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مطالعه  كي: كيفي در مرحله داوري مجالت يقاتينقادانه برمقاالت تحق يمرور
  ياكتشاف يفيتوصكيفي 

  
  *مسعود بهرامي

  
 

  چكيده
با  .اند كرده دايآن در حوزه سالمت، عالقه پ و انتشار مقاالت منتج از يفيك قاتيبه انجام تحق يبه شكل روزافزون يرانيمحققان ا: مقدمه

نقادانه بر مقاالت  يمرور پژوهش نيهدف ا. يافت نشد يرانيمجالت ا يدر مرحله داور يفيك نقادانه بر مقاالتاي  وجود مطالعه نيا
  .كيفي در مرحله داوري مجالت بود

بيش از . انجام شده است 1392تا  1387هاي  اكتشافي در يك دوره زماني بين سالاين مطالعه كيفي از نوع توصيفي : ها روش
 نيموضوعات ا. قرار گرفت يفيك ليمقاله ارسال شده بود، مورد تحل نيا سندهيمقاله كه از سوي چند مجله ايراني براي داوري به نو110

) open coding( با استفاده از دو مرحله كدگذاري باز ها دادهتحليل  .بود يو آموزش در علوم پزشك ييماما ،يمقاالت عمدتا در ارتباط با پرستار
  .انجام شد) Strauss and Corbin( نياشتروس و كورب) axial coding(و محوري 

 عالئق اي يدر مطالعات قبلي، عدم بيان تجارب قبل) چالش(عدم بيان خالء  ،يدر مقاالت مورد بررسموجود  عشاي مشكالت: نتايج
به  توان مي گرياز مشكالت د. وهشگر و فقدان يك پيام جديد يا جذاب بود كه تحقيق در واقع براي انتقال آن پيام انجام شده است  پژ

  .طبقات اصلي اشاره كرد يي مورد استفاده و باالخره عدم اشباع كافها جزييات كافي از روش كرنامناسب، عدم ذ شناسي روشانتخاب 
مشكل منجر به توسعه  كيكه  يمرتبط است به نحو گريكديبا كامالً  يشده در مقاالت مورد بررس بندي طبقه مشكالت: گيري نتيجه

. شد مي مربوط قيتحق اتيعمل ياز مشكالت به مرحله اجرا ياريعالوه برمسائل مربوط به نگارش مقاله، بس. شده است گريمشكل د
مورد استفاده قرار  يفيي تحقيقاتي كها طرح جيمحققان جهت انجام و گزارش بهتر نتا يبه عنوان راهنما تواند ميي اين مطالعه ها يافته

  .رديگ
  

 – يفيتوص كيفي قيتحق ،يمقاله، پرستاري، آموزش پزشك يداور ،يفيتحقيقات كيفي، ژورناليسم پزشكي، مقاله ك: هاي كليدي واژه
  اكتشافي

  422تا  411 ):5(14؛ 1393 مرداد/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 

  
  مقدمه 

در حال حاضر محققان، اساتيد و دانشجويان گروه 
 يدر مقاطع تحصيالت تكميلي پرستارخصوصاً  يپزشك

به داليل مختلف به انجام تحقيقات كيفي  ييو ماما
)qualitative research (يكي از  .اند اقبال نموده

                                                 
، گروه پرستاري بزرگساالن، )اريدانش(دكتر مسعود بهرامي : نويسنده مسؤول *

دانشگاه  ،ييو ماما يپرستار يها مراقبت قاتيمركز تحق ،ييو ماما يدانشكده پرستار
  bahrami@nm.mui.ac.ir.رانيا ،اصفهان، اصفهان يعلوم پزشك

  22/4/93 :تاريخ پذيرش ،12/1/93: ، تاريخ اصالحيه25/9/92 :تاريخ دريافت مقاله

) 2و1(طالعاتاين م تر بيشيي كه در ها ترين استدالل عيشا
بودن  شود، محدود مي جهت ضرورت انجام مطالعه مطرح

كلي و يا انجام  به طور موردنظرتحقيقات در موضوع 
) quantitative research( كمي با رويكرد تحقيق قبلي

ند كه لزوم كن مي گيري محققان سپس نتيجه. شود مي اعالم
از نوع كيفي احساس  تر بيشبه انجام تحقيق هرچه 

 اصلح موردنظرتري از پديده  تا درك عميق شود مي
  .شود

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3035-en.html


  مسعود بهرامي  يمقاالت تحقيقاتي كيفي در مرحله داورمرور نقادانه 
 

 http://ijme.mui.ac.ir )5(14؛ 1393مرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  412

 توجه به حوزه تحقيقات كيفي در نگاه اول ارزشمند و اين
كمي منجر به درك  كنار توجه به تحقيقات د درتوان مي

اين همان . گردد موردنظراز پديده تر  و عميقتر  وسيع
چيزي است كه محققان به اصطالح با رويكرد تركيبي 

)mixed-methods research ( به دنبال آن هستند تا
 ميبتوانند با توسل به هر دو رويكرد كيفي و كمي، مفاه

در حوزه سالمت را هر چه بهتر خصوصاً پيچيده 
زمان هر چه  بر آنها را هم مؤثراف و فاكتورهاي اكتش
  ). 3(توضيح دهند تر بيش

دريافت كه تعدادي از  توان ميتر  اما با يك نگاه موشكافانه
ي الزم ها تحقيقات كيفي و مقاالت منتج از آن، از حداقل

درانجام مطالعه يا گزارش نتايج در قالب يك مقاله 
اين مقاالت از نظر  هر چند بسياري از. برخوردار نيستند

علمي و تخصصي حاوي نكات ارزشمندي هستند اما 
با اصول اوليه  نويسندگان يكه برخ ستمشخص ا

اصول و  اين ناآشنايي با .اند تحقيقات كيفي آشنا نبوده
مفاهيم اوليه تحقيقات كيفي، در كنار ساير عوامل از جمله 

روزافزون محققان براي چاپ سريع مقاالت در  ياشتها
از نكات اي  عدم رعايت پاره ايجالت و شايد عدم اطالع م

تهيه و توليد مقاالت كيفي به عنوان  كه دهاخالقي، باعث ش
 ي جهت بر طرف كردنكار راهالوصول و به  امري سهل

كيفي  قاتيتحق جينتا .نيازهاي فوري محققان تبديل شود
انتقاد محققان كمي قرار گرفته  از موارد، مورداي  در پاره

اين منتقدان بر اين باورند كه تحقيقات كيفي در . است
 يچندان مشخص شناسي روشكمي،  عاتمقايسه با مطال

بسيار كم انجام شده و  كننده نداشته، با تعداد مشاركت
نتايج حاصل از آن ممكن است چندان قابليت استفاده در 

