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  نامه به سردبير و پاسخ آن
  

  
  :نقد مقاله

با كيفيت آموزش و  يعلم هيأت ياعضا يشناخت جمعيت يها يرابطه ويژگ
  شيراز يپيام نور فارس و علوم پزشك يها در دانشگاه ييادگير

  
  *نيا حميد صالحي

  
  1028تا  1025 ):11(14؛ 1393 بهمن/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 

  
 يآموزش در علوم پزشك يرانيجله امحترم م ريسردب  

پيام  يها در دانشگاه يبا كيفيت آموزش و يادگير يعلم هيأت ياعضا يشناخت جمعيت يها يرابطه ويژگ: با عنواناي  مقاله
 دهيبه چاپ رس 850-843) :10( 14 ;1393 يآموزش در علوم پزشك يرانيشيراز در مجله ا ينور فارس و علوم پزشك

و قابل  ديمف اريتواند بس مي آن جيو اجرا شده است، نتا يطراح ،موجود ازيمطالعه بر اساس ن نيا كه يياز آنجا. است
مجله . تواند قابل بحث باشد مي مقاله، نيدر رابطه با ا ريحال مباحث ز نيدر ع). 1(باشد ها يريگ مياستفاده در تصم

، نقد مقاله با )2(مجله فراهم ساخته است نير اپژوهشگران جهت نقد مقاالت منتشر شده د يبرا يفرصت يآموزش پزشك
كه كار  يي، بلكه از آنجااست يكاست يكه كار پژوهشگر دارا ستين يمعن نيو به ا رديگ مي صورت يهدف سازندگ

مقاالت در  يده گزارش تيفيبا هدف بهبود ك تر بيشباشد و  ديتواند مف مي يلي، نظرات تكماست ديو مف يپژوهشگر كاربرد
 نيمجله در اتخاذ چن نيا يريسردب ميت استيرو س نياز ا. دارد يو  جنبه آموزش دهپژوهشگران بو ريتوسط سا ندهيآ

 نهيسطح دانش پژوهشگران در زم يو ارتقا گريگديساز ارتباط پژوهشگران با  نهيتواند زم مي بجا بوده و اريبس يميتصم
  ). 3(است ريتقد ستهيمهم شا نيرو ا نيگردد، از ا يسينو مقاله

 نانياطم تيتواند از قابل مي پژوهش كي جينتا يو زمان است مهم اريبس يپزشك يها در پژوهش ييگو پاسخدرصد . 1
 يباال ييگو پاسخدرصد معموالً باشد،  يدر سطح قابل قبول ييگو پاسخجهت استتناج برخوردار باشد كه درصد  ييباال
از حجم  يتر بيش، محقق تعداد است درصد70از  تر كم ،ييگو پاسخد مطالعه درص نيتواند مناسب باشد، در ا مي درصد80

نكته توجه  نيبه ا ديحال با نيدر ع يول اند نمونه، انتخاب كرده زشيجبران ر يمطالعه را، برا يبرا ازينمونه مورد ن
 ديبا ريدارد و در تفس ودوج ييها دهند، تقاوت نمي كه پاسخ يكنند و افراد مي ليكه پرسشنامه را تكم يافراد نيداشت، ب

  ).4(رديمورد توجه قرار گ
ت كيفيت آموزش و يادگيري از سؤاالنمره ابعاد و  نيانگيمربوط به م حاتياز توض ياديقسمت ز ج،يدر قسمت نتا. 2
از  كينمره هر  نيانگيم ايكه آ رد،يمورد توجه قرار گ زيمهم ن نيرو مناسب بود در بحث، ا ني، از ا)1(است دياسات دگاهيد
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به چه صورت است، گرچه هدف  رانيمطالعات خارج از ا رينسبت به سا دياسات دگاهيابعاد كيفيت آموزش و يادگيري از د
اي  اشاره زيمعطوف شده است، لذا مناسب بود در بحث ن نيبه ا جياز نتا ياديقسمت ز ينبوده است، ول نيمطالعه ا ياصل
  .مهم گردد نيبه ا

شده  ذكر يها مطالعه سايرمطالعه حاضر در جهت عكس  جهيآموزش، نت تيفيو ك ييمت اجراس نيرابطه ب حيدر توض. 3
 ي پيام نور و علوم پزشكي كه صرفاً به تدريسها علمي دانشگاه اعضاي هيأت :ذكر شده استامر نيا هي، و در توجاست
ي تدريس نوين دارند اما ها ي علمي و آشنايي با شيوهها تري جهت جستجوي مطالب، يافته پردازند فرصت بيش مي

