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 ير گرامیسردب

چاپ شده در  "يپرسشنامه اخالق در حرفه پرستار يابيساخت و ارز "د با عنوانجهان پور و همكاران در پژوهش خو

در نظر گرفتن روش . اند پرسشنامه در حوزه اخالق انجام داده يدر ارتباط با طراح ين مجله کار ارزشمنديا 1و شماره 91دوره 

شده از نقاط قوت مطالعه مذکور  يابزار طراح ييايو پا ييروا يابيها، توجه به ارز تميد آيتول يق مصاحبه براياز طر يياستقرا

 . (9)باشد يم

رغم ضرورت نقد  شود، علي مي  ميهاي عل نقد مقاالت براي رشد دانش ضروري بوده و باعث ارتقاي کيفيت پژوهش

صورت  نقد مقاالت به. (2)شود، کمتر در مجالت ايراني وجود دارد که منجر به بهبود کيفيت مقاالت گزارش شده مي ميعل

 .(3)تواند براي خوانندگان و محققين و پژوهشگران در راستاي افزايش کيفيت مقاله مناسب باشد مي ميعل

تواند بهه   ميان آنها يرسد ب يبه نظر م ومل بوده وجود دارد که قابل تأ ينكات پژوهش مذکور، از روش کار ييدر بخش ها

گهام   .ابهزار باشهد   يهي و روا يپژوهشگران در حوزه طراحه گر يد يبرا ييو راهنما کردهکمک  يآت يها بهتر شدن کار در پژوهش

سهازد   ين نكته روشن مه يا. باشد يم يت استانداردها در هر گام ضروريباشد که رعا يمراحل مشخص م يدارا يابزارساز يها

در ؛ رديه گ يمورد نقد قرار مه  يلمطالعه مذکور از سه بعد اص. باشد ينم ياما کاف ،الزم ييايو پا ييچون روا يکه استناد به موارد

عنهوان مطالعهه سهاخت و     ست کهه ا يحال ن درياو گزارش شده است  يليتحل ه  يفين مطالعه نوع مطالعه  توصيبخش روش کار ا

نهوع روش   برنهز توان روش کار مطالعه را نگهارش کهرد،    ميبه دو شكل  يابزارساز هاي هدر مطالع. باشد يپرسشنامه م يابيارز

کهه از دو   يزمهان ن يچنه  ههم . (4و 5)دنامه  مهي  (9)كاليباشد نوع متدولوژ يآن ابزار م ييو روا يکه هدف، طراح يزمان ق را دريتحق

و ( يفه يل کيمصاحبه و تحل)يفيرا روش کيز اطالق کرد زيرا ن (2)يبيترکتوان به آن نام  ميشود،  ياستفاده م يفيو ک مي كرد کيرو

فهاکتور  بهر   يهي ن روايهي جههت تع )جيبهر نتها   مي ها و انجام محاسبات ک نمونه به وسيله شده يل پرسشنامه طراحيبه دنبال آن تكم

و  سهت يمرسهوم ن  کهال ي نوشتن نوع مطالعه متهدولوژ  اما معموالً ،باشد يمطالعه ساخت متد م: پاسخ. (6)رديگ يصورت م( زيآنال

 . .(7و 8)شود يذکر م يهمبستگ اي يمقطع يفيتوص

ن رشته تنها به انجام مصاحبه اشاره شده است و يکه در مورد مصاحبه با متخصصان از توجه دوم آن است ينكته حا

ا بدون يافته و يمه سازمان ي، نبودن در مورد تعداد مصاحبه شوندگان، نوع مصاحبه از نظر ساختارمند يچ راهنما و اطالعاتيه

خوانندگان مشخص نشده  يشده است و در ادامه برال محتوا اشاره نيعنوان مثال تحله ل اطالعات بيه و تحليساختار، روش تجز

نفر از  91: تعداد افراد مورد مصاحبه در متن مقاله ذکر شده بود: پاسخ .بوده است يبعد مشتمتل بر چه عوامل 7ن ياست که ا

                                                           
1-Methodological Research 
2-Mixed Method 
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مشابه  اتشده و به جاست و در مطالع رفتهينقد عدم ذکر نوع مصاحبه پذ، بوشهر يدانشگاه علوم پزشك يعلم تأيه ياعضا

