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  سردبير محترم

 جنـاب آقـاي دكتـر خزاعـي     قددرباره نضمن تشكر از توجه و دقت خوانندگان محترم مجله به محتواي مقاالت چاپ شده،         

نظـر   ذكر نكات زير ضـروري بـه  )  2 ("ويانپزشكي كرمانشاه از ديدگاه دانشج مشكالت آموزشي دانشكده"در مورد مقاله  ) 1(

  .رسد مي

 متفاوت از مطالعات كمي است و در آن ،ديگرهاي  يري مانند خيلي از قسمتگ و شيوه نمونه حجم نمونه ،در مطالعات كيفي  

  طـوري كـه    به ،شود گيري متوقف مي   كه اشباع اطالعاتي حاصل گردد، نمونه     زماني   .ها   تعداد نمونه  نه است   مهماشباع اطالعاتي   

 كيفي و از نوع ،روش پژوهش مطالعه مورد بحث). 3-5 (كافي باشد  براي رسيدن به پاسخ سؤال تحقيق     نمونه 2ممكن است تنها    

و ايـن   ) 3( گيـري هدفمنـد اسـت       نمونـه  ،هاي پديدارشناسـي   گيري در پژوهش   ههاي نمون  و يكي از روش   ) 2(پديدارشناسي بوده   

در پژوهش .  محترم قرار نگرفته استمنتقد آمده است ولي ظاهراً موردتوجه ، مورد بحثالههاي مق مطالب در بخش مواد و روش

هدف با ق ابمط،  ضمن مشورت با مسئولين آموزشي دانشكده پزشكي و مراكز آموزشي درماني، دانشجويان واجد شرايط       ،حاضر

. ذيري نتايج به كل جامعه پژوهش وجـود نـدارد        پ ادعايي در مورد تعميم    ،نوع مطالعات ر اين   د.  انتخاب و دعوت شدند    ،پژوهش

 "!كننده نظـرات تمـامي آنـان باشـد ؟     تواند منعكس  نفر از يك دوره آموزشي، مي6 آيا بررسي نظرات   " اننداالتي م ؤلذا طرح س  

  .   مل داردأدر نقداين مقاله جاي ت) 1(

 مـورد مـذاكره   ،يقاتي و پذيرش مقاله براي چاپ در هر دو مرحله تصويب طرح تحق    مذكور در مورد نقد عنوان مقاله، عنوان     

چـه   نچنـا . ها قرار گرفته اسـت  يد آنأي مورد ت، لحاظ شده و عنوان حاضر    در آن  قرار گرفته و نظرات اساتيد و كارشناسان محترم       

وان مـشابه  عدم وجود عنـ . گرفت شد همه جوانب تحقيق حاضر را در بر نمي  انتخاب مي،هريك از عناوين موردنظر منتقد محترم  

  .  مقاله نيستعنوان اين در مطالعات ديگران نيز دليلي بر ضعف 

هرچند نويسندگان با مـشكالت دانـشكده نيـز آشـنايي     .  ادعايي وجود ندارد،در مورد اطالع نويسندگان از دانشكده پزشكي    

 تمـام  ،كه گروه  تحقيـق  و با وجود اينتنها نكته نظرات دانشجويان است     از نتايج تحقيق در مقاله آورده شده        چه   آن.خوبي دارند 

). 2(نيـست  اظهـارات افـراد نمونـه     اما مسئول درستي و يـا نادرسـتي       هكار گرفت   به ،تالش خود را براي استخراج اطالعات صحيح      

  .داردهم ت علمي با پايه پزشكي أ عضو هي،دانشكده پزشكي در مقطع علوم پايه ،محترممنتقد رغم ادعاي  علي ضمناً

 ،گنجد كه در حيطه قضاوت نويسندگان مقاله نمي      ) 1( منتقد محترم نظرات دانشجويان را مورد نقد قرار داده           ،در ساير موارد  

 قضاوت نهايي در مورد مقاله مذكور و نامه آقاي دكتر ، در خاتمه).2(كننده نكته نظرات دانشجويان است  مقاله فقط بيانچرا كه 

 بـار ديگـر   ،باشـد و از نظـرات آقـاي دكتـر خزاعـي      نظران مي  به عهده خوانندگان فهيم مجله و صاحبنبان،جاايني و پاسخ    عخزا

  .شود تشكر و قدرداني مي
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