   ).5و4(مشابه را نداشته باشد يها تيموقع
سال سابقه داوري براي  7اين مقاله بيش از  نويسنده

مجالت مختلف در حوزه سالمت داخل كشور را داشته و 
با مسائل و مشكالت مقاالت كمي و كيفي تا حدودي آشنا 

هر چند مقاالتي كمي هم مسائل و مشكالت . شده است
خاص خود و در نتيجه منتقدان پر و پا قرص خود را 

وشتار، نويسنده قصد نقد دارد، اما براي اهداف اين ن
نسبتاً اكنون بعد از گذشت زماني . مقاالت كمي را ندارد

طوالني از داوري و نقد مقاالت كيفي، به خوبي مشهود 
در اكثر مقاالت كيفي  است كه بسياري از مشكالت تقريباً

در مرحله داوري در حال تكرار شدن بوده و به اصطالح 
در زمينه وجود  باعمعروف محققان كيفي، احساس اش

مشكالت و . مشكالتي مشترك در اين مقاالت وجود دارد
، ارتقاي يو راهكارها يفيك قاتيموانع مرتبط با انجام تحق

در نقاط مختلف جهان  يمختلف سندگانيمورد توجه نو
كه در آن اي  با اين وجود مطالعه). 11تا6(قرار گرفته است

 يفرهنگي ايران زمينهمرور و نقادي بر مقاالت كيفي كه در 
در حوزه سالمت انجام شده باشد، چه در  ياسالم -

و چه بعد از انتشار مقاله، ) داوري(مرحله پيش از انتشار
  .يافت نشد

بر مسائل و تر  عميقنسبتاً كلي از اين نوشتار نقدي  هدف
مشكالت موجود در مقاالت كيفي در حوزه سالمت است 

مجالت ارسال شده و سپس  يبرا يفيكه توسط محققان ك
از  .اند داوري وارد شده نديمجالت به فرآ نيمسؤولتوسط 

اين مقاله داراي يك رويكرد  نقطه نظر اهداف كاربردي،
كيفي  ارتقاياصالحي و با هدف كمك به نويسندگان جهت 

مقاالت خود قبل از ارسال براي مجالت نگاشته شده 
بسياري از اين نيز گفته شد، قبالً كه  طور همان. است

 يمقاالت داراي ارزش تخصصي باال بوده و به خوب
با زحمات فراوان انجام  قيتحق نديمشهود است كه فرآ

 نيبا ا. است يخوب يمطالب كاربرد يشده و مقاله حاو
وجود بسياري از اين نكات ارزشمند و عميق ممكن است 

 شناسي خصوصاً روشدر زير اليه ايرادات مختلف 
هاي  مقاله از گردونه بررسي جهيمدفون شده و در نت

به اين . بعدي مجالت و در نتيجه پذيرش خارج شوند
داي بسياري از مخاطبان ارزشمند از جمله ترتيب ص
فراگيران با مشكالت يادگيري و  ردمند،بيماران د

لذا آشنايي . شود مي اساتيددردآشنا به فراموشي سپرده
مشكالت، ممكن است از تكرار  نياز ا نويسندگان با بعضي
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آنها در مرحله انجام تحقيق و انتشار گزارش آنها 
  . كند جلوگيري

مشكالت مقاالت كيفي، براي مديران و  بندي جمع
د سودمند توان ميسردبيران مجالت مرتبط با سالمت نيز 

داوران خصوصاً با توجه به محدوديت داوران و . باشد
نقد  ، اينمند عالقهجربه و آشنا به تحقيقات كيفي، با ت

داز ارسال بيهوده بسياري از مقاالت به چرخه توان مي
مجالت، داور و  هيريتحر تأيهداوري و اتالف وقت 
در اين  تأكيدهمچنين نكات مورد  .نويسنده جلوگيري كند

گذاري  در سياست د به عنوان راهنماييتوان مي مقاله
 گيري تصميمجهت  مجالت لحاظ شده و در صورت لزوم

در موارد مختلف از جمله پيشنهاد نوع روش تحقيق و 
  .مورد استفاده قرار گيرد يفنگارش مقاالت كي نحوه

  
  ها روش

 descriptive(اين مطالعه كيفي از نوع توصيفي اكتشافي 

exploratory qualitative research( بايد توجه . است
از جمله  ياز موارد، محقق به داليلاي  داشت كه در پاره

كمبود وقت يا منابع موجود، امكان انجام كامل يكي از 
هاي اصلي تحقيق كيفي نظير پديدارشناسي  روش

)phenomenology(تئوري پايه ، )grounded theory( ،
وجود  نيبا ا. را ندارد) ethnography( شناسي قوم اي

از لحاظ تخصصي مهم و ضرورت  موردنظرمفهوم 
هاي كار راهيكي از . پيرامون آن وجود دارد قيعم يبررس

از تر  منعطفنسبتاً هاي كيفي  پيشنهادي، استفاده از روش
كه جديدا در  است توصيفي اكتشافي يفيجمله روش ك

مورد  ييو ماما پرستاريخصوصاً ادبيات تحقيقات كيفي 
از  دتوان ميمحقق  كرد،يرو نيدر ا. توجه قرار گرفته است

مطالعه  اين كهيك ديدگاه فلسفي خاص پيروي بكند يا 
  ).6(خود را بر اساس يك رويكرد فلسفي خاص بنا نكند

 ياستفاده از تمام يد به جاتوان ميمحقق  زينظر روش ن از
 يها از روش ييها تنها جنبه يفيك ياصل قيهاي تحق جنبه
از  نانيو اطم ليتحل ،آوري جمع يرا برا يفيك قيتحق ياصل

از  قاتيتحق نيا. صحت اطالعات مورد استفاده قرار دهد
برخوردار  يفيك ياصل قاتينسبت به تحق يتر كمارزش 

 كنندگان را از مشاركت ياطالعات غن دتوان ميو  هنبود
پايه  يهاي تئور ازروش يبراي مثال تعداد). 7(فراهم كند

اكتشافي  -كه خيلي مورد استفاده محققان روش توصيفي
 theoretical( كيتئورگيري  به نمونه توان ميگرفته قرار 

sampling(كي، اشباع تئور )theoretical saturation( ،
 constant comparative(ها  مداوم دادهاي  سهيمقا ليتحل

data analysis( ،يدانيم يها يبردار اشتدادي )field 

notes (باز  يدر حد دو مرحله كدگذارصرفاً  يو كد گذار
اشاره ) يو تئور يبدون ارائه مضمون اصل( يو محور

در زماني كه بعضي از اجزاء تئوري پايه استفاده . كرد
 "رويكرد مبتني بر تئوري پايه" آنبه  توان ميشود،  مي

)grounded theory approach (نيز اطالق كرد)12و1 .(  
مقاله با رويكرد كيفي از مجله ايراني آموزش  50در اين مطالعه 

