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نقد مقاله:
ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
*1

ضیاء عبیداوی ،1پرستو بهاروند ،2مهشید گرمسیری
 .1دانشجوی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ،ایران
 .2استادیار ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ،ایران

 دریافت مقاله59/3/11 :

 پذیرش مقاله59/4/6 :

رشد چشمگیر چاپ و نشر مقاالت علمي پژوهشگران

برای محققین جهت فراگیری نوشتن مقاله و رعايت اصول

ايراني در مجالت داخلي و بین المللي نشانگر عزم راسخ

نگارش علمي فراهم مي سازد .نقدهای منتشر شده نکات بسیار

جامعه علمي کشور جهت توسعه و پیشرفت دانش بوده ،تحقق

مفید و کاربردی در خصوص نگارش مقاله داشته و تأثیر بسیار

اين مهم نیازمند افزايش کیفیت مقاالت علمي مي باشد .در

مفیدی بر روند گزارش مقاالت دارد ( .)4بنابراين ضمن احترام

همین راستا نقد مقاله نیز يکي از راه های ارتقای کیفیت

به گروه نويسندگان و تیم محترم داوری ،برآن شديم که

مقاالت و رفع ابهام از برخي مطالعات مي باشد .مقاله ای با

ابهامات موجود در مقاله مذکور را در جهت افزايش کیفیت

عنوان "ادراک دانشجويان از کیفیت خدمات آموزشي در

مقاالت آتي و کاهش خطای نويسندگان و محققین جوان

دانشگاه علوم پزشکي تبريز" در دوره  11شماره  3چاپ شده

کشور ،ذکر و بررسي نمايیم .لذا نوشته حاضر به منزله ی زير

است ( .)1در مقاالت علمي ،نقد دقیق و سازمانيافته مي تواند

سوال رفتن کار پژوهشگران نبوده ،فرصتي جهت ارتقای دانش

متضمن اثربخشي حداکثری محتوای پژوهشي باشد .از سوی

محققین در زمینه ی مقاله نويسي و کارهای پژوهشي مي باشد

ديگر بايد اذعان داشت که يکي از ابزارهای مناسب ارزشیابي

و بیشتر رويکرد آموزشي دارد.

اطالعات پديده نقد است که مي تواند کاهش میزان اختالالت

 -1در قسمت روش کار ،از پرسشنامه

SERVQUAL

اطالعاتي را به دنبال داشته باشد ( .)1خواندن نقدهای منتشر

جهت ارزيابي کیفیت خدمات آموزشي استفاده شده است .بنابر

شده سبب افزايش درک و ارتقاء توانايي مخاطبان و زمینه ساز

اذعان نويسندگان محترم اين پرسشنامه شامل  12سؤال بوده،

بهبود کیفیت مقاالت منتشر شده در مجالت مي گردد ( .)3در

متشکل از پنج بعد مي باشد .ابعاد پنج گانه اين پرسشنامه شامل

حقیقت مجله گام های توسعه در آموزش پزشکي فرصتي را

ابعاد فیزيکي ( 4سؤال در مورد شرايط و فضای فیزيکي محیط،

عبیداوی و همکاران

نقد مقاله :ادراک دانشجويان از کیفیت...

ارائه خدمت از جمله تسهیالت ،تجهیزات ،کارکنان و کانال

دهي طیف لیکرت در اين پرسشنامه بدين شرح مي باشد :کامال

های ارتباطي) ،تضمین ( 4سؤال در مورد شايستگي و توانايي

مخالفم= ،1مخالفم= ،1نظری ندارم= ،3موافقم= 4وکامالً

کارکنان برای القای حس اعتماد و اطمینان به مشتری)،

موافقم=9

پاسخگويي ( 4سؤال در مورد تمايل همکاری و کمک به

 -3نويسندگان محترم هیچ اشاره ای به روايي و پايايي اين

مشتری) ،قابلیت اطمینان ( 9سؤال در مورد توانايي انجام

پرسشنامه در ايران نداشته اند .در مطالعه نجفي و همکاران

خدمت به شکل مطمئن و قابل اعتماد) و همدلي ( 4سؤال در

( ،)9آلفای کرونباخ پرسشنامه  51درصد و در مطالعه خواجه و

مورد احساس تعلق و تعهد کارکنان نسبت به کلیه دانشجويان)

باقرزاده ( 53 )6درصد ،گزارش گرديده است.

بود .حال نکته ای که جلب توجه مي نمايد ،تفاوت موجود در

 -4در قسمت روش کار توضیح داده نشده است که به

مجموع تعداد سؤاالت پرسشنامه است به گونه ای که

منظور تجزيه و تحلیل اطالعات از چه آزمون های آماری

نويسندگان محترم در ابتدا تعداد سؤاالت پرسشنامه را  12مورد

استفاده شده است.

ذکر مي نمايند در حالي که هنگام ارائه اطالعات تفصیلي تعداد

در نهايت بايد متذکر شد که اين مطالعه مقطعي حاوی

اين سؤاالت به  11مورد تقلیل مي يابد .از طرفي بر اساس

اطالعات بسیار مفید و کاربردی برای مسئولین در حیطه های

مطالعه نجفي و همکاران ( )9که به بررسي ارزيابي کیفیت

آموزش پزشکي است و مي تواند بسیار کاربردی باشد .به

خدمات آموزشي بر اساس مدل سروکوال پرداخته شده بود

عالوه غنای اين مقاله شايسته تقدير و تشکر است؛ اما ابهامات

سؤاالت پرسشنامه بدين شرح مي باشد :بُعد تضمین (پنج

مذکور باعث کاهش کیفیت مطالعه مي گردد .امیدواريم با

سؤال) ،بُعد پاسخگويي (پنج سؤال) ،بُعد همدلي (شش سؤال)،

نگارش مقاالت طبق اصول علمي و دقت بیشتر داوران مقاالت

بُعد اطمینان (هفت سؤال) ،و بُعد ملموسات (چهار سؤال).

در هنگام بررسي ،شاهد بهبود کیفیت مطالعات انجام شده

 -1در قسمت نحوه نمره دهي هیچ اشاره ای نشده است

باشیم.
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