. (9)بود که در متن ذکر شده است چاردسونيو کودرر رسونياطالعات پ ليو تحل هيروش تجز. مدنظر قرار خواهد گرفت ندهيآ

 همساوي، دو نيم هيک صفت يا خصوصيت را اندازه بگيريد، بايستي به جاي مقايسه دو نيم ۀيک مقياس با انداز تسؤاال ههم اگر

ي استفاده شده در نتيجه اين استدالل، از روشي جديد براي محاسبه ضريب همسان. گر مقايسه کردتصادفي مقياس را با يكدي

ضرايب همبستگي است  هشود اين است که معدل هم که ضريب آلفا ناميده مي ستگياين ضريب همب ياتازجمله خصوص. است

 نيطور که در متن ذکر شده است همان هفت بعد آئ انهفت بعد هم نيا .آيد که با دو نيمه کردن تست به طرق مختلف به دست مي

در متن مقاله  ديشده است چرا که با رفتهينقد پذ نياما ا ،بود 9311در سال  رانيا ياسالم يجمهور ينامه اخالق در پرستار

 .شد يذکر م زيابعاد هفت گانه ن

ن تعداد يا يبا توجه به متون ابزارسازبود که نفر  21لوت پرسشنامه يتست پ يمورد سوم آن بود که حجم نمونه برا

پژوهش  يبرا يعنيداند  ميها  هيبرابر گو 91تا  4تست تست در عرصه  ين حجم نمونه مناسب براينكيه. باشد يقانع کننده نم

 311ز را ياز جهت انجام فاکتور آناليت حجم نمونه مورد نيپول (7)مناسب بوده است ينفر 81 ه211 ه حجميگو 21حاضر با 

و با نظر استاد مشاور آمار ( 7و 8)مشابه اتزان با توجه به مطالعين ميا: پاسخ (.1و91)داند مينمونه  211ن حداقل ينكينمونه و ه

 . .نفر در نظر گرفته شد 21

پرسشنامه ساخته شده از  يها و بعد بند تميآکاهش و سپس  در درجه اول سازه يين رواييگر جهت تعيد ياز سو

که مطالعه  .(1و91)به اتفاق به آن اشاره شده است يگردد که در کتب مرجع ابزارساز ياستفاده م (يل عامليتحل)زيلتور آنافاک

 يفيو ک يمحتوا به صورت کم ييمطالعه روا نيدر  ا: پاسخ .اند سازه را در نظر نگرفته ييز و در واقع روايآنالحاضر فاکتور 

 .مورد استفاده قرار گرفت

اما  ،باشد يگر ميز از انواع ديهمگرا و واگرا ن ييباشد که البته روا يسازه م يين رواييتع يها از روش يكيز يآنالفاکتور 

و در کنار آن ( همگرا و واگرا ييروا)گردد مي يباره بررس کين موارد به يهمه ا يز اکتشافيکه با انجام فاکتور آنال ل آنيبه دل

شود در صورت عدم امكان انجام فاکتور  يشنهاد ميرد پيگ يز صورت ميسازه ن يدبندنامناسب، بع يها تميکاهش و حذف آ

 .رديانجام پذ حتماً SPSSافزار  ق نرميآن از طر ي، نوع اکتشافيديأيز تيآنال

 يها هز داديو آنال (3)لوتي، تست پ(2)ييروا ي، بررس(9)ها هيد گويمشتمل بر تول يابزارساز يها گام  مين توجه به تمايبنابرا

 (.91)کارگرفته شوده ب يابزارساز اتمطالع  ميد در تمايبا ((5)ييايپا يو بررس (4)زيفاکتور آنال)حاصل

 .بود ينكات ضرور يابزار و ذکر برخ ينكات مهم در طراح يساز هدف از ذکر موارد گفته شده کمک به شفاف

 تيفيک بهبود ب ازين ترتيو بدرد يپذ ميگشاده  يمقاالت را با رونقد که دانند از مجله ارمغان دانش  ميپژوهشگران برخورد الزم 

 .تشكر کند کند يم تيحما مقاالت

 

 

 

                                                           
1-Item Generation 
2-Validity 
3-Pilot Test 
4-Factor Analysis 
5-Reliability 
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