 پزشكي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در علوم
(Iranian Journal of Medical Education)، 50  مقاله

مربوط به مجله ايراني تحقيقات در پرستاري و مامايي 
)Iranian Journal of Nursing and Midwifery 

Research ( وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و
. ايراني مورد بررسي قرار گرفتمقاله از ساير مجالت  10

تا  1387دوم سال مهياين مقاالت در يك دوره زماني بين ن
 سندهيبراي داوري بدون ذكر نام نو1392 خرداد ماه

)blind review (نوشتار ارسال شده  نيا سندهيبه نو
داوري مقاالت از آرشيو نويسنده بر روي  يها پاسخ. بود

نوشتاري در زونكن مربوطه  به صورتكامپيوتر يا آنچه 
در . وجود داشت استخراج و مورد تحليل قرار گرفت

 مسؤولكارشناس  سندهينو) مورد 13( يموارد معدود
موارد،  نيدر ا. بود زيانجام اصالحات مقاالت ن يينها تأييد

شد و  مي ارسال محقق يبرا زيداوران محترم ن رينظر سا
نظرات آنها قرار گرفته و آنها  انيدر جر محققالزم بود تا 

  . دكن بندي را جمع
تحليل بر اساس آنچه كه در مقاالت قبلي ذكر شده  نحوه
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 open( ، با استفاده از دو مرحله كدگذاري باز)12و2(است

coding ( و محوري)axial coding (نياشتروس و كورب 
)Strauss and Corbin (بر اين اساس . انجام شد
به مقاالت، چندين بار مرور شد تا  ياصالح شنهاداتيپ

البته . درك عميقي از مشكالت مشترك آنها حاصل گردد
مهم براي مدتي طوالني با  مسألهبه عنوان يك  سندهينو

عميقي از نسبتاً داشته و درك  ياين موضوع اشتغال ذهن
در مرحله اول . مشكالت مشترك اين مقاالت پيدا كرده بود

از پاسخ به ) كامنت( ياصالح شنهاديپ 1000بيش از 
و هر كدام به عنوان يك كد در  دنويسندگان استخراج گردي

هاي  كدهاي مربوط به هريك از بخش. نظر گرفته شد
 ها ، روش، نتايج و بحث يافته)ضرورت( چكيده، مقدمه

در مرحله بعد ضمن مرور، مشكالت . گرديد بندي دسته
اري و موارد د تكراري در هر بخش نگه تر بيشمشترك و 

كدهاي  ييدر مرور نها. كنار گذاشته شد تر كمبا تكرار 
باقيمانده، كدهاي مشترك در هم ادغام و طبقات نهايي 

طبقات  انيدر ب. آمد به دستمبتني بر مشكالت شايع 
كه در هر بخش مقاله  يمشكالت آن كه يبه جا ،يينها

وجود دارد به صورت ) بحث ج،يچكيده، مقدمه، روش، نتا(
 يبه نحو. استفاده شد يبيمجزا ذكر شود، از روش ترك

است كه ممكن  يدر واقع در بردارنده مشكالت هكه هر طبق
  . مختلف مقاله استخراج شده باشد يها است از قسمت

اطمينان از صحت طبقات به دست آمده  براي
trustworthiness)( ذهني ، جدا از طوالني بودن اشتغال

 ،)prolonged engagement(با مشكل موردنظر  سندهينو
كه خود به عنوان داور  يطبقات با چند نفر ديگر از اساتيد

طور تعدادي  درگير در ارزيابي مقاالت كيفي بودند و همين
و  يبا تحقيقات كيفي، به شكل كتب شنااز اساتيد آ

قرار  peer (debriefing(مورد بررسي مجدد  يحضور
در  ،يپس از بحث مكف يشنهادياصالحات پ. گرفت

بر  يصورت ضرورت، اعمال و در نهايت اجماع نسب
 ج،ياعتماد به نتا شيافزا يبرا. صورت گرفت ييطبقات نها

 اتييجز محقق، نهيشياست تا پ دهيگرد يمقاله سع نيدر ا

به طبقات تا حد امكان  دنيرس ييها و روند استقرا روش
 تيمناسب حما يها مثالو طبقات با  انيببه طور واضح 

 يرو شيپ يها تيبحث، محدود يانتها در نيهمچن. گردد
خواننده فراهم  يفرصت برا نيا تا دهيذكر گرد سندهينو

كاربرد  ايانتقال  تيگردد تا در مجموع در مورد قابل
قضاوت ) transferability(مشابه  يها تيها به موقع افتهي

مقاالت در  ياز داوراي  بخش عمده كه اينبا توجه به . كند
انجام شده،  يكيبه صورت الكترون يمجالت مورد بررس

مجالت مربوط به  ويموجود در آرش ينظرات داور
به عنوان  دتوان ميداوران،  ريمقاله و سا نيا سندهينو

ها  افتهي ليتكم ايو ) conformability( تأييد يابر يمنبع
  .رديمورد استفاده قرار گ

  
  نتايج

عدم  -1 :بررسي كدها منجر به توسعه طبقات زير گرديد
محقق ق يعالتجربيات و  انيعدم ب -2خالء موجود انيب
 يفلسف دگاهيد -4عدم نوآوري موضوع  -3
 اتييجز انيعدم ب -5نامناسب ) مطالعات شناسي روش(

در هر طبقه عالوه بر . اطالعات ياشباع ناكاف -6روش و 
 شنهاداتيآنها و پ جاديا ياحتمال ليمشكالت، دال انيب

ارائه خواهد شد و به نوعي بحث مختصري در  ياصالح
هر جا كه الزم باشد، طبقات با  .شود مي مورد آنها انجام

يي از پيشنهادات ارائه شده به نويسندگان مورد ها مثال
سپس در قسمت بحث اصلي، . ردگي مي حمايت قرار

جهت  هاييكار راهكز بر با تمر گريكديبا  ها افتهيمجموعه 
مورد  مقاالت،تر  و بهينهتر  رفع موانع و انتشار سريع

  .گردد مي ارائه يكل شنهاداتيو پ بررسي
  
  خالء موجود انيعدم ب -1

از مشكالت اساسي كه در بسياري از مقاالت داوري  يكي
طور  ي مختلف از جمله چكيده و همينها شده در بخش

خورد، توجه  مي به چشم) بخش ضرورت يا زمينه( مقدمه
بيان مسائلي نظير داليل انجام تحقيق و  و مسألهبه اهميت 
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عدم بررسي موضوع اما  يتوضيح در مورد پيامدهاي منف
مطالعات قبلي انجام شده در اين  پردنبه فراموشي س

اين مطالعات است كه ضرورت  زمينه و خالء موجود در
محققان در  ونهگ اين جهيدر نت.مطالعه را ايجاب كرده است

