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بررسي اطمينان پذيري