه سلطان
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يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

 "مارياصفهان در برخورد با ب يدانشگاه علوم پزشك يشكزمختلف پ يها رشته ارانيدست يهم دل"تحت عنوان اي  مقاله
 است از جمله يارينقاط قوت بس يمقاله دارا .) منتشر شده است1(1395/16/ يآموزش در علوم پزشك يرانيمجله ا در

ابزار  .دينما مي ميمعتبر و قابل تعم ياديرا تاحد ز جيانجام شده است و نتا يكه به صورت سرشمار يريگ روش نمونه
 نياما در ا ؛پرداخته است يدر علوم پزشكاي  مهم و اخالق حرفه از موضوعات يكيبه اين كه مورد كاربرد در پژوهش و 

 يكه به بررس است يآزمون ناپارامتر كي يتنيآزمون من واين كه با توجه به  .توجه شود ديمقاله به چند نكته مهم با
 يكاربرد آن برا ايآ ،پردازد يم يبيو ترتاي  رتبه يها داده يدارا ريمتغ كيدو گروه مستقل در خصوص  نيتفاوت ب
در متن  ي) و از طرف2و1است( حي) صحيا فاصله ير كمي(متغ يمدل ) و نمره هيفيك ي(صفت اسم تيارتباط جنس يبررس

 نيو همچن دهياز چك گيري نتيجهدر قسمت  .نبودن نشده است اينرمال بودن  از لحاظ ها داده يبه بررساي  مقاله اشاره
با " - 1.خواننده دشوار باشد يبتوان گفت فهم آن برا ديكه شا كند ميتوجه را به خود جلب  گيري نتيجهدو  زيمتن مقاله ن

 آموزش باليني درتوان گفت هم دلي تحت تأثير فضاي  مي توجه به ارتباط معنادار هم دلي با رشته تحصيلي دستياران،
صورت گرفته  ييبر چه مبنا گيري نتيجه نيچن "گيرد و يك موضوع قابل آموزش به دانشجويان است. مي قرار ها گروه
گيرد و به  مي كند كه هم دلي ويژگي شخصيتي است كه در كودكي شكل مي نتايج پژوهش از اين نظريه حمايت" -2 است؟
ي كودكي و ها ي شخصي دوران بزرگسالي فرد در ارتباط باشد، با تجربهها جربهتر از آن كه با ت رسد و بيش مي تكامل
 يچندان يخوان هم گيري نتيجهبا  انيب نيااين كه مطرح است اول  نجايله در اأدو مس ".هاي آن زمان مرتبط است آموزه
و  و نامناسب باشد زيآم پژوهش اغراق نيا جيبراساس نتا گيري نتيجه نيخواننده چن كيدر نگاه  ديشااين كه دوم  .ندارد

  .)3(افتيدست  يكل گيري نتيجه نيتوان به چن نمي يفيتوص زيآنال كيبا اين كه 
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