كه  نديواضح بگو به طور اند قادرنبوده زيقسمت بحث ن
 يرا به دانش كنون يديآنها چه مطلب جد قيتحق جينتا

بسياري از نويسندگان مقاالت كيفي . اضافه كرده است
ند كه لزوم تحقيقات كيفي در كن مي گويي، اشاره ضمن كلي

 احساس موردنظراز پديده تر  اين زمينه براي درك عميق
يشنهادات ارائه شده در براي مثال به يكي از پ. شود مي

  :داوري يك مقاله توجه كنيد
به اي  پرداخته شده و اشاره مسأله انيمقدمه به ب در"

كه نشان دهنده چالش موجود باشد  يسوابق مطالعات قبل
 نيدر ا يتر بيش يالزم است كه جستجو. نشده است

در ايران ) كمي و كيفي( مورد انجام شود و مقاالت مشابه
  ."و ساير نقاط جهان يافت و مورد نقادي قرار گيرد

خالء بايد توجه داشت كه اوال تحقيقات  ينيتب زمينه در
 )هر چند با فرهنگ متفاوت( كيفي در خارج از ايران

سپس در آخر محقق  و د بررسي و گزارش گرددتوان مي
فرهنگي، لزوم به د عنوان كند كه به داليل تفاوت توان مي

 اين كه رغم علي ثانياً .انجام تحقيق بومي وجود دارد
د يك تحقيق كيفي انجام دهد، ولي اين خواه ميمحقق 
دال بر آن نيست كه تحقيقات كمي در موضوع  مسأله

محقق . نقادي قرار نگيرد ، مورد بررسي وموردنظر
د در مرحله آخر بررسي و نقادي خود استدالل توان مي
وسعت، از عمق  رغم عليكه تحقيقات كمي انجام شده  كند

از همه  مليتصوير كا اين كهالزم برخوردار نبوده يا 
بسياري از  ثالثاً. كند نمي را فراهمموردنظر دهياجزاء پد

هر چند  )چه كمي و چه كيفي ( مطالعات انجام شده قبلي
مشابه با تحقيق كنوني نباشند، اما ممكن است به كامالً 
براي مثال ممكن است محققي . با آن مرتبط باشنداي  گونه
مند باشد كه تجربيات دانشجويان را در زمينه يك  هعالق

 .جديد در بالين بسنجد يواحد درس كي ايروش آموزشي 

اي  هر چند ممكن است در اين موضوع اختصاصي، مطالعه
يافت نشود، اما با كمي صبر و حوصله اي  مشابهكامالً 

 اياحتماال بتوان تحقيقات قبلي را با يك روش آموزشي 
مشابه يا در يك گروه ديگر از نسبتاً  يواحد درس كي

  . يافت نمود شجوياندان
  
  تجربيات و عالئق محقق انيعدم ب -2

در بسياري از مقاالت كيفي، عدم  گريمشكالت د ازجمله
خود در زمينه  يتوضيح محقق در مورد تجربيات كل

، عالئق و سوابق خود است كه در بسياري از موردنظر
 نيا. موارد خود دليل اصلي شروع و ادامه مطالعه است

 )ضرورت( معمول در قسمت مقدمه به طور اتيتجرب
زير در پاسخ  به پيشنهاد زمينهدر اين . تواند ذكر گردد مي

  :به داوري يك مقاله توجه كنيد
المقدور ذكر  يحتمحققان در ارتباط با موضوع  تجربه"

در تحقيقات كيفي محقق خود ابزار است و دانستن . شود
د براي خوانندگان درتفسير توان ميزمينه و سوابق آنها 

  ."باشد كننده نتايج كمك
 شيمشخص را آزما يتئور كيكه  يكم كرديخالف رو بر

مطالعات  كند، يم نييرا تع رهايمتغ نيروابط ب ايكرده 
تا حوادث  دهد يامكان را م نيا كنندگان به مشاركت يفيك

عالوه بر . و مفهوم بدهند يكرده و به آنها معن ريرا تفس
 به صورت دتوان مي زيخود محقق ن ،يفيك قاتياين در تحق

شده و  ريدرگ قيمراحل تحق يفعال در تمامكامالً 
. داشته باشد كنندگان مشاركت اناتياز ب يقيعم فاتيتوص

كردن بر اساس  يبه رأ ريبه مفهوم تفس مسأله ناي
بر  ديمحقق با ريبلكه تفاس ست،يخود محقق ن اتينظر

به عبارت  .در آنها داشته باشد شهياساس اطالعات و ر
به  نديفرآ انياز شروع تا پا ققمح يفيك قاتيديگر، در تحق

 يعيطب طيرا در مح تيفعال عمل كرده تا واقعكامالً شكل 
لذا بهتراست كه محقق در قسمت ). 4(خود كشف كند

زمينه  مختصر در مورد تجربيات خود دربه طورمقدمه، 
شدن خود به موضوع  مند عالقه يچگونگ اي و موردنظر
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هر چه  يياآشن نهيزم بيترت نيبد .صحبت كند موردنظر
 ها موضوع، موثق بودن داده تيخوانندگان با اهم تر بيش

آمده و تفاسير بعدي كه محقق از نتايج  به دست يو معان
 يدر موارد. گردد مي د، فراهمكن مي در مرحله بحث ارائه

سابقه  اي موردنظر نهيدر زم يكه محقق تجربه خاص
را ندارد، اشاره به عدم  يمورد بررس دهيمواجهه با پد

 ديخوانندگان مف يتواند برا مي اي نهيشيپ نيوجود چن
   .باشد

  
  موضوع  يعدم نوآور -3
از مقاالت از  ياريدربستقريباً كه  ياز مشكالت اساس يكي

آن  خورد مي به چشم يوآموزش پزشك يجمله پرستار
 ديجد اميپ اينكته  يموارد حاو يلياست كه مقاالت در خ

بوضوح در بخش مقدمه و  مسأله نيا. ستين يجذاب اي
 يمكررا در داور ريز شنهاديپ. مشهود است ها افتهيبحث 

  :مقاالت مختلف ذكر شده است
 تأكيددارد، بايد مورد  يو جذاب ديچه نكته جد مطالعه"

بسياري از موارد ذكر شده در اين مطالعه در . قرار گيرد
مطالعات ديگر مرتبط با مسائل و مشكالت آموزش بالين 

  ."قرار گرفته است تأكيدمورد 
اصوال منظور  اين كهدر مورد برداشت از درس مي به نظر

 يديجد امياولي چه پ قيبه طر اي اميمقاله چه پ اين كهاز
داوران و  سندگان،ينو نيب يسردرگم كي كند، يرا منتقل م

 نيا گريد ليدل. گذاران مجالت وجود دارد استيس يحت
باشد كه محقق تصور كند كه جرقه  نيمشكل ممكن است ا

