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  يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب
مطالعه كيفي، در : هاي دوران بارداري در آموزش "وال"اي با عنوان به كارگيري اصول آموزش گفت و شنودي  مقاله

اين مقاله به . )1(چاپ شده است 387تا  373در صفحات /  13) 5/ (1392مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، مرداد 
اينجانب به نويسنده . دهاي مراقبت بارداري استان تهران انجام شده استدر يكي از واح 1390صورت كيفي در سال 

  :دانم مقاله بابت انجام چنين كار خوبي تبريك گفته ولي ذكر چند نكته را الزم مي
گيري دربارة اين موضوع است كه آيا تحليل بر محتواي  تصميم  يكي از موضوعات درخور توجه در تحليل محتواي كيفي،

كند يا آشكار؛زيرا محتواي آشكار و محتواي پنهان در تحليل محتواي كيفي به تفسير مربوطند، ولي  د ميپنهان تأكي
از آنجا كه چكيده مقاله در بسياري از موارد به عنوان تنها منبع دسترسي .)2(تفسيرها در عمق و سطح انتزاع متفاوتند

يكي از ضروريات مهم در گزارش هر مقاله  باشد، لذا تطابق مطالب نوشته شده در چكيده با متن اصلي افراد به مطالعه مي
در قسمت روش كار در چكيده اين مقاله . باشد يكي از مهم ترين نكات در نوشتن چكيده مقاله، روش كار آن مي. باشد مي

نفر عنوان شده است  11نفر ذكر شده است در حالي كه در متن اصلي مقاله در قسمت روش كار  15كنندگان  تعداد شركت
همچنين رفرنس دهي در مقاالت علمي در اين سطح مقوله مهمي . باشد دهنده تناقض بين چكيده و اصل مقاله مي كه نشان

رسد رفرنس دهي از يك روزنامه در يك مقاله علمي پژوهشي كار مناسبي باشد آن گونه كه در  باشد و به نظر نمي مي
  . اين مقاله آمده است 3رفرنس شماره 
 كننده و تا حدودي بيان) پژوهشگر در پي اين بوده است(ن جمله از جانب نويسنده بيان شده است ها، اولي در قسمت روش
باشد مگر اين كه اين جمله از آن مقاله نقل شده باشد  باشد و لذا براي اين جمله دادن رفرنس مناسب نمي هدف مطالعه مي

نقطه قرار داده شده است و اين در صورتي  15ره ها نيز پس از رفرنس شما در پاراگراف دوم قسمت روش ).14رفرنس (
باشد و جمله اول به خودي خود معناي خاصي ندارد، لذا گذاشتن نقطه با قواعد  كننده جمله قبل مي است كه جمله بعد كامل
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  .نگارشي مناسبتي ندارد
رسد  كه به نظر مي )4و3(باشد گاهانه ميآدر مطالعات كيفي استفاده از فرم رضايت  تأكيديكي از موضوعات مهم و مورد 

تواند  اي نشده است كه اين امر مي در اين مطالعه استفاده نشده است، يا اگر هم استفاده شده در نوشتن مقاله به آن اشاره
  .از كيفيت مطالعه بكاهد

نكته مهم . )5(شود شود كه اين كار باعث افزايش توان مطالعه مي از يك نفر انجام مي تر بيشاغلب مطالعات كيفي توسط 
تواند كيفيت مطالعه را  زيادي مي باشد كه تا حدود ديگر در اين مطالعه انجام يك مطالعه كيفي توسط تنها يك نفر مي

شود و موارد  باشد كه استخراج اطالعات در مطالعات كيفي غالباً توسط دو نفر انجام مي اين در صورتي مي. كاهش دهد
 .)3(گردد اختالف بين اين دو نيز از طريق اجماع طرفين يا يك شخص سوم برطرف مي

نويسنده در دو قسمت كار بيان كرده است كه از نظرات ده متخصص استفاده كرده است كه در قسمت قدرداني هيچ 
  ).قسمت روش كار انتهاي پاراگراف دوم و چهارم(باشد  ناسب نمياي به آن نشده است كه از لحاظ اخالقي م اشاره

