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 نامه به سردبير و پاسخ آن 

 
  

  اي مداخله مطالعات در سازي يتصادف و گيري نمونه
  

  :نقد مقاله
 يبر باورها يو سخنران يمشاركت يريادگيآموزش به روش  تأثير سهيمقا

  يميخود تنظ يريادگي يو راهبردها يزشيانگ
  * اين يصالح ديحم
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  يآموزش در علوم پزشك يراناي محترم مجله ريسردب
 يراهبردها و يانگيزش يباورها بر يسخنران و يمشاركت ييادگير روش به آموزش تأثير مقايسه عنوان با اي مقاله

 با ،)1(است دهيرس چاپ به 5 شماره و 14 دوره يپزشك علوم در آموزش يراناي مجله مجله در يتنظيم خود ييادگير
 نهيزم در انيدانشجو مشاركت تيوضع بهبود در استفاده قابل آن جينتا و يكاربرد اريبس مقاله ناي كه ناي به توجه

  ).2(باشد مي بحث قابل مقاله ناي جينتا به تر بيش ياتكا يبرا نكته چند ذكر باشد، مي يآموزش موضوعات
 به تر بيش ياتكا باعث و باشد اي مي مداخله مطالعات ژهيو به مطالعات در ياساس اركان از سازي يتصادف و گيري نمونه

 ياركان از يكي ران،يسردب و مجالت يسو از شده رفتهيپذ ياستاندارها اساس بر كه يطور به شود، مي مطالعه آن جينتا
  ).3(باشد سازي مي يتصادفي  نحوه شود، پرداخته آن به ديبا كامل وضوح و يروشن به اي مداخله مطالعه گزارش در كه
 اختصاص افراد تعداد معموالً روش ناي در باشد، مي يبلوك سازي يتصادف مطالعات، در سازي يتصادف يها روش از يكي

 و شده ليتشك نظر مد يها ريمتغ اساس بر ييها بلوك روش ناي در .باشد مي يمساو باًيتقر ها گروه از كي هر به شده داده
 تعداد توازن روش ناي در ياصل هدف شوند، مي لحاظ شاهد عنوان به يمين و مداخله افراد از يمين بلوك هر درون در

  ).3(باشد ها مي گروه از كي هر در ها كننده شركت
 در مذكور مطالعه در ،)3(باشد مي ياتيح اريبس اي مداخله مطالعات در سازي يتصادف و گيري نمونه روش سازي شفاف
 كه است شده اشاره متن از يقسمت در و) 1(است نشده اي اشاره ها گروه سازي يتصادف و ها بلوك انتخاب نحوه مورد

 تياهم به توجه با كه است شده ذكر يگريد قسمت در كه يحال در است، بوده يفرد مشخصات اساس بر ها بلوك انتخاب
 تناقض نظر ناي از كه است، بوده دانشجو معدل اساس بر ها بلوك انتخاب ،يميتنظ خود يريادگي بر در يليتحص استعداد
 ها گروه انتخاب و سازي يتصادف نحوه سازي شفاف مطالعات نيچن ناي جينتا به نانياطم شيافزا يبرا. دارد وجود
  ).1(باشد مي يضرور
 از استفاده و است ها داده بودن نرمال تأييد پارامتري، آماري يها آزمون از استفاده در عمده يها فرض پيش از: گريد نكته
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  ب زوزنيعر يمرتض  نقد مقاله
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 از استفاده و ها ه داد نبودن نرمال صورت در و بود مطمئن ها داده بودن نرمال از كه كند مي پيدا معنا زماني ها آزمون اين
 يها آزمون از استفاده رغم يعل حاضر پژوهش در ،)4(كند مي تغيير مطالعه نتايج معادل ناپارامتري يها آزمون
 از تر بيش ريمتغ اريمع انحراف مواد از ياريبس در كه است نشده ها داده بودن نرمال به اي اشاره هيچ ك،يپارامتر