زده شده  يبار در ذهن و نياول يبرا يقاتيكار تحق نيا
مشابه يا  يها و گزارش قاتيتحق اين كهاست، غافل از 

قبالً ، موردنظروجود دارد و مفهوم  نهيمرتبطي در آن زم
مورد  گريمرتبط د ايمشابه  تيموقع ايگروه  كيدر 

، بسياري از آن كهه باالخر. قرار گرفته است يبررس
 مطالعات كيفي از يك ديدگاه تئوريك خاص پيروي

وضوح مشخص نيست كه ه ب گريبه عبارت د كنند و نمي
لذا درست است كه مطالب در . جايگاه محقق در كجا است

گردد، امادر خيلي  مي و ارائه بندي قالب طبقات دسته
كه  گونه آنموارد، در مجموع مقاله حالت خنثي داشته و 

 الزمجذابيت  شود و نمي بايد صداي مشاركت منتقل
  . آورد نمي رابراي خوانندگان به همراه

تا با  ندتوان مي نيمحقق ،ينوآور ارتقاي يراستا در
 )paucity of research( بكر يها نهيزم تر، عيوس يجستجو

 نيهمچن. كنند ييرا شناسا تر بيش قيبه تحق ازمنديو ن
 در صورت احساس ضرورت، ندتوان مي نيمحقق

مورد  گرياز منظر د شده را قيتحققبالً كه  يموضوع
ارائه صرف  يبه جا ندتوان ميمثالً . توجه قرار دهند

به آن شناسي  دهيپد كردياز رو ،يسطح به صورتطبقات 
تر  قيوعم تر بيشآن را هر چه  تيماه و ستهيمفهوم نگر

بر  يمبتن كرديرو كي دتوان ميمحقق  نيهمچن. كنند نييتب
را  موردنظر نديفرآ بيترت نياتخاذ و به ااي  نهيزم يتئور

است در  كنباالخره مم. اكتشاف كند تر بيشهر چه 
 دهيپد نديو فرآ تيماهتقريباً كه  ها از حوزه ياريبس

 يبيترك كرديرو كيمشخص شده است، محقق  موردنظر
 به. اتخاذ كند) pragmatism( ييبر فلسفه عملگرا يمبتن

منفرد، محقق ممكن است به  قيتحق كيدر  بيترت نيا
 يفيمطالعه ك كي در را موردنظر دهيابتدا پد عنوان مثال

را اي  مداخله يمرحله كم و سپس بر اساس آن در نييتب
   .كند يطراح

  
  نامناسب ) شناسي روش(ديد گاه فلسفي  -4

از مسائل شايع درمقاالت كيفي آن است كه در  يكي
بسياري از موارد به نوع مطالعه كيفي، نظير 

اشاره نشده شناسي  قوم ، تئوري پايه وپديدارشناسي
به اين ترتيب مبناي فلسفي كه تحقيق بر آن بنا شده . است

د و بايد در كل جريان كن ميو در واقع محقق از آن پيروي 
 گونه ايندر . مشخص نيست ،تحقيق به چشم بخورد

 محققان به سمت انتخاب آناليز محتواعموماً موارد 
)content analysis ( از  ياريبس به نظرگرايش دارند كه

تا  يك روش تحليل باشد تر بيشممكن است  يفيمحققان ك
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البته در اين انتخاب خود نيز  ؛يك روش تحقيق كيفي مجزا
آناليز  شكه رو ند تا مشخص كنندكن مي فراموشعموماً 

 براي مثال جهت دار ،چه بوده است يمحتواي انتخاب
)directed يا قراردادي )conventional .( توصيه زير در

  :پاسخ به يكي از مقاالت داوري شده است
محتوا استفاده شده است  لياز تحل اين كهتوجه به  با"

محتوا مشخص گردد بر اساس  ليالزم است كه نوع تحل
  ."ها به دقت مشخص گردد داده ليو تحل هيان روش تجز

آن است كه در خيلي تر  و البته جدي تر اما مشكل شايع
د كه در كن مي موارد محقق ادعاي انتخاب نوع پژوهشي را

براي . ي نداردخوان همواقع با آنچه عمال انجام داده چندان 
انجام داده ولي  پديدارشناسيمثال محقق مدعي شده كه 

، روش تحليل و طبقات ارائه ساختاردار تسؤاالاز نوع 
مطالعه تنها واجد  به خوبي مشخص است كه شده
يا محقق  ؛از يك مطالعه پديدارشناسي است ييها جنبه

گيري  نمونه كهيمدعي استفاده از تئوري پايه است، در حال
كامل اطالعات بر  ليو تحل هيانجام نشده، تجز كيتئور

انجام نشده، ) يو انتخاب يباز، محور يكدكذار( اساس آن
از  يو خبر افتهيتوسعه ن يتئور جيه دارد،وجود ن ادآوري

  :به مثال زير توجه بفرماييد .ستين يمركز ريمتغ
 يها ياست چرا از متدولوژ يمطالعه فنومنولوژ اگر"

استفاده  يزيمانند كال يخود فنومنولوژ زمختصيآنال
  ."محتوا است نوع آن ذكر گردد لياگر تحل نشده است؟

موارد  نيدر قسمت روش ذكر شد، در اقبالً كه  طور همان
 مثلتر  منعطفنسبتاً  يفيك يها روش رياستفاده از سا

 دتوان مياكتشافي  -روش تحقيق كيفي از نوع توصيفي
ي زير توجه ها يها براي مثال به توصيه .باشد كننده كمك
  :كنيد

است شناسي  داريمطالعه پد نيچرا ا اين كهروش،  در"
 قيتحق كيدر قالب  يبه خوب قيتحق. به استدالل دارد ازين

 دتوان ميمحتوا  ليتحل اي ياكتشاف يفيتوص يفياز نوع ك
 يكسريمصاحبه با  انيكه جر به خصوص. گنجانده شود

نهايت  در. شده است تيشده هدا نييتع شيت از پسؤاال

نوع مطالعه كيفي شما چيست؟ اگر مطالعه گراندد است كه 
صورت چون  ن ذكر شود در غير اينآبايد همه اجزا 

د كيفي از نوع توان ميبخشي از اجزا ذكر شده، مطالعه 
  ."اكتشافي باشد-توصيفي

هر حال انتخاب اين رويكرد به معناي هرج و مرج در  در
و روش  سؤال بايد تناسبحتماً انجام تحقيق نيست بلكه 

تحقيق وجود داشته باشد و نبايد از فلسفه بنيادي 
  .تحقيقات كيفي تخطي كرد

  
  روش اتييجز انيعدم ب -5

از مشكالت اساسي در قسمت روش بسياري از  يكي
مقاالت بررسي شده عدم اشاره به بسياري از جزييات 

