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 يآموزش در علوم پزشك يرانيمجله ا محترم ريسردب  

رو  نيو از ا رديگ مي قرار يپژوهشگران آن كشور مورد بررس يعلم يها تيفعال قيهر كشور از طر يعلم توسعه امروزه
كند تا  مي كند و تفكر نقادانه كمك مي دايمعنا و مفهوم پ ي). نقد در ابعاد مختلف1(ابدي مي ضرورت يعلم يها تيفعال يابيارز
مقاالت  تيفيك شيامر، افزا نيا يتر شناخته شوند. در راستا آنها راحت نيب ياد مختلف موضوعات و ارتباط منطقابع
و  سندگانياست كه به نو يمقاالت علم تيفيك يبررس يها از راه يكي. نقد مقاله دينما مي ريناپذ و اجتناب يضرور يعلم

 يآموزش در علوم پزشك يرانيمجله ا 1394، 77 شماره، 15دوره  در سازد. مي خوانندگان نكات مبهم موجود را رهنمون
دانشگاه علوم  يدرمان يخدمات بهداشت تيريرشته مد انيدانشجو يخدمات آموزش تيفيك يابيبا عنوان ارزاي  مقاله
 اي جهت چاپ مقاله قيمحترم تحق مي)، ضمن تشكر از ت2است( دهياصفهان بر اساس مدل سروكوال به چاپ رس يپزشك
متوازن از آنچه انجام اي  خالصه استروب ستيمطالعه بر اساس چك ل دهي. چكاستچند قابل ذكر  يراستا، نكات نيدر ا

شكاف كه مربوط به  نيتر شيبهتر است بعد از ذكر ب دهياز چك جي)، در قسمت نتا3(است شده و آنچه بدست آمده است
مقاله  دهياز چك ها قسمت روش رد زيذكر گردد. ن زيبوده است، ن نيشكاف كه مرتبط با بعد تضم نيتر كماست،  يدل بعد هم

است. سه  دهيكنندگان ذكر نگرد انتخاب شركت اريگردد.در روش انجام پژوهش مع انيب زيمورد نظر ن يافزار آمار نرم
 ،يفيلعه توص. هدف از انجام مطاها است داده يآور و جمع ،يريگ سؤاالت، نمونه يطراح يفيمطالعات توص يديجنبه كل

است. توجه كم به  نديكاهش اشتباه در طول فرا يديموضوع كل كيباشد. و  قيباشد، معتبر و دق ازياست كه مورد ن نيا
، ذكر ها داده آوري جمع). در مطالعه حاضر نحوه 4شود( فيضع جينتا ديتواند منجر به تول مي سه جنبه نيهر كدام از ا

نبودند،  يحاضر به همكار يافراد ايكه اگر فرد  دهدهندگان، اما ذكر نش ت پاسخنحوه جلب مشارك زياست. و ن دهيگرد
  داشته است؟ يپژوهشگر چه برخورد

انجام شده  رنوفياسم -كه با استفاده از آزمون كولموگروف ،ها فرض نرمال بودن داده يدر بررس جيقسمت نتا در
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 نيمربوط به ادراكات و انتظارات و همچن يها طهيدر تمام ح ها فرض نرمال بودن داده "اند:  نموده انياست، پژوهشگران ب
طرفه كه  كي انسيوار زيمستقل و آنال يت ياز آزمون آمار و ")>05/0p(شد  رفتهيپذ يخدمات آموزش تيفيشكاف ك
 ديباابتدا  يآزمون آمار كياستفاده شده است. در انتخاب  ها داده ليو تحل هيتجز يهستند برا يپارامتر يها آزمون
از  يكي. كيپارامترريغ اي م،ياستفاده كن ها داده ليو تحل هيجهت تجز كيپارامتر يآمار يها آزمونكه از  ميريبگ ميتصم
 رنوفياسم - است. آزمون كولموگروف رنوفياسم-انتخاب آزمون، انجام آزمون كولموگروف يبرا ها مالك نيتر ياصل

جامعه مفروض  يكه برا يعينمونه را با توز كيصفت در  عيتوز اين كه ينعيدهد.  مي را نشان ها داده عينرمال بودن توز
 نيا ريوجود دارد، و در غ كينرمال باشند، امكان استفاده از آزمون پارامتر عيوزت يدارا ها كند. اگر داده مي سهياست، مقا
داد آزمون كولموگروف  كه در برون ستا نيا نجايمهم در ا اري. نكته بسمياستفاده كن كياز آزمون ناپارامتر ديصورت با

از  ديو با ستينرمال ن عيكه توز ستا يمعن نيصدم بود، به ا 5تر از  كوچك p يعنيبود  معناداراگر آزمون  رنوفاسمي –
وجود  كينباشد، امكان استفاده از آزمون پارامتر معنادارآزمون  نيا جهي. و اگر نتمياستفاده كن كيآزمون ناپارامتر

