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سردبیر گرامي
جهان پور و همكاران در پژوهش خود با عنوان" ساخت و ارزيابي پرسشنامه اخالق در حرفه پرستاري" چاپ شده در
دوره  91و شماره 1اين مجله کار ارزشمندي در ارتباط با طراحي پرسشنامه در حوزه اخالق انجام دادهاند .در نظر گرفتن روش
استقرايي از طريق مصاحبه براي توليد آيتمها ،توجه به ارزيابي روايي و پايايي ابزار طراحي شده از نقاط قوت مطالعه مذکور
ميباشد(.)9
نقد مقاالت براي رشد دانش ضروري بوده و باعث ارتقاي کيفيت پژوهشهاي علمي ميشود ،عليرغم ضرورت نقد
علميکه منجر به بهبود کيفيت مقاالت گزارش شده ميشود ،کمتر در مجالت ايراني وجود دارد( .)2نقد مقاالت به صورت
علميميتواند براي خوانندگان و محققين و پژوهشگران در راستاي افزايش کيفيت مقاله مناسب باشد(.)3
در بخش هايي از روش کار پژوهش مذکور ،نكاتي وجود دارد که قابل تأمل بوده و به نظر ميرسد بيان آنها ميتواند بهه
بهتر شدن کار در پژوهشهاي آتي کمک کرده و راهنمايي براي ديگر پژوهشگران در حوزه طراحهي و روايهي ابهزار باشهد .گهام
هاي ابزارسازي داراي مراحل مشخص ميباشد که رعايت استانداردها در هر گام ضروري ميباشد .اين نكته روشن مهيسهازد
که استناد به مواردي چون روايي و پايايي الزم ،اما کافي نميباشد .مطالعه مذکور از سه بعد اصلي مورد نقد قرار مهيگيهرد؛ در
بخش روش کار اين مطالعه نوع مطالعه توصيفي ه تحليلي گزارش شده است و اين در حالي است کهه عنهوان مطالعهه سهاخت و
ارزيابي پرسشنامه ميباشد .در مطالعههاي ابزارسازي به دو شكل ميتوان روش کار مطالعه را نگهارش کهرد ،برنهز نهوع روش
تحقيق را در زماني که هدف ،طراحي و روايي آن ابزار ميباشد نوع متدولوژيكال( )9مهينامهد( 5و .)4ههمچنهين زمهاني کهه از دو
رويكرد کمي و کيفي استفاده ميشود ،ميتوان به آن نام ترکيبي( )2را نيز اطالق کرد زيرا روش کيفي(مصاحبه و تحليل کيفهي) و
به دنبال آن تكميل پرسشنامه طراحي شده به وسيله نمونهها و انجام محاسبات کمي بهر نتهايج(جههت تعيهين روايهي بهر فهاکتور
آناليز) صورت ميگيرد( .)6پاسخ :مطالعه ساخت متد ميباشد ،اما معموالً نوشتن نوع مطالعه متهدولوژي کهال مرسهوم نيسهت و
توصيفي مقطعي يا همبستگي ذکر مي شود( 8و.)7

.