از جمله پيشنهاداتي كه در . مربوط به روش مطالعه است
پاسخ به داوري بسياري از مقاالت وجود دارد آن است 
كه جزييات اطالعات در مورد زمان و مكان انجام تحقيق، 

از صحت و  نانينحوه اطم العات،اطتحليل  نحوه تجزيه و
 كنندگان به مشاركت ياستحكام اطالعات، نحوه دسترس

مشخصات  ه،ياول يها كنندگان مشاركتخصوصاً 
گاهانه آ، نحوه اخذ رضايت كنندگان دموگرافيك مشاركت

 اين كهت مصاحبه و سؤاالاز اي  ، نمونه)كتبي يا شفاهي(
به  .آيا تحقيق يك طرح مصوب بوده يا خير، وجود ندارد

  :ي زير توجه كنيدها مثال
ها نظير  از روش تر بيشهر چه  اتييروش جز در"

، نحوه كنندگان از مشاركت يتر بيشمشخصات 
 هياول يها به نمونه ينحوه دسترسخصوصاً گيري  نمونه

  "يا از روش گلوله برفي هم استفاد شد؟آ.ذكر شود
. ها بايد با جزييات مشخص شود مديريت جلسه وهحن"

به گرفت؟  مي در جلسه گروهي چگونه توافق صورتمثالً 
هاي فردي بوده نه بحث  رسد كه انگار مصاحبه مي نظر

  ؟"گروهي
هاي شماچيست و چه  نيست منظور از مصاحبه مشخص"

هاي عميق داشته، چه تعداد مصاحبه  تفاوتي با مصاحبه
هاي  مصاحبه گونه اينكلي از  ربه طوانجام شده و 
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غيررسمي و مشاهدات چگونه در تحليل اطالعات استفاده 
در كل الزم . شده، و هر مصاحبه چقدر طول كشيده است

هاي استفاده شده فراهم  وشي از رتر بيشاست اطالعات 
  ."گردد

از نويسندگان، ممكن است اين پيش فرض را  بسياري
 داشته باشند كه احتماال خوانندگان و شايد داوران مقاالت

. ي كيفي داشته باشندها اطالعات محدودي در زمينه روش
در خيلي موارد يك جمله كلي از روش كار خود گفته و  لذا

 .ندكن مي مبسوطي از منابع ارائهنسبتاً در حمايت آن شرح 
ال، بدون ذكر جزييات مطالعه، امكان تكرار مجدد هر ح رد

تحقيق و حسابرسي دقيق وجود نداشته و لذا ممكن است 
). 13(آمده خدشه وارد شود دست بهبه صحت اطالعات 
شودكه محقق به جاي كلي گويي و  مي در مجموع توصيه

بجز موارد خاص، در قسمت  ،يفيآموزش روش تحقيق ك
مرجع يافت  يكه در كتابها آنچهروش از توضيح طوالني 

تا آنجا كه امكان دارد،  در عوض. ميشود، خودداري كند
  .جزييات بسيار دقيقي از روش كار خود را ارائه كند

  
  اطالعات ياشباع ناكاف -6

يكي از مسايل بسيار مهم ديگر در قسمت روش، كفايت 
در اين مورد . است) كنندگان مشاركتخصوصاً (نمونه 
رود اكثريت محققان به اشباع  مي تظاركه ان طور همان

مشخص نيست  اما واقعاً. ندكن مي تئوريك اطالعات اشاره
كه آيا اشباع براي همه طبقات حادث شده است يا خير؟ 

  :زير توجه كنيد مثالدر اين زمينه به 
چگونه حاصل ) كنندگان مشاركت(نمونه  تيروش، كفا در"

محترم با استناد  سندگانياشباع حاصل شد؟ نو ايشد؟ آ
چون به نظر . نديرامشخص نما هيدرون ما يبه منابع معن

 هياشاره شده درون ما هيكدام از چهار درون ما چيه
خود را  كار يبرا ياستدالل سندگانينو اين كهمگر  ستندين

موكول  ديها و بحث با افتهيقضاوت در مورد. شندداشته با
  ."فوق باشد سؤالبه  سندگانيبه پاسخ نو

خود يك  ها كه منابع اشاره كرده اند اشباع يافته طور همان

دار بوده و در عالم واقع اگر محقق به مدت  چالش مسأله
به اطالعات نگاه كند، ) long and hard( طوالني و سخت

اما در زمان . د كشف شودتوان ميهميشه موارد جديدي 
شود، اطالعات جديد، به  مي كنوني كه تحقيق انجام

كمك  موردنظرمفهوم  تر بيشتوصيف هر چه 
طبقات  ند،كن مي كه منابع اشاره طور هماناما ). 14(كند نمي

اصلي كه قدرت توصيفي بااليي دارند بايد هر چه كه 
با اين ). 15(كامل اشباع گردند به صورتامكان دارد 

وجود شواهدي وجود دارد كه حتي طبقات اصلي هم به 
محدود بودن  رغم عليبراي مثال  .اند خوبي اشباع نشده

، تعداد زيادي از طبقات و زير كنندگان تعداد مشاركت
 ايطبقات در قسمت نتايج ذكر شده كه بسياري از آنها 

در مقايسه با ساير طبقات از  ايداده نشده  حيتوضاصالً 
توسعه يافته و بسيار محدود  تر كمنظر حجم مطالب متني 

به  ستي ذكر شده ممكن اها مثال اين كهيا  .هستند
يك جمله بسيار كوتاه و تيتروار بوده و نتواند  صورت

همچنين در برخي . پيچيدگي طبقه موردنظر را منعكس كند
موارد زير طبقات يا حتي طبقات با يكديگر همپوشاني 

در . بااليي داشته و به راحتي با يكديگر قابل ادغام هستند
مواردي هم محقق جهت درك بهتر خوانندگان، طبقات و 

 ا به دو شكل متني و در قالب يك جدول ذكرطبقات ر يرز
 ايخواني ندارد و  همد كه بعضي از موارد اين دو با كن مي

  . شود نمي داده حيتوضاصالً  اين كه
نحوه انتخاب  مهم ديگر آن است كه در بعضي موارد، نكته

نام مثالً . است كننده نيز گيج) برچسب(نام براي طبقات 
نتخاب شده كه بار منفي دارد ااي  بعضي از طبقات به گونه

ولي نام طبقه ديگر ) براي مثال نقص محيط آموزشي(
باالخره  ).مثال مربي باليني به طور(حالت خنثي دارد 

ژوهش ارتباط  پ سؤالطبقات ارائه شده با  ازبعضي 
 .د به راحتي حذف شودتوان ميچندان واضحي نداشته و 

نويسندگان در است كه به يكي از اي  مثال زير توصيه
  :نوبت دوم داوري ارائه شده است

نيز اشاره قبالً كه  طور همان –اصلي اين طرح  مشكل"
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در مضامين بيان شده است كه همچنان از  - گرديد
ممكن  مسألهاين . ساختار و غناي كافي برخوردار نيست