 يت يپارامتر يها آزموناز  رنوف،يشدن آزمون كولموگروف اسم معنادار رغم يعل نيدر مطالعه حاضر محقق ).6و5دارد(
به  يتنيو ومنيآزمون  يعنيآنها  يپارامتر رياز معادل غ ديطرفه استفاده شده است كه با كي انسيوار زيالمستقل و آن

). 7شد( مي طرفه استفاده كي انسيوار زيآزمون آنال يبه جا سيكروسكال وال يرپارامتريمستقل و از آزمون غ يت يجا
گردد  مي دياند، تأك مقاله مشاركت داشته نين پژوهش و تدويكه در انجام ا يمحترم ديضمن تشكر از تمام اسات انيدر پا

  الذكر صورت گرفته است. مقاله فوقو رفع ابهام  تيفيك شيكه نقد حاضر به منظور افزا
  
  عبمنا

1. Aminpour F, Kabiri P, Naji H. [Isfahan University of Medical Sciences: Two Decades of Scientific 
Achievements]. Iranian Journal of Medical Education. 2008; 8(1): 164-174.[Persian] 

2.Yarmohammadian MH, Nazari M, Bahman ziari N, Moradi R, Mirzaei H, Navvabi E.[ Evaluation of 
Educational Services Quality for Healthcare Services Management Students of Isfahan University of 
Medical Sciences Based on SERVQUAL Model]. Iranian Journal of Medical Education. 2015; 15 :319-
329.[Persian] 

3. STROBE Statement—Checklist of items that should be included in reports of cross-sectional studies. [citd 
2016 July 26]. available from: www.strobe-statement.org. 

4. Sim J, Wright CH. Research in healthcare: concept, design and methods. United Kingdom, Cheltenham: 
Nelson Thornes; 2000. 

5. Razali NM,Wah YB. Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and 
Anderson-Darling tests. Journal of Statistical Modeling and Analytics. 2011; 2(1): 21-23. 

6. Steinskog J, Tjosthem B, Kvamsto G. A cautionary note on the use of the Kolmogorov-Smirnov test for 
normality. Monthly Weather Review. 2007; 135(3): 1151-1157. 

7. Mohammad K,Nahapetian V, MalekAfzali H. [Statistical methods and health indicators]. Tehran: Salman 
publication; 2003.[Persian] 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

http://ijme.mui.ac.ir   / 181/  )19( 1395/16مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 

  :نقد مقالهپاسخ به 
  

 يخدمات بهداشت تيريرشته مد انيدانشجو يخدمات آموزش تيفيك يابيارز
 اصفهان بر اساس مدل سروكوال يدانشگاه علوم پزشك يدرمان

  
 * ي، الهه نوابييرزايم واي، ه*ي، رضا مرادياريز نجمه بهمن ،ينظر مي، مرنايارمحمدي نيمحمدحس

  
يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب   

در ويراستاري  قسمت اين فرصت كافي براي چك نهايي مقاله نداشتم، خورد مي اصالحيه مقاالت كه يتاريخ در بنده چون
 آزمون وليو پي بايد كه هست بديهيات از يكي. در نسخه اوليه درست بوده است) ام( اشتباه شده است و من دقت نكرده

 .صدم 5 از تر پايين نه ،دباش نرمال ها داده توزيع تا دباش صدم 5 از باالتر اسميرنوف وفلموگروك

 تشكر با

  

                                                 
پزشكي،  رساني اطالعدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشكده مديريت و ، رضا مرادينويسنده مسؤول:  *

 reza.rawansar@gmail.com. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

 پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران. رساني اطالعدانشكده مديريت و  مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد سالمت،، )استاد( محمدحسين يارمحمدياندكتر 
)yarmohamadian@mng.mui.ac.irدانشكده علوم گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، جوي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانش، مريم نظري )؛

گذاري سالمت، گروه  انشجوي دكتراي سياستد، زياري نجمه بهمن )؛miriam.nazari.hsm@gmail.com، تهران، ايران. (پزشكي، واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي
دانشجوي كارشناسي مديريت ، هيوا ميرزايي)؛ hiva.mirzaei74@gmail.com( مديريت و اقتصاد سالمت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.

 پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران. رساني اطالعدرماني، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشكده مديريت و  خدمات بهداشتي
)hiva.mirzaei74@gmail.comدانشكده بهداشتماني، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي دري، الهه نواب )؛ ،

 )sahel4824@yahoo.com( دانشگاه علوم پزشكي قزوين، قزوين، ايران.

  17/5/94، تاريخ پذيرش: 94، 6/2/94 تاريخ دريافت:


