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 نامه به سردبير
  

 يا در مطالعات مداخله يآمار يها استفاده از آزمون يراهنما
  

  نقد مقاله:
دانشجويان  يهدايت-خود يو يادگير يمند بر رضايت يتأثير قرارداد يادگير

   يدر آموزش بالين يپرستار
  

  *اين يصالح ديحم ،يعبداهللا محمديان هفشجان ،يسلمان خزاي
  

  125 تا 124: )18(15، 1394پزشكي/ م آموزش در علومجله ايراني 
  

 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  
 يدر آموزش بالين يدانشجويان پرستار يهدايت- خود يو يادگير يمند بر رضايت يبا عنوان تأثير قرارداد يادگيراي  مقاله

 مهيمقاله به صورت ن نياست، ا دهيپ رسبه چا 1086-1078):12( 14 ;1393. يآموزش در علوم پزشك يرانيدر مجله ا
مطالعه و  نيا حيكه نتا يي. از آنجااست يو كاربرد ديو مف ارزنده اريبس ينكات ي) و حاو1صورت گرفته است( يتجرب
مقاله قابل  نيدر مورد ا ري)، نكات ز3و2باشد( ديمناسب و مف يآموزش يها ريزي برنامهتواند در  مي مطالعات مشابه ريسا

  .تاس بحث
 يكي هيو پااي  نهيزم يرهايدو گروه از نظر متغ سهيهر چند مقا ،ستا  نشده انيشفاف بكامالً مطالعه به صورت  نيا جينتا

مطالعه آورده شده است مبهم  نيكه در ا 1جدول  يخروج يول )4(است يمقاالت نياستاندارد گزارش چن يارهاياز مع
كه با گزارش متن كه اند  نفر در گروه كنترل واقع شده 23مداخله و  هنفر در گرو 36 تيجنس ريبوده و در خصوص متغ

  ندارد. يخوان همنفر در گروه كنترل ذكر شده  27نفر در گروه مداخله و  32
هدايتي در دو گروه تفاوت  -تحليل آماري نشان داد كه بين امتيازات يادگيري خود"متن مقاله آورده شده است كه  در

باالتر بودن امتيازات گروه مداخله، تفاوت  رغم عليي در دو گروه، مند رضايتاما بين امتيازات  معناداري وجود دارد.
با گروه  سهيدر مقا يروش آموزش كي ياثربخش سهياصوالً مقااي  مطالعه ني. هدف از انجام چن"معناداري ديده نشد

نمره قبل از مداخله با  نيانگيت كه اثر اختالف ماس نيا ها از روش يكي زيدر آنال يهدف نيبه چن دنيرس ي، برااست كنترل
 نيكه اختالف نمره ب دوجود دار ينيصورت چه تضم نيا ريكنترل شود. چون در غ انسيكووار زياستفاده از آزمون آنال

                                                 
هاي كم تهاجمي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشكده  نيا، دانشجوي دكتري اپيدميولوژي ، مركز تحقيقات جراحي حميد صالحي نويسنده مسؤول: *

  alesaleh70@yahoo.comبهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران. 
، ايران. همدان، همدانگروه آمار و اپيدميولوژي علوم پزشكي ، همدانپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي دانشجوي دكتراي ا خزايي،سلمان 

)salman.khazaei61@gmail.comاصفهانگروه آمار و اپيدميولوژي علوم پزشكي ، اصفهانانشجوي دكتراي اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي ، دحمديان هفشجانيمعبداهللا  )؛ ،
  )amohamadii1361@gmail.comان. (، ايراصفهان

  4/3/94تاريخ پذيرش: ، 19/1/94: تاريخ دريافت



  سلمان خزايي و همكاران  نامه به سردبير
 

http://ijme.mui.ac.ir   / 125/  )18( 4139/15مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

ز گروه مداخله و كنترل با استفاده ا نمره در نيانگيمطالعه، م نيوجود نداشته است. در ا زيدو گروه قبل از مداخله ن
بعد از مداخله.  اينمره مربوط به قبل از مداخله است  نيانگيم ايشده است كه مشخص نشده است كه آ دهيسنج يآزمون ت

در  ها نيانگيباشد، چرا كه تفاوت م يو درست يمنطق جهيتواند نت يباشد نم زيكه مربوط به بعد از مداخله ن يدر صورت
  ).5شود( مي گرفته دهيشروع مطالعه ناد

انجام  شود، در يطراحاي  مطالعه نيتر چن با حجم نمونه بزرگ يها كه در گروهاند  كرده شنهاديپژوهشگران پ گريد نكته
نسبت به محاسبه تعداد  يعلم ي متناسب انتخاب شود و با استفاده از شيوه يمقايسه بايست ييك مطالعه حجم نمونه برا

)، در مطالعه حاضر كليه افراد به 6و4(گيرد يصورت نم ياره سرشمارهمو راين كا يحجم نمونه اقدام كرد، و معموالً برا
است؟ و  يمطالعه كاف يكه مطرح است اين است كه آيا اين تعداد افراد برا ياند، سؤال وارد مطالعه شده يروش سرشمار

 ايمحاسبه شود تر از اين مقدار  اگر بر اساس فرمول، حجم نمونه محاسبه شود، حجم نمونه محاسبه شده به نظر بيش
بر انجام  يمبن سندگانينو شنهاداتياست؟ در واقع با توجه به پ ي). از اين رو آيا توان اين مطالعه در حد قابل قبول7(ريخ
نشان دادن اثر  يبرا يمطالعه از توان كاف نيا ايكه آ ديآ مي شيپ سؤال نيتر، ا در حجم نمونه بزرگاي  مطالعه نيچن

صحبت شود تا  زيدر مورد توان مطالعه ن ،يشنهاديپ نيدر صورت چن رود ياست؟ انتظار ممداخله برخوردار نبوده 
  داشته باشند. ها دانشگاه ريدر سا يكار نيبر انجام چن يمبن يتر درست ميبتواند تصم نيمحقق ريسا

اعتماد به مقاله و  اتياز ضرور يكيو مقاالت منتشر شده  ها در پژوهش يآمار يها درست و به جا از آزمون استفاده
)، 8گردد( جيدار شدن نتا تواند باعث خدشه مي يو هرگونه استفاده نادرست از آزمون آمار است آن جيبودن نتا يكاربرد

)، 2(يبهداشت يها گيري ميبودن آن در تصم يو كاربرد يآموزش پزشك لهمقاالت منتشر شده در مج تيبا توجه به اهم
و پژوهشگران  نينكات هر چند ساده توسط محقق تيو با رعا رديمورد توجه قرار گاي  دست نوشته نيچن رود يانتظار م

  .به مقاالت گردد تر بيش نانيساز بهبود گزارش مقاالت منتشر شده و اطم نهيزم
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