محققين  اين كهاست با تعداد كم نمونه در ارتباط باشد يا 
 .دهي كنند خوبي اطالعات را سازمانه بهنوز نتوانسته اند 

ها به اين اختصار مرسوم  نحوه بيان زير مضمونمثالً 
همچنين بعضي از مضامين با يكديگر همپوشاني  .نيست

 .دقيق تمايز آنها از يكديگر مشكل است به طورداشته و 
در دسترس هستند  كنندگان شود اگر مشاركت مي توصيه

ي صورت گيرد تا تر بيشهاي فردي يا گروهي  مصاحبه
در حال حاضر  هخالص به طور. بر غناي كار افزوده شود

  ."مضامين از غنا و ساختار مناسب برخوردار نيستند
الزم است تا محقق از ابتدا، جريان تحقيق را به خوبي  لذا

كه اشباع طبقات اصلي به خوبي  هدايت كرده به نحوي
به مشكالت  دتوان ميدر صورت لزوم، محقق . حادث گردد

كمبود زمان و منابع كه  موجود در زمينه اشباع از جمله
الشعاع  بعضي از طبقات را تحت ممكن است فرايند اشباع

ژوهش به شكل  پ يها محدوديت ريباشد و سا دادهقرار 
در هر حال همواره بايد توجه داشت  .صادقانه اشاره كند

هم  تقايتحق نيو بهتر رديگ نمي در فضا صورت قيكه تحق
الزم است در  نيهمچن. گردند مي ييها تيمشمول محدود

 يبودن آنها و خنث يانتزاع زانيانتخاب بر چسب طبقات، م
 يتر بيشآنها با توجه به نوع مطالعه دقت  ننبود ايبودن 

  .مبذول گردد
  

  بحث
 يفيبه مقاالت ك از مشكالت مربوط يمقاله، بعض نيدر ا

و مرور  بندي در حوزه سالمت در مرحله داوري، دسته
شده  بندي از مشكالت طبقهاي  بخش قابل توجه .ديگرد

تحقيق  ياصل محقق و در واقع اشكال در فرآيند متوجه
كامالً دهد كه مشكالت حالت  مي نشان جينتا ليتحل. است

داشته و مشكالت يك طبقه منجر به اي  رخهمرتبط و چ
چون مثالً . گرديده است گرير طبقه دتوسعه مشكالت د

 ينشده، محقق به خوب نييتب يخالء موجود به خوب

 ينامناسب سؤال بيترت نيو به ا ستيچ يندانسته كه در پ
. اشباع اطالعات حادث نگرديده است را مطرح كرده و لذا

است ابتر باقي مانده و  مكنم ها به اين ترتيب بحث يافته
 ديمحقق با. پيام جديدي به خوانندگان منتقل نشده باشد

به اين نكته توجه داشته باشد كه ماهيت مطالعه كيفي 
نيازمند آن است كه محقق براي يك مدت طوالني با عموماً 
لذا محقق بايد . اشتغال ذهني داشته باشد موردنظرپديده 

 نديآنچه تا آخر فرآ از يكل ريتصو كياز شروع تحقيق 
 قيشود را در نظر گرفته و با انجام تحق مي حادث قيتحق

 تيدر نها). 13(كند ليرا تكم آن تصوير اتييبتواند جز
و  وستهيپكامالً به صورت  بتواند ديبا قيگزارش تحق
را ) يا به عبارت ديگر روايت تحقيق( قيتحق انيمنسجم جر

  ).4(منعكس و خالء موجود را تكميل كند
از جمله مجالتي كه  -طرف ديگر بسياري از مجالت  از

هر  -آنها مورد نقادي قرار گرفتدر حال داوري مقاالت 
گزارش . ندكن مي دو نوع مقاالت كمي و كيفي را منتشر

به د و شو ميتحقيقات كمي در قالب اعداد و ارقام بيان 
رسد در مقايسه با تحقيقات كيفي، محققان چندان  مي نظر
اما در مورد تحقيقات  .روبرو نباشند توديت كلمامحد با

نويسندگان با يك چالش اساسي روبرو  كيفي، عموماً
را از اي  بايد اطالعات متني قابل توجه هستند، چون آنها

خود منعكس كنند و لذا با محدوديت  كنندگان مشاركت
در اين ميان بخشي از نويسندگان . ندشو مي لغات روبرو

دهند تا  مي لغت در يك مقاله، ترجيحجهت مديريت حجم 
خود را در يك ) درون مايه يا تم(تنها بخشي از مضامين 

اي  مقاله منتشر كنند و انتشار مابقي مضامين را به مقاله
واگذار  ،در مجله ديگر تر بيشديگردر همان مجله و البته 

ممكن است ضمن خدشه به تماميت و  مسألهاين . كنند
غير اخالقي انتشار  يدهرا با پد عمق تحقيق، نويسنده

تيم ). 16(روبرو كند )salami slicing( تكه تكهتحقيقات 
ند براي مقاالت كيفي حجم لغات توان ميسردبيري مجالت 

همچنين ممكن است در . باالتري را در نظر بگيرند
هاي خود به نويسندگان اين اجازه را بدهند  گذاري سياست
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بزرگ را  ارمرتبط از يك ككامالً كه بخشي از مضامين 
بخشي ديگر را در مقاله ديگر از همان  در يك مقاله و

در هر حال الزم . مجله يا مجله ديگر به چاپ برسانند
است كه نويسندگان از ابتدا در اين زمينه با تيم سردبيري 

آنچه مسلم است بايد قسمت . مجالت به توافق برسند
از  يمقاله جزو كهاين از جمله (روش واجد جزييات الزم 

بخشي از  صورتي كهدر . باشد) تر است يك كار بزرگ
چاپ شده است، الزم اي  در مجلهقبالً نتايج اين مطالعه 

  .است كه ارجاع مناسب به آن داده شود
توجه داشت كه مشكالت مطروحه مرتبط با مقاالت  بايد

كيفي در مرحله داوري و قبل از انتشار مقاله استخراج 
بدون شك بسياري از اين نقايص قبل از  .شده است

در صورت عدم انجام و يا  اين كهانتشار برطرف و يا 
عدم كفايت اصالحات، مقاله از گردونه انتشارات مجله 

وجود الزم است كه وجود  ينبا ا. خارج شده است
مشكالت در مقاالتي كه از فيلترهاي مختلف  گونه اين

. د نيز رصد گرددداوري گذشته و موفق به چاپ شده ان
 شناسايي تر بيشهر چه تر  به اين ترتيب مشكالت اساسي

كيفي مقاالت كمك  ارتقايد به توان ميدر نهايت  شودكه مي
  .كند
ي آن مورد ها ي اين نقد بايد در كنار محدوديتها يافته