ي آموزشي نوين بپردازند و ها فرصت دارند تا به جستجو و اجراي شيوه تر كم داراي پست اجرايي، علمي هيأتاعضاي 
ندارند  ييكه پست اجرا يديكه اسات هيفرض ني، اگر ااست كه مطرحاي  اما نكته). 1(درگير امور اجرايي هستندتر  بيش

 كند، لذا به نظر مي صدق زين ها دانشگاه ريدارند، در سا سيتدر يها وهيمطالب و ش يوجستج يبرا يتر بيشفرصت 
  .باشد يتواند كاربرد مي بوده و تياهم زحائ اريمهم، بس نيا هيرسد، توج مي

است كه بر كيفيت آموزش و يادگيري  علمي هيأتشناختي اعضاي  ي جمعيتها مرتبه علمي نيز يكي ديگر از ويژگي. 4
 با رتبه استاديار و دانشيار بيش از سايرين بر كيفيت آموزش و يادگيري تأكيد علمي هيأتمعناداري دارد و اعضاي تأثير 
ي خود به بررسي تأثير مرتبه علمي با كيفيت آموزش و يادگيري پرداختند، ها كنند، طالبي و رحيمي هم در پژوهش مي

با  علمي هيأتين تفاوت كه تحقيق رحيمي نشان داد كه اعضاي ي مذكور است، با اها نتيجه پژوهش حاضر مشابه پژوهش
مطالعه  جي، بر اساس نتا)1(مرتبه مربي نگرش مثبت تري نسبت به ساير مراتب علمي درباره كيفيت در آموزش دارند

و  است يميو رح يمخالف با مطالعه طالبكامالً نظر  ني، از ااست يو سپس مرب دينمره مربوط به اسات نيتر كممذكور، 
  .جالب توجه باشد اريتوانست بس مي مهم نيا هياتفاق و توج نيا ييچرا

ذكر شده است، بدين وسيله پژوهشگر از همه دانشجويان كه با حوصله فراوان اينجانب را  ،يدر قسمت تشكر و قدردان. 5
يي به گو پاسخصداقت در اطالعات مربوط به اين پژوهش ياري كردند و همچنين به خاطر اعتمادشان و  آوري جمعدر 

با ارائه مطالب به  ستيبا مي و است شود، مي و مقاله ذكر قيتحقآنچه در  مسؤولپژوهشگر، ). 1(نمايد مي ت، تشكرسؤاال
 ياعضا يپژوهش بر رو ني، ا)3(و مقاله شود جيبه نتا نانياعتماد در خواننده و اطم شيمطالب، باعث افزا يوستگيجا و پ
منظور از  ايآ د،شو مي باعث ابهام در ذهن خواننده يكم ان،ياز دانشجو ريتقد يته است، ولصورت گرف علمي هيأت

  .گريد يردامو اي است گر كه در تشكر آورده شده است، پرسش انيدانشجو
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  :پاسخ به نقد مقاله
  

با كيفيت آموزش و  يعلم هيأت ياعضا يشناخت جمعيت يها يرابطه ويژگ
  شيراز يپيام نور فارس و علوم پزشك يها در دانشگاه ييادگير

  
  *سعيد طالبي

  
 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

نظر مقاالت اين مجله را مطالعه و  دقت با كه يخوانندگان محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشك تشكراز ضمن
الزم است از خواننده  .سپاسگزارم كه مجله فرصت نقد مقاالت براي نويسندگان فراهم نموده است بسيار .كنند مي پيگيري

هاي  علمي با كيفيت آموزش و يادگيري در دانشگاه ي اعضاي هيأتتشناخ هاي جمعيت رابطه ويژگي" محترمي كه مقاله
 :را يادآوري نمايم زير تشكر كنم و نكات اند ، پيگيري و نقد نمودهرا مطالعه "پيام نور فارس و علوم پزشكي شيراز

تعددي در پاسخ به ايراد اول منتقد محترم الزم است يادآوري كنم كه نويسنده مقاله به جستجوي مقاالت م. 1
 مطلبي يافت نشد و به نظر "درصد مناسب است 80يي باالي گو پاسخدرصد  "اين كه اما در خصوص) 3تا1(پرداخت

 است رسد اين مطلب فاقد اعتبار علمي باشد اين نكته را نبايد فراموش كرد كه حجم نمونه در تحقيقات مختلف متفاوت مي
، در تحقيق )نفر 15(، در تحقيقات علي و آزمايشي)نفر 30(قيق همبستگيدر تح ي نمونهها مثال حافظ نيا و دالور حد نصاب
فشاركي و حسيني در مقاله خود نيز به همين  .)5و4(است) نفر 100حداقل حجم نمونه ( توصيفي زمينه ياب و پيمايشي

