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  ،ر محترميسردب

  كميسالم عل
ــادات  ــا انتق ــه ب ــاً در رابط ــ ياحترام ــه وس ــه ب ــيله ي ك  از يك

ن جانب و همكاران تحت عنـوان       يخوانندگان محترم بر مقاله ا    
ق يراز نسبت به درمان از طر   ينگرش زنان و مردان ساكن ش     "

ده است، نكات ي به دفتر آن فصلنامه ارسال گرد      " تخمك ياهدا
  :رسد ر به استحضار مييز

 و نظـر    از ايشان كه مقالـه را مطالعـه        يضمن تشكر و قدردان   

  .اند ان فرمودهيخود را ب
باشـد و در واقـع       ي مـ  يهمبـستگ ــ     يفيق توصـ  ي نوع تحق  ـ1

ت و خطـا    ي محـدود  يهمه پژوهشها با نـوع    . نگرش سنج است  
 نگـرش هـم   ش مربوط به سـنج يها  پژوهش .باشند يروبرو م 

در مرحلـه اول    مـا   . باشد ي خاص خود م   يها تي محدود يدارا
 خـود   يم تا آنچـه هـست را بـدون اسـتنتاج ذهنـ            ي نمود يسع

ــ ــايگــزارش ده ــيج عيم و نت ــ از موقعين ــتحق«م يريــت بگي ق ي
 در مرحلـه    .)24 چـاپ    1383 يف نراق ي و س  ينادر(» يفيتوص

را بــا چنــد دســته يــ ز؛مي كــار كــرديدوم بــه روش همبــستگ
جه با تو و  م  يك گروه روبرو بود   ياطالعات مختلف مربوط به     

ــه روش تحق ــب ــزار آن انتخــاب گردي ــق اب ــزار مناســب . دي اب
 ي محتوا طـ   ي آن به خصوص روائ    يپرسشنامه بوده كه روائ   

عنـوان  ه  ن مرحله آن نظر پـنج نفـر اسـتاد بـ           ي كه آخر  يمراحل
ن يـ  محتـوا بـه ا     يروائـ (د  يـ ات داوران بـوده مـشخص گرد      يه

 يله سنجش ناظر بر محتـوا     يا وس يدهد كه آ   يپرسش پاسخ م  
ا آنچه را كه از سنجش مورد نظر        ير و   يا خ يظر هست   مورد ن 
 كـامالً  يژگين و ين پژوهش از ا   يپرسشنامه ا ). سنجد يهست م 

م و  يـ  انجـام داد   ي را با دوبـاره سـنج      يياي پا .برخوردار است 
توجه به تعداد، استفاده از   با.باشد ي م91/0 يب همبستگيضر

نحـوه  انـد    نكـه فرمـوده   يا. رمن مناسب بوده است   يآزمون اسپ 
ات يـ ق جزئ يـ ست معمـوالً در گـزارش تحق      يـ ن مشخص ن  يتدو

ح يم كه بهتر بود توض   يريپذ يشان را م  ي نظر ا  .شود يآورده نم 
 محتـوا مـشخص اسـت       يده روائ ي اما چون ذكر گرد    ؛ميداد يم

  .شد ي حاصل نمين روائي مراحل معمول، ايكه بدون ط
 نظر خواننده محترم تا حدي درست و اين گروه به علـت             ـ2
  اي در  نانهـت بدبيك احتماالً نظراـداء تخمـرش مخالف با اهـگن

  

  
  
  

اند و تـا حـدي اسـتنتاجها را           پاسخ به ساير سئواالت داشته    
  .كند، ولي لزوماً تناظر يك به يكي وجود ندارد دچار اريبي مي

ا در واقع به يها  افتهي خودمان به يريجه گيد نتيي ما در تاـ3
د بـا  يـ استناد به قرآن مج. مي استناد نمود  داده شده  يها جواب
در . قيـ ات تحق يـ ه و منبع آمده آن هم در رابطـه بـا ادب           يذكر آ 

ك يـ  ي نشده اما چون پژوهش در فـضا       يري سوگ يريگ جهينت
ت مـساله   يعه انجام گرفته در قسمت اهم     يكشور مسلمان و ش   

  .آن هم با ذكر منبعاست  اشاره شده ي مذهبيبه باورها
ه محترم را به پاراگراف ما قبـل آخـر بخـش             نظر خوانند  ـ4

نتايج كـه مربـوط بـه مقايـسه نگـرش مـردان و زنـان و نيـز                   
  . نمائيم بررسي اثر تحصيالت است، جلب مي

اي كـه بـه    در خاتمه از دقت نظر خواننده محترم و حوصـله        
ــرج داده ــگزاريم  خ ــد سپاس ــوع،    . ان ــت موض ــت اهمي ــه عل ب

زه و بحث علمي حول     هاي بيشتر و دقيقتر در اين حو        پژوهش
  . آن بايسته است
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