نكته حايز توجه دوم آن است که در مورد مصاحبه با متخصصان اين رشته تنها به انجام مصاحبه اشاره شده است و
هيچ راهنما و اطالعاتي در مورد تعداد مصاحبه شوندگان ،نوع مصاحبه از نظر ساختارمند بودن ،نيمه سازمان يافته و يا بدون
ساختار ،روش تجزيه و تحليل اطالعات به عنوان مثال تحليل محتوا اشاره نشده است و در ادامه براي خوانندگان مشخص نشده
است که اين  7بعد مشتمتل بر چه عواملي بوده است .پاسخ :تعداد افراد مورد مصاحبه در متن مقاله ذکر شده بود 91 :نفر از
1-Methodological Research
2-Mixed Method
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اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،نقد عدم ذکر نوع مصاحبه پذيرفته شده و به جاست و در مطالعات مشابه
آينده مدنظر قرار خواهد گرفت .روش تجزيه و تحليل اطالعات پيرسون و کودرريچاردسون بود که در متن ذکر شده است(.)9
اگر همه سؤاالت يک مقياس با اندازۀ يک صفت يا خصوصيت را اندازه بگيريد ،بايستي به جاي مقايسه دو نيمه مساوي ،دو نيمه
تصادفي مقياس را با يكديگر مقايسه کرد .در نتيجه اين استدالل ،از روشي جديد براي محاسبه ضريب همساني استفاده شده
که با دو نيمه کردن تست به طرق مختلف به دست ميآيد .اين هفت بعد همانطور که در متن ذکر شده است همان هفت بعد آئين
نامه اخالق در پرستاري جمهوري اسالمي ايران در سال  9311بود ،اما اين نقد پذيرفته شده است چرا که بايد در متن مقاله
ابعاد هفت گانه نيز ذکر ميشد.
مورد سوم آن بود که حجم نمونه براي تست پيلوت پرسشنامه  21نفر بود که با توجه به متون ابزارسازي اين تعداد
قانع کننده نميباشد .هينكين حجم نمونه مناسب براي تست تست در عرصه  4تا  91برابر گويهها ميداند يعني براي پژوهش
حاضر با  21گويه حجم 211ه  81نفري مناسب بوده است( )7پوليت حجم نمونه مورد نياز جهت انجام فاکتور آناليز را 311
نمونه و هينكين حداقل  211نمونه ميداند(91و .)1پاسخ :اين ميزان با توجه به مطالعات مشابه( 8و )7و با نظر استاد مشاور آمار
 21نفر در نظر گرفته شد.

.

از سوي ديگر جهت تعيين روايي سازه در درجه اول و سپس کاهش آيتمها و بعد بندي پرسشنامه ساخته شده از
فاکتور آناليز(تحليل عاملي) استفاده ميگردد که در کتب مرجع ابزارسازي به اتفاق به آن اشاره شده است(91و .)1که مطالعه
حاضر فاکتور آناليز و در واقع روايي سازه را در نظر نگرفتهاند .پاسخ :در اين مطالعه روايي محتوا به صورت کمي و کيفي
مورد استفاده قرار گرفت.
فاکتور آناليز يكي از روشهاي تعيين روايي سازه ميباشد که البته روايي همگرا و واگرا نيز از انواع ديگر ميباشد ،اما
به دليل آن که با انجام فاکتور آناليز اکتشافي همه اين موارد به يکباره بررسي ميگردد(روايي همگرا و واگرا) و در کنار آن
کاهش و حذف آيتمهاي نامناسب ،بعدبندي سازه نيز صورت ميگيرد پيشنهاد ميشود در صورت عدم امكان انجام فاکتور
آناليز تأييدي ،نوع اکتشافي آن از طريق نرمافزار  SPSSحتماً انجام پذيرد.
()9

()2

()3

بنابراين توجه به تمامي گامهاي ابزارسازي مشتمل بر توليد گويهها  ،بررسي روايي  ،تست پيلوت و آناليز دادههاي
حاصل(فاکتور آناليز( )4و بررسي پايايي( ))5بايد در تمامي مطالعات ابزارسازي به کارگرفته شود(.)91
هدف از ذکر موارد گفته شده کمک به شفافسازي نكات مهم در طراحي ابزار و ذکر برخي نكات ضروري بود.
پژوهشگران برخورد الزم ميدانند از مجله ارمغان دانش که نقد مقاالت را با روي گشاده ميپذيرد و بدين ترتيب از بهبود کيفيت
مقاالت حمايت ميکند تشكر کند.

1-Item Generation
2-Validity
3-Pilot Test
4-Factor Analysis
5-Reliability
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است .ازجمله خصوصيات اين ضريب همبستگي که ضريب آلفا ناميده ميشود اين است که معدل همه ضرايب همبستگي است
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