 يمقاله در واقع به مرور و نقاد نيا. توجه قرار گيرد
در مرحله  يفياز مشكالت مطرح در مقاالت ك يبرخ
مقاله مورد  نيا سندهيتوسط نو پرداخت كه عمدتاً يداور

اين نكته را نبايد از نظر . قرار گرفته بودند يكارشناس
درك از تحقيقات كيفي ممكن است خود  كهدور داشت 

 شيب ايكم  گريكيفي باشد و ممكن است نظرات داوران د
ي به عبارت ديگر در بعض. نظرات متفاوت باشد نيبا ا

ي ها ي متنوعي از جنبهها موارد ممكن است برداشته
مختلف تحقيقات كيفي بين اساتيد و محققان اين حوزه 

، ها ساير رشته امشابه ب به طور. وجود داشته باشد
، ممكن است اتفاق نظر بين محققان ها تفاوت در برداشت

را  گونه اينكيفي و در نتيجه انجام، نگارش و نقد مقاالت 

با اين وجود در اين نوشتار سعي شد تا جهت . كندمتاثر 
 ريطبقات، نظرات سا تر بيشاز صحت هر چه  نانياطم
لحاظ و به مسائلي  زين يفيو داوران مقاالت ك دياسات

ي بر سر آنها وجود تر بيشپرداخته شود كه اجماع نظر 
مورد بررسي قرار  تر كمدارد و مسائل با تكرار و اهميت 

قابل توجهي در مرحله نسبتاً قاله، مقاالت م نيدر ا .نگرفت
 يداوري از مجالت ايراني وابسته به دانشگاه علوم پزشك

بررسي  داما مجالت مور اصفهان مورد نقادي قرار گرفت؛
. ندكن مي اقدام به انتشار هر دو نوع مقاالت كمي و كيفي

از  رالزم است كه مشكالتي از اين دست در مجالت غي
كه  يمجالتخصوصاً اصفهان  يشكدانشگاه علوم پز

. شود يبررس زيكنند ن مي را چاپ يفيمقاالت كصرفاً 
 يموارد ريالزم است كه مشكالت مطروحه و سا نيهمچن

 رشيآنها پرداخته نشده باشد بعد از پذ بهكه ممكن است 
 قيدر مجالت نيز مورد بررسي عم يفيو انتشار مقاالت ك

  .رديقرار گ
  

  گيري نتيجه
مقاالت نگاشته شده با رويكرد كيفي در مرحله نقد بر 
از مشكالت اين  ينشان داد كه برخ) قبل از انتشار(داوري

موجود در ) چالش(مقاالت ممكن است عدم بيان خالء 
مطالعات قبلي كه ضرورت مطالعه را ايجاب كرده، عدم 

د در تحليل و توان مي ق پژوهشگر كهيو عال اتيبيان تجرب
ايفا كند و فقدان يك  نقش اساسي ايجاز نت يدتفسير بع

كه تحقيق در واقع براي انتقال  باشد پيام جديد يا جذاب
 شناسي روشهمچنين انتخاب . آن پيام انجام شده است

مورد  شناسي روشنامناسب و يا عدم متابعت كامل از 
ادعا كه در واقع مبناي فلسفي مطالعه است، جزييات 

استفاده كه صحت و استحكام  وردي مها ناكافي از روش
رسي و تكرار  وطرح را قابل حساب تأييداطالعات را 

طبقات اصلي كه  يد، و باالخره عدم اشباع كافكن مي مجدد
يي است ها نقصان از جمله دهد، مي را نشان ها عمق يافته

  .خورد مي به چشم يفيكه در نقد مقاالت ك
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ي كه گزارش ي اين نقد ممكن است براي نويسندگانها يافته
ند، كن مي تحقيقات كيفي خود را آماده ارسال به مجالت

با اين وجود ممكن . كيفي آنها مفيد باشد ارتقايجهت 
ي اين مقاله براي نقد مقاالت ها است خوانندگان از يافته

محققان و . كيفي بعد از انتشار نيز استفاده كنند
در مقاطع تحصيالت تكميلي ممكن خصوصاً  ياندانشجو

ي ها ست از نتايج اين نقد جهت انجام و گزارش بهتر طرحا
. نهايي تحقيقات خود سود ببرندتحقيقاتي و گزارش 

اران مجالت ممكن است ذگ همچنين سردبيران و سياست
با توجه به مشكالت و پيشنهادات ارائه شده بتوانند 

 نقد مقاالت كيفي ارسالي، پذيرش ابزارهاي بهتري را براي
در نهايت اين مقاله در . يا رد مستدل آنها فراهم سازند

ي تحقيقاتي خوبي را در ها خدمت آنهايي است كه يافته
دانند چگونه به  نمي اما اند، حوزه تخصصي خود يافته
   .بهترين شكل آن را ارائه كنند

  
  قدرداني
، با مرور طبقاتكه  و داوران محترمي از اساتيدنويسنده 

مقاله اين ظرات اصالحي، به ارتقاي كيفي و ارائه ن نقادي
 محترم كارشناسان ولين وؤمس طور و همين كمك كردند

كمال تشكر و  كه انتشار مقاله را تسهيل كردند، مجله
  .قدرداني را مي نمايد
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A Critical Review of Qualitative Articles in Journals’ Review Process: 
a Descriptive Exploratory Study 

 
Masoud Bahrami1 

 
Abstract 
 
Introduction: Iranian researchers have increasingly been interested in conducting qualitative research 
studies in health system and publishing related articles. However, no research study was found to critically 
analyze qualitative articles in the review process of Iranian journals. The aim of this study has been to 
critically review qualitative articles in the review process of journals. 
Methods: This descriptive exploratory qualitative study was conducted from 2007 to 2014 and more than 
110 articles that were sent by some Iranian journals to the author of this article for a blind review were 
qualitatively analyzed. The subject of these articles was mainly related to nursing, midwifery and medical 
education. Data was analyzed through two phases of open coding and axial coding of Strauss and Corbin.  
Results: Some problems in reviewed articles included lack of a clear statement about the challenge (gap) in 
previous research studies, not mentioning researchers’ experiences or interests and having no new or 
attractive message for which the research was actually conducted. Others problems included irrelative 
methodology, not detailed description of used methods, and not enough saturation of main categories. 
Conclusion: Results indicated that problems categorized in reviewed articles were completely interrelated in 
a way that one problem has led to development of another one. In addition to issues related to article 
writing, many problems turned back to the conducting phase of the research project. Findings of this study 
might be used as an instruction for researchers to better conduct qualitative research studies and publish 
related findings. 
 
Keywords: Qualitative research, medical journalism, qualitative research, journal article, article review, 
nursing, medical education, descriptive exploratory qualitative study. 
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