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 .1دانشجوی دکتری پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
 .2دکتری پرستاری ،دانشیار ،مرکز تحقیقات پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
 .3دکتری پرستاری ،دانشیار ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ،علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران

 دریافت مقاله49/8/3 :

مقاله اي با عنوان "واکاوي برنامه درسی پنهان در دوره
پژوهشی مقطع دکتري" در مجله گامهاي توسعه در آموزش
پزشکی در شماره  71سال  7349به چاپ رسيده است(.)7
این مطالعه ،به روش کيفی ،پدیدار شناسی انجام شده است.

 پذیرش مقاله49/8/71 :

کاربردي در بحث آموزش پزشکی می باشد ،ذکر چند نکته
جهت اطمينان و کاربرد نتایج این مطالعه می تواند مفيد باشد.
الف) هدف نوشته شده در روش کار با هدف مطرح شده
در بيان مسئله همخوانی ندارد.

توجه ویـژه به طراحی مطالعه تضمين کننده درستی داده هاي

ب) در روش کار نوع مطالعه "پدیده شناسی" ذکر شده

جمع آوري شـده و الگوي تحليل آنها است( .)1از آنجایی که

است اما نوع و رویکرد فلسفی آن و علت استفاده از روش

رسالت مجـالت علمـی پژوهشی عالوه بر نشر نتایج

پدیده شناسی مشخص نيست .از مطالعات با رویکرد

پـژوهشهـا ،ارائـه الگوهـاي صـحيح روش شناسی است ()3

پدیدارشناسی براي تبيين تجربيات استفاده می شود در حالی

خواندن نقدهاي منتشر شده سبب افـزایش درک و ارتقاء

که هدف مطالعه بررسی عوامل پنهان در تعامالت دوره

توانایی مخاطبان و زمينه ساز بهبود کيفيت مقاالت منتشر شده

پژوهش و بررسی برنامه درسی پنهان بوده است.

در مجالت می گردد( .)9در حقيقت مجله گامهاي توسعه در

ج)در مورد سوال اصلی پژوهش چيزي ذکر نشده است.

آموزش پزشکی فرصتی را براي محققين جهت فراگيري

محققان کيفی سوال اصلی پژوهش خود را در روش کار ذکر

نوشتن مقاله و رعایت اصول نگارش علمی فراهم می سازد.

می کنند.

نقدهاي منتشر شده نکات بسيار مفيد و کاربردي در خصوص
نگارش مقاله داشته و تأثير بسيار مفيدي بر روند گزارش
مقاالت دارد( .)5از آنجایی که مقاله مذکور بسيار ارزنده و

د)نمونه گيري :توضيحی در مورد نحوه انجام نمونه گيري
مبتنی بر هدف داده نشده است.

دوره ي دوازدهم شماره چهارم

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

 نتایج و تعميم آن می خواهد،قسمت براي خواننده که در مورد
. داراي اشکال می باشد،تصميم گيري کند
 منبع مربوط به سال هاي قبل از71 ز) از منابع استفاده شده
 ممکن است محتوي آن در گذر زمان تغيير کرده. است1005
.باشد

ه) در خصوص مصاحبه به مدت زمان مصاحبه و مکان
 محقق در.مناسب و مشاهده محيط پژوهش اشاره نشده است
مطالعات کيفی وظيفه دارد روش کار را با جزیيات شرح
.)3(دهد
و)جمع آوري داده ها بایستی همزمان با آناليز صورت گيرد

مقاله حاضر بر موضوعی بسيار ارزشمندي تمرکز کرده

 معموال از روش.اما در بخش نمونه گيري به آن اشاره نشد

است از این رو جاي تقدیر دارد اما این ابهامات اعث کاهش

اشتراوس کوربين براي تحليل داده هاي پژوهش مبتنی بر

 اميدواریم با نگارش مقاالت طبق اصول.کيفيت مطالعه میگردد

 محقق از کدگذاري باز و محوري.نظریه پایه استفاده می شود

،علمی و دقت بيشتر داوران مقاالت در هنگام بررسی مقاالت

سخن گفته است ولی از کدگذاري انتخابی و مقایسه مداوم

.بر بهبود کيفيت مطالعات انجام شده افزوده شود

 دقيق و شفاف بودن این.)1(داده ها سخن به ميان نيامده است
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