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   نآو پاسخ  سردبيرنامه به 
  

  : مقاله وردمدر 
تأثير نرم افزار كارآموزي داروخانه بر دانش دانشجويان داروسازي  

  دانشگاه علوم پزشكي زابل، و ديدگاه دانشجويان نسبت به آن
  

  *اين يصالح ديحم
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يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

  
افزار كارآموزي داروخانه بر دانش دانشجويان داروسازي دانشگاه علوم پزشكي زابل، و  با عنوان تأثير نرماي  مقاله

به چاپ  1391در اسفند  12و شماره  12دوره  يآموزش در علوم پزشك يرانيديدگاه دانشجويان نسبت به آن در مجله ا
زابل انجام شده  ينفر از دانشجويان دانشكده داروساز 44 يروبر  ،ينيمه تجرب صورته اين مطالعه ب). 1(است دهيرس

در داروخانه استفاده  يو آموزش عمل ينظر يها كالس ياز روش متداول آموزش تلفيق) نفر 22( در گروه شاهد است، كه
 ارافز همراه با استفاده از نرم) مشابه گروه شاهد( ينظر يها ، از آموزش)نفر 22( يشده است، و در گروه تجرب

از هر  يآزمون كتب يبرگزار يدر پايان ط. است دهيدر داروخانه استفاده گرد يداروخانه و سپس آموزش عمل يكارآموز
با  ينظرات دانشجويان گروه تجرب ،يجلسه آموزش يدر انتها. دو گروه، ميانگين نمرات دو گروه مقايسه شده است

ميانگين و ( يآمار توصيف يها با شاخص يآمار يو مورد بررس يآور روا و پايا، جمع ي نامه محقق ساختهپرسش
 يبعد از آموزش درگروه تجرب يميانگين نمره امتحان كتب. مستقل قرار گرفت يو همچنين آزمون ت) انحراف معيار

اساس  نيبر ا). =046/0p( بود) 75/10±71/3(د باالتر از همين نمره درگروه شاه بود كه به طور معناداري 89/3±1/13
  .باشد مي باالتر يدرگروه تجرب يريادگي فتيگرفتند كه ك جهينت انمحقق
 نيآن، چند نكته در مورد ا شيو آزما كارگيري بهو  ديمتد جد يمقاله بابت طراح سندگانيبه نو كيتشكر و تبر ضمن

  .باشد مي مقاله قابل بحث
معدل  ايآ. است دهيهمسان بودن دو گروه استفاده گرد يبرا يمقاله ذكر شده است معدل دو گروه به عنوان مالك در

مورد نظر داشته  نهيدر زم يدانش متفاوت كسانيبا معدل  انياحتمال دارد دانشجو ايباشد  مي نشان دهنده دانش افراد
دو گروه به لحاظ سال  كه نيتوجه به ا با. شود جيشدن نتا شدومعدل باعث مخ يبر مبنا يساز باشند و در واقع همسان

 CONSORT 2010با توجه به  .در دو گروه همسان بوده استاي  نهيزم يها فاكتور ايباشند، آ مي متفاوت زين يورود

Explanation and Elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomized trials ربهت 
 دو گروه استفاده سهيمقا يبرا يبودن دو گروه در شروع مطالعه جدول كسانيمحرز شدن عدم تفاوت و  يبود كه برا

                                                 
 يدانشگاه علوم پزشك ،رجنديآترواسكلروز و عروق كرونر ب قاتيتهران و پژوهشگر مركز تحق ي، دانشگاه علوم پزشكيولوژيدميارشد اپ يكارشناس يدانشجو :نويسنده مسؤول *
  alesaleh70@yahoo.com. رانيا ،رجنديب ،رجنديب

  28/12/91: ، تاريخ پذيرش17/12/91: ، تاريخ اصالحيه13/12/91: امهنتاريخ دريافت 



 نامه به سردبير  نيا حميد صالحي
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 ديدو گروه در شروع مطالعه با يابيبودن دو گروه، ارز سهياز قابل مقا نانياطم يبرا يدر مطالعات تجرب). 3و2(شد مي
با نمرات در شروع  يريگيبعد از آموزش و پ يستيبا يآموزش وهيش تأثيربر  يمبن يريگ جهينت يو برا رديصورت گ
 نيكرده است و ا ياز ذكر آن خوددار سندهيرسد در گزارش مقاله مورد اشاره، نو مي به نظر). 4(شود سهيمطالعه مقا

به ). 5(مخدوش شدن قرار دارند تأثيربه شدت تحت  كيولوژيدميمطالعات اپ ياز طرف. شود مي خواننده يموجب گمراه
 پاره وقت به صورتشاغل بودن  ان،يمطالعه دانشجو نترنت،يبه ا يرسد جنس، سال ورود، نوع سكونت، دسترس مي نظر
 يآمار يها كاهش مخدوش شدن در مطالعات استفاده از مدل يها از روش يكيگذار باشد، تأثيرتواند در دانش افراد  مي

رسد كه با  مي به نظركننده  مخدوش يها رييو عدم كنترل متغ است، يكه مرز= 046/0pتوجه به با ). 5(باشد مي مناسب
نامه  نيا سندهينو دهينباشد و به عق معناداردرصد  95 نانيتواند در حدود اطم مي يمقدار پ يونيمدل رگرس كارگيري به
رابطه مدل  نياشود در  مي شنهاديلذا پ. باشدكننده  و مخدوشاي  نهيزم يها رياز متغ يتواند ناش مي اختالف نيا

  .استفاده شود شتريب نانيو اطم ها كنترل مخدوش كننده يبرا يونيرگرس
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  نويسنده اسخ پ
  

دانشگاه افزار كارآموزي داروخانه بر دانش دانشجويان داروسازي  تأثير نرم
  علوم پزشكي زابل

  
  1*ديرين يماندانا مراد
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  يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب

  
 داروخانه بردانش يافزار كارآموز نرم ريثأت"با عنوان  نجانبياحتراماً در پاسخ به نقد نوشته شده در مورد مقاله ا

رساند كه  ياطالع م به "نسبت به آن انيزابل و ديدگاه دانشجو يدانشگاه علوم پزشك يداروساز انيدانشجو
بودن  يبوم ريو غ يبوم ريبر اساس معدل انجام نشده بود بلكه با توجه به متغيرهايي نظ دو گروه صرفاً يساز سانهم

) نفر بومي  5/نفر غير بومي  17،  86نفر بومي و ورودي  6/ ر غير بومي نف 16، 85ورودي ( دانشجويان در هر ورودي 
اند و كليه دانشجويان بومي در هر  دانشجويان غير بومي همگي ساكن يك خوابگاه بوده( مپيوتركا به يامكان دسترس و

سال ورود، بين  ريتنها متغكه در دو گروه همسان بود انجام شده و ) اند كامپيوتر دسترسي داشته در منزل به دو گروه
 نيبوده، بنابرا 85شده در سال  يطراح يزشآن مربوط به عدم وجود روش كمك آمو ليدو گروه جور نشده بود، كه دل

  .به استفاده از روش رگرسيون نبوده است يازين
از مقدار  نظر صرف ياختالف بين دو گروه از نظر آمار نيبوده است بنابرا05/0تر از  به هر حال كوچك P-value مقدار
 دار بوده استامعن  P-value خالص
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