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 دریافت مقاله49/11/02 :

 پذیرش مقاله49/10/10 :

رشد چشمگیر چاپ و نشر مقاالت علمي محققین ايراني

توسعه در آموزش پزشکي فرصتي را برای محققین جهت

در مجالت داخلي و بین المللي نشانگر نگاه ويژه جامعه علمي

فراگیری نوشتن مقاله و رعايت اصول نگارش علمي فراهم

کشور به توسعه و پیشرفت دانش است .افزايش کیفیت مقاالت

ميسازد .نقدهای منتشر شده نکات بسیار مفید و کاربردی در

علمي نکته ای ضروری و با اهمیت مي باشد .در همین راستا

خصوص نگارش مقاله داشته و تأثیر بسیار مفیدی بر روند

نقد مقاله نیز يکي از راه های افزايش کیفیت مقاالت و رفع

گزارش مقاالت دارد( .)9بنابراين ضمن احترام به گروه

ابهام از برخي مطالعات مي باشد .مقالهای با عنوان بررسي

نويسندگان و تیم محترم داوری ،بر آن شديم که ابهامات

ديدگاه دانشجويان پزشکي و دندان پزشکي نسبت به رشته

موجود در مقاله مذکور را در جهت افزايش کیفیت مقاالت آتي

تحصیلي قبل و بعد از ورود به بخش های بالیني در دانشگاه

و کاهش خطای نويسندگان و محققین جوان کشور ،ذکر و

علوم پزشکي کرمان در دوره  10شماره  3چاپ شده است(.)1

بررسي نمايیم .لذا نوشته حاضر به منزله ی زير سوال رفتن کار

در مقاالت علمي ،نقد دقیق و سازمانيافته مي تواند به

پژوهشگران نیست ،بلکه فرصتي برای ارتقای دانش محققین در

اثربخشي محتوای پژوهشي کمک شاياني نمايد .از سوی ديگر

زمینه ی مقاله نويسي و کارهای پژوهشي مي باشد و بیشتر

بايد بیان کرد که يکي از ابزارهای مناسب ارزشیابي اطالعات

رويکرد آموزشي دارد.

پديده نقد است که سبب ميشود تا میزان اختاللهای اطالعاتي
کاهش يابد( .)0خواندن نقدهای منتشر شده سبب افزايش درک

 .1در قسمت يافته ها اشاره ای به ذکر  p valueنشده
است.

و ارتقاء توانايي مخاطبان و زمینه ساز بهبود کیفیت مقاالت

به نظر مي رسد که الزم است در روش تحقیق اين مساله

منتشر شده در مجالت مي گردد( .)3در حقیقت مجله گامهای

مشخص شود که شرکت کنندگان در تحقیق پرسشنامه را چه

درويشي تفويضي و همکار

نقد مقاله :بررسي ديدگاه دانشجويان پزشکي...

مدت قبل و بعد از آزمون جامع علوم پايه تکمیل نموده اند.

حیطه آموزش محیط  95امتیاز ،حیطه آينده شغلي 95

چرا که اگر فاصله چنداني میان زمان تکمیل پرسشنامه قبل و

امتیاز ،حیطه کاربردی بودن رشته تحصیلي 02امتیاز ،حیطه

بعد از آزمون علوم پايه نباشد؛ نتايج پژوهش نیز تفاوت

جايگاه اجتماعي  05امتیاز و حیطه جذابیت تحصیلي  05امتیاز

چنداني نخواهد داشت .برای اين منظور پژوهشگر مي توانست

داشت ،اين در حالي است که طبق سواالت هر حیطه که

حداقل گزينه ترم تحصیلي را نیز در اطالعات دموگرافیک

نمرهدهي در حیطه آموزش با  4سوال= ،95کاربردی بودن رشته

اضافه نمايد.

تحصیلي با  9سوال = ،02جذابیت رشته تحصیلي با  12سوال

 .0در روش کار  31سوال در  5حیطه وجود داشته است
که پژوهشگر محترم در طیف لیکرت به کامالً

 ،52آينده شغلي با  5سوال  05و جايگاه اجتماعي با  5سوال
 05مي باشد.

مخالفم= نمره  1و کامال موافقم نمره  5داده است که

اين مقاله که به صورت مقطعي بوده است حاوی اطالعات

نويسنده محترم حداکثر امتیاز را  162محاسبه کرده

بسیار مفید و کاربردی برای مسئولین در حیطه های آموزش

است ،در صورتي که حداقل امتیاز 31و حداکثر امتیاز

پزشکي است و مي تواند بسیار کاربردی باشد .و با توجه به

 155مي شود.

غنای اين مقاله جای تقدير و تشکر دارد؛ اما ابهامات مذکور

 .3نويسنده محترم اذعان کردهاند که  4سؤال در

باعث کاهش کیفیت مطالعه مي گردد .امیدواريم با نگارش

خصوص محیط آموزش 9 ،سؤال درباره کاربردی

مقاالت طبق اصول علمي و دقت بیشتر داوران مقاالت در

بودن رشته تحصیلي 12 ،سؤال در مورد جذابیت

هنگام بررسي ،بر بهبود کیفیت مطالعات انجام شده افزوده

رشته تحصیلي 5 ،سؤال در مورد آينده شغلي و 5

شود.

سؤال درباره جايگاه اجتماعي بوده است ،و نمره بندی
را طبق طیف لیکرت بدين صورت محاسبه نموده اند:
promoting mentorship program: a qualitative
study. Iran J Med Educ. 2015; 15(37): 381-5. [In
]Persian
Salehiniya H. Comment about Comparison of the
Effects of Modern Assessment Methods (DOPS
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