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  يعلوم پزشك قاتيآن در تحق استفاده از يها فرض پيش و انسيكوار ليتحل
  

  نقد مقاله:
مندي دانشجويان كارشناسي پرستاري در دو روش آموزش  مقايسه رضايت

  از طريق لوح فشرده و آموزش سنتي
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  392تا  391: )49(15، 1394پزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 

  
 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

لوح فشرده و  قيدر دو روش آموزش از طر يپرستار يكارشناس انيدانشجو يمند تيرضا سهياي با عنوان مقا مقاله
). 1به چاپ رسيده است( 1394در  14شماره  15پزشكي دوره در مجله ايراني آموزش درعلوم  يآموزش سنت

  قابل بحث باشد. مقاله نيخصوص ا ررسد چند نكته د ولي به نظر مياند  را نوشته يخوبي  نويسندگان مقاله
مورد استفاده قرار  ها هيآزمون فرض ياست كه برا قيتحق يها روش نيو كارآمدتر نيتر قياز دق يكي يتجرب قيتحق
. باشد يم يگروه آزمودن كي يبر رو يطيخاص مح طيشرا ايو  ها روشها,  محرك ريتأث يبررس قيتحق نيهدف ا رديگ يم

) و Manipulation or Intervention( رهايمتغ رمداخله د اي كاري دست است كه ضمن نيا يروش تجرب اتياز خصوص
انتخاب  ي) تصادفRandomization( كه با انتساب يدست آمده را در مورد گروهه ب جي) نتاcontrol( طيكنترل شرا

چند گروه  اي كي ي, پژوهشگران به منظور كشف روابط علت و معلولقيتحق ني). در ا2(دهد يمورد مشاهده قرار ماند,  شده
 ايوابسته) با گروه و  ريرا (متغ جيو نتا دنده يمستقل) قرار م ريخاص (متغ طيتحت شرا يگروه تجرب نوانرا به ع
 ري(متغ سياثرات دو روش مختلف تدر ي). بررس3(ندنك يم سهياند, مقا نبوده يطيشاهد كه تحت چنان شرا يها گروه

 يبا بررس ،و شاهد يتجرب يها گروهاز  تفادهدانشگاه با اس انيوابسته) دانشجو ري(متغ يليتحص شرفتيمستقل) در پ
به كه انتخاب افراد تحت تجر يهستند. هنگام يتجرب قاتياز تحق ييها استعمال مواد مخدر نمونه يبرنامه آموزش كياثرات 

 در آنها مداخله نمود از روش ايو  كاري دست مستقل را كامالً يرهاينتوان متغ ايممكن نباشد و  يصورت تصادفه ب
كه در مورد انسان و به  يقاتي). اغلب تحق4(شود ياستفاده م يشبه تجرب اي Quasi-Experimental يتجرب مهين قيتحق
  .باشند يم يجرب, معموالً از نوع شبه ترديگ يانجام م يتجرب وهيش
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كه اند  مورد نداده نيدر خصوص ا يحيتوض يولاند  دهينام يتجرب مهيرا ن قيمحترم روش تحق سندگانيمقاله فوق نو در
  مطالعه وجود نداشته است؟ نيدر ا يمطالعه تجرب طياست و كدام شرا يتجرب مهيچرا روش ن

 لياز انواع تحل يحالت جامع انسيكووار لياست. تحل كيدر خصوص آزمون مورد استفاده در جدول  يبعد نكته
چند  اي كيمستقل، اثر  ريچند متغ اي كيچند گروه و برآورد  اي كي يها نيانگيم سهياست كه در آن ضمن مقا انسيوار
است كه  يآمار يروش ليتحل ني). در واقع ا5شود( مي از معادله خارج covariate ايكنترل، مداخله گر، همپراش و  ريمتغ
را حذف كرده  يگريد ريكه اثر متغ يدر حال رديقرار گ يوابسته مورد بررس ريمستقل بر متغ ريمتغ كيدهد اثر  مي هاجاز

. 1عبارتند از:  ها فرض پيش نيدارد. ا ييها فرض پيشبه  ازيآزمون ن نيحال استفاده از ا ني). با ا6برد( مي نياز ب ايو 
و  ني) كه آزمون لوHomogeneity of Variance( ها انسيوار يگون مه. )2( (normality)نمران عيبودن توز يعيطب

 كه به عنوان همپراش انجام يكنترل، آزمون ري): متغReliability( بودن اي. پا3كنند.  مي شيرا آزما فرض پيش نيباكس ا
 ي. همبستگ5 قيتحقهمپراش قبل از شروع  ي. اجرا4پژوهش و طرح باشد.  وضوعباشد و متناسب با م ايپا ديشود با مي

بزرگ  دينبا گريكديبا  ها همه همپراش يچند همپراش باشد همبستگ ايشامل دو  قي: اگر تحقگريكديبا  ها متعارف همپراش
 بيش يگون هماثبات  ي: براونيرگرس بيش يگون هم. 6درصد باشد)  80تر از  بزرگ ديآنها نبا يهمبستگ بي(ضر باشد
 فرض پيششاخص معنادار نباشد  يكرد و ار اقل را محاسبه تهمپراش و مس ريمتغ نيتعامل ب Fمقدار  ديبا ونيرگرس

 ريمتغ Fمقدار  ديامر با نياثبات ا يمستقل: برا ريهمپراش و متغ ريمتغ يبودن همبستگ ي. خط7شده است.  تيششم رعا
 معنادار نباشد نشان شده است و اگر تيرعا فرض پيش نيمعنادار باشد ا شاخص نيهمپراش را حساب كرد كه اگر ا

  ).6و5انتخاب شده است( يهمپراش نامناسب ريمتغ دهد كه مي
  نه. ايآزمون برقرار است  نياستفاده از ا طيشرا ايدهند كه آ حيتوض سندگانياست نو ازيخصوص مطالعه فوق ن در
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