 يچولگ سمت به و رنديگ مي فاصله بودن نرمال از ها داده د،يآ يم وجوده ب يزيچ نيچن كه يمواقع در است، بوده نيانگيم
 قرار يبررس مورد ديبا و بوده ظن مورد پژوهش ناي در ها داده بودن نرمال مذكور، حيتوض به توجه با روند، مي شيپ
  ).4(رديگ

ي  مقاله شود، مي مشاهده بعضاً كه است مهم حدي به پارامتري يها آزمون از استفاده جهت ها داده بودن نرمال تاهمي
 قبول مورد مطالعه، آن در پارامتري يها آزمون از استفاده و ها داده بودن نرمال عدم دليل به ولي محتوايي نظر از غني
 و سازي نرمال براي اقدام بودن نرمال عدم صورت در و بودن نرمال تأييد مواقع اين در گام مهمترين و شود  نمي واقع

  )3(دهد مي قرار تأثير تحت را مطالعه نتايج كه است، ناپارامتري يها آزمون از استفاده
 و گيري نمونه روش به اي مداخله مقاالت گزارش در پژوهشگران رود مي انتظار باال، در شده داده حاتيتوض به توجه با

 با ها داده بودن نرمال تأييد به يمختصر اشاره جينتا در نيهمچن بپردازند، اضح و شفاف طور به سازي يتصادف نحوه
 شود، مقاله به كامل نانياطم باعث و نشده جاداي  ابهام خواننده ذهن در تا باشند، داشته مربوطه يها آزمون از استفاده
  ).6و5(بود ميخواه اي مداخله مقاالت گزارشات بهبود شاهد ينيچن ناي اقدامات با ناي  بر عالوه
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  :مقاله نقد به پاسخ

  
  زمانيان، نازنين يكارشك نيحس ،يرضا صالح مقدم، حسن غالم ري، امي، اعظم محمد*يمونق مييكر نيحس

  
  

  يآموزش در علوم پزشك يراناي محترم مجله ريسردب
 ذكر قابل ريز نكات اند، ساخته وارد آن بر ينقد و مطالعه را مقاله نظر دقت با كه محترم خواننده ناي توجه از تشكر ضمن
  :است

 بوده يفرد مشخصات اساس بر ها بلوك انتخاب كه است شده اشاره متن از يقسمت در: اند فرموده محترم خواننده -1
 ،يميتنظ خود يريادگي بر در يليتحص استعداد تياهم به توجه با كه است شده ذكر يگريد قسمت در كه يحال در است،

 دانشجو معدل كه ناي  به توجه با. دارد وجود تناقض نظر ناي از كه است، بوده دانشجو معدل اساس بر ها بلوك انتخاب
 ريمتغ معدل چون مطالعه ناي  در. گردد نمي مشاهده يتناقض گونه چيه لذا .است دهيگرد يتلق افراد يفرد مشخصات جزو
 ها بلوك انتخاب گرنه و است شده تأكيد آن بر لذا .باشد داشته اثر جينتا يرو بر توانست مي و بود يريادگي نظر از يمهم
   .است شده اشاره آنها به متن در كه بوده كيدموگراف يرهايمتغ همه اساس بر
 فرمودند محترم خواننده كه طور همان نرمال؛ي  ها داده عيتوز و كيپارامتر آمار از استفاده خصوص در عمده نكته -2

 مقاله از يقسمت چيه در سندگانينو گروه كه است ها داده بودن نرمال كيپارامتر يآمار يها روش از استفاده شرط
. است نشده داده حيتوض ييجز يليخ قسمت ناي  اتيهيبد حيتوض و مقاله نشدن يطوالن يبرا فقط .اند نگفته را ناي خالف
 Ln محاسبه و Transfomation كيتكن با يول نداشت نرمال عيتوز ها داده معمول، روش به ها داده كردن يبررس از پس

 شده اشاره يآمارها از لذا و هستند نرمال عيتوز ها داده كه ديگرد مشخص اي فاصله گيري اندازه اسيمق با يرهايمتغ
  .ديگرد استفاده

  .ميدار را تشكر كمال محترم خواننده نظر حسن و نظر دقت از انيپا در
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