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 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  
دانشگاه  انيدر دانشجو يكيالكترون يريادگيبه امكانات با نگرش به  يو دسترس يبا عنوان ارتباط سواد اطالعاتاي  مقاله

). 1(است به چاپ رسيده 1394در  1شماره  15در مجله ايراني آموزش درعلوم پزشكي دوره  هياروم يعلوم پزشك
رسد چند نكته براي بهبود كيفيت  مي كنم ولي به نظر مي عرض تبريكاينجانب به نويسندگان مقاله بابت انجام چنين كاري 

  .مقاله فوق قابل ذكر است
كند، روش  مي ساده عمل يتصادف گيري تر از روش نمونه از موارد مناسب يكه در برخ گيري نمونه يها جمله روش از

 اياي  مجموعه گيري است كه در آن هر واحد نمونه ياحتمالاي  نمونهاي  خوشهي  نمونه كي. استاي  وشهخ گيري نمونه
كه  يدر صورت. تواند وجود داشته باشد اي مي خوشه گيري نمونه زاستفاده ا يبرا يمختلف ليدال). 2(از اعضا است يگروه
فراهم آوردن  نهياگر هز ايباشد و  اديكند ز مي رستجامعه را فه ياعضا هيچارچوب كه كل كيفراهم نمودن ي  نهيهز

 يتصادف گيري هتر از نمون نهيتواند كم هز اي مي خوشه گيري نمونه ،ابدي شياعضا افزا نيمسافت ب شيمشاهدات با افزا
و  انتخاب مناسب تعداد. مناسب است يها انتخاب خوشهاي  خوشه گيري در نمونهمسأله  نياول. باشداي  طبقه ايساده 

 گريكديبه  يكيزيخوشه اغلب از نظر ف كيدرون  ياعضا .برخوردار است ييباال تيحجم نمونه در هر خوشه از اهم
اطالعات در مورد پارامتر جامعه  زانيم گريبه عبارت د .دارند يمشابه اتيصبه داشتن خصو ليتما جهياند و در نت كينزد

پژوهشگر ممكن است  كي يحالت نيدر چن. نداشته باشد گيري شمخوشه تفاوت چ كيمجدد از  گيري ممكن است با نمونه
دهد كه  يممكن است رو ييها تيحال موقع نيدر ع. بزرگ، تنها پول خود را هدر دهد اريبسي  خوشهي  با انتخاب اندازه

 يها از گروه يتر كمكه شامل تعداد  ييها نمونه يحالت نيدر چن. متفاوت باشند اريبس گريكديخوشه با  كيدرون  ياعضا
كه  ييطبقات تا آنجا ،يا طبقه گيري در نمونه). 3(دهد مي دسته از پارامتر جامعه را ب يخوب اريبزرگ باشد برآورد بس
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شود  گيري مي كه اندازهاي  از نظر مشخصه گريدي  با طبقه ديطبقه با كيباشند اما  هيهم شب بهاز درون  ديممكن است با
به منظور  ديخوشه با كياز درون متفاوت باشند و  ديتا حد امكان با ها خوشه ،يا خوشه گيري در نمونه. متفاوت باشد

 دهيشده، در مقاله فوق در چك هيارا حاتيبا توجه به توض .)4(ديبه نظر آ ها خوشه گريد هيشب اريبس ،ياقتصاد تيمز
هر  يما در روش كار گفته شده كه برابوده است ااي  خوشه گيري نمونه قيبه طر انيعنوان شده است كه انتخاب دانشجو

كه  يسؤال نياول. انتخاب شدند يصورت تصادفه شماره اختصاص داده شده سپس پنج دانشكده ب كي ها از دانشكده كي
اي  داده شده از نوع خوشه حاتيبا توجه به توض گيري نوع نمونه نيا اياست كه آ نيكند ا مي خطور خوانندهبه ذهن 

از  نيكه دارند و همچن يهر دانشكده از نظر نوع رشته و نوع دروس انيدانشجو يعلوم پزشك يها اهباشد؟ در دانشگ مي
كه در  يانيمثال دانشجو يبرا. از هم متفاوتند ها دانشكده اباشند ام مي به هم هيشب باًيدر آن رشته تقر ينظر رتبه قبول

و  طيبهداشت مح ،يا بهداشت حرفه ،يشان بهداشت عموم يليرشته تحص كنند معموالً مي ليدانشكده بهداشت تحص
 انيدانشجو ياما در دانشكده پزشك. به هم هستند هيجهات شب يليآن از خ انياست كه دانشجو ليقب نياز ا ييها رشته
دانشكده بهداشت  انيبه هم هستند اما با دانشجو هيشب زيكنند كه آنها ن مي ليتحص) يا حرفه يدكتر( يعموم يپزشك
اي  طبقه گيري مطالعه نمونه نيدر ا گيري نوع نمونه حاتيتوض نيرسد با توجه به ا مي لذا به نظر. دارند ياديز يها تفاوت

  . يا باشد و نه خوشه
شده  يآور در كالس درس اطالعات جمع ايبه چه صورت بوده است؟ آ انياست كه نحوه انتخاب دانشجو نيا يبعد سؤال

در  يحياند؟ توض شده مي درب دانشكده رد يكه از جلو يانيدانشجو ًمثال ايكالس بوده است  انتخاب بر اساس اياست؟ آ
  .داده نشده است انيخصوص نحوه انتخاب دانشجو
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