جام تحقيقات همبستگي بنابراين چنانكه در مقاله ذكر شده، روش تحقيق همبستگي است و براي ان) 3(اند مطلب اشاره كرده
نيا، دالور جهت انجام تحقيقات همبستگي كافي و از اعتبار بيروني  حجم نمونه با توجه به مقاله فشاركي و حسيني، حافظ

 .برخوردار است

ت، يجنس يرهايتأثير متغ يمطالعه حاضر با هدف بررس "نويسنده در پايان مقدمه ذكر نمودهدر پاسخ به ايراد دوم، . 2
گونه كه  لذا همان ."انجام شده است يريادگيآموزش و  تيفيعلمي با ك و سابقه خدمت اعضاي هيأت يتبه علمسمت، مر

در  "يادگيري از ديدگاه اساتيد و آموزش ت كيفيتسؤاالبررسي ميانگين نمره ابعاد و  "نقاد محترم هم اشاره كرده
 .باشد نمي راستاي هدف تحقيق حاضر

با نتايج پژوهش  ها يا مغاير بودن برخي نتايج پژوهش سو همبايد به اين مهم اشاره كرد كه در پاسخ به ايراد سوم، . 3
 يي كه از آن انتخابها ي گوناگون و نمونهها شما در عرصه علمي پذيرفته شده است و ممكن است با توجه به جامعه

رابطه بين سمت اجرايي و كيفيت رسي الزم به ذكر است كه احمدي به بر .شوند، برخي فرضيات رد يا پذيرفته شود مي
ممكن است جو سازماني يا متغيرهاي ديگر روانشناختي در سازمان (در سازمان آموزش و پرورش پرداخته  آموزش

رابطه بين به بررسي ) تربيت معلم تهران(يا طالبي تنها در يك دانشگاه ) 6)(آموزش و پرورش با دانشگاه متفاوت باشد
مركز و واحد  44تقريباً با (اما جامعه آماري پژوهش حاضر دانشگاه پيام نور ) 7(پرداخت آموزشسمت اجرايي و كيفيت 

جامعه پژوهش حاضر نسبت به تر  و شايد يكي از داليل تفاوت تنوع و حجم گسترده است و علوم پزشكي) دانشگاهي
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 .ي قبلي باشدها جامعه

 " است مذكور يها پژوهش حاضر مشابه پژوهش نتيجه "ردهذكر ك در پاسخ به ايراد چهارم، نويسنده در مقاله. 4
يي نتايج خود استفاده نكرده و بيان نشده نتيجه تحقيق حاضر سو همبنابراين نويسنده از تحقيق رحيمي يا طالبي براي 

ه نويسنده در ادام اين كهبا نتايج تحقيقات طالبي و رحيمي است بلكه بيان شده نتايج اين تحقيق مشابه است ضمن  سو هم
 حاضر مشابه پژوهش نتيجه "هايي نيز با هم دارد و در متن مقاله بيان شده ذكر نموده كه عالوه بر مشابهت، تفاوت

لذا رسالت علمي نويسنده بر اين است كه هم . "..... كه داد نشان تحقيق رحيمي كه تفاوت اين با است، مذكور يها پژوهش
 .بپردازد ها به مشابهت و هم به تفاوت بين پژوهش

و دوم ) پرسشنامه آوري جمع( پژوهشگر در قسمت تشكر و قدرداني به دنبال تشكر از دو گروه است اول دانشجويان. 5
اطالعات جهت  آوري جمعدر قسمت اول تشكر و قدرداني از دانشجويان كه در ). يي به پرسشنامهگو پاسخ( اعضاي علمي

 "اعضاي علمي"، تشكر شد اما در قسمت دوم تشكر و قدرداني متاسفانه واژه ندا تجزيه و تحليل اينجانب را ياري نموده
 لذا. در مرحله تايپ فراموش شد در اينجا شايسته است از اعضاي علمي صميمانه به خاطر همكاري آنان تشكر شود

 وصله فراوانح با كه دانشجويان همه از پژوهشگر وسيله بدين "شود مي قسمت تشكر و تقدير به شرح زير اصالح

و  اعتمادشان خاطر اعضاي علمي به همچنين از و كردند ياري اين پژوهش به مربوط اطالعات آوري جمع در را اينجانب
  ".نمايد مي تشكر ت،سؤاال به ييگو پاسخ در صداقت

ه خود قرار دادند محترمي كه مقاله را مورد نقد سازند كليه خوانندگان و همچنين از خواننده نظر حسن و دقت از پايان در
  .شود مي تقدير و تشكر
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