هاي اموزشي  ي كه تجربه شركت در نشستتر بيشها هم بيان شده است كه امكان دستيابي به افراد  در قسمت محدوديت
گروهي دوران بارداري را داشته باشند براي پژوهشگر فراهم نبود و اين در صورتي است كه پژوهشگر بيان كرده است 

رسيد و حاال كه به  ها نمي شد پژوهشگر به اشباع داده ها رسيده است اگر اين امر محدوديت محسوب مي داده به اشباعكه 
  .باشد رسد بحث محدوديت در اين زمينه منتفي مي ده است، به نظر مياشباع رسي
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  :مقاله نقد به پاسخ

  
  *ياحمد زهرا فاطمه

  
  

  يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب
 دوران هاي آموزش در »وِال« شنودي و گفت آموزش اصول كارگيري به« مقاله نقد به پاسخ شما، از سپاس و سالم با

  :گردد يم ميتقد شما خدمت ،»كيفي مطالعه: بارداري
 اگر. است »ياصل متن با دهيچك در شده نوشته مطالب تطابق« عدم است شده اشاره آن به نقد در كه يا مسأله نينخست
 زين يآموزش نشست كي پژوهش نيا در كه شد خواهد آشكار چهار ي صفحه به مراجعه با شود مقاله به دوباره ينگاه
 در مجموع در كه است نشست آن در كنندگان شركت شمار به مربوط تفاوت نفر چهار نيا و است گرفته قرار مشاهده مورد
  .است آمده دست به پانزده عدد شونده مصاحبه نفر ازدهي كنار
 ديبا »باشد يمناسب كار يپژوهش يعلم مقاله كي در روزنامه كي از يده رفرنس رسد ينم نظر به« كه نقد نيا با رابطه در

 نامه وهيش در هرگز نبود نيچن اگر. رنديبگ قرار استناد مورد توانند يم زين ها روزنامه ،يعلم يها پژوهش در كه شود عرض
  ).1(ديگرد ينم ذكر استناد مختلف يها وهيش كنار در روزنامه به استناد يچگونگ ،A.P.A كا،يامر يروانشناس انجمن
 تيرضا فرم از استفاده يفيك مطالعات در ديتأك مورد و مهم موضوعات از يكي« كه است آن بر منتقد باور آن، بر افزون
 آن رديگ قرار توجه مورد ديبا جا نيا در كه يمطلب. »است نشده استفاده مطالعه نيا در رسد يم نظر به كه. باشد يم آگاهانه
 تيموقع از منظور. نديآ دست به يعيطب تيموقع از ميمستق طور به ها داده تا شود يم تالش يفيك يها پژوهش در كه است
 افتيدر پژوهشگر پژوهش، دانيم به ورود با). 3و2(رديگ ينم صورت  يكار دست گونه چيه آن در كه است يتيموقع يعيطب
 كه ييآنجا از اما. زند يم هم بر را تيموقع بودن يعيطب و رساند يم بيآس نديفرا نيا به آگاهانه تيرضا فرم از استفاده كه
 است شده اشاره دوم، ستون دوم بند مقاله، سوم ي صفحه در كه گونه همان. شود شمرده محترم كنندگان شركت حقوق ديبا

  .است گرفته قرار توجه مورد صدا كردن ضبط جمله از مختلف موارد در آنها از اجازه كسب
 از كي چيه در كه شود گفته ديبا »شود يم انجام نفر كي از تر شيب توسط يفيك مطالعات اغلب« كه گفته نيا با رابطه در

 يفيك پژوهش ي حوزه در مشهور نظران صاحب به مربوط و است شده اشاره آنها به مقاله ارجاعات بخش در كه يمنابع
 ديبا ميبپندار يضرور را نفر كي از شيب توسط پژوهش انجام اگر گذشته آن از. است نشده انيب يضرورت نيچن است
 ييراهنما از پژوهشگر و است بوده نامه انيپا از برگرفته است شده نوشته مقاله در كه گونه همان پژوهش نيا كه گفت
  .است برده بهره وال نيج دكتر خانم ييراهنما آن بر افزون و مشاور و راهنما استاد

 اند داشته آن بر كه يخوب ينقدها و اند داشته مقاله خواندن در كه يدقت يبرا محترم كننده نقد از است الزم انيپا در
  .كنم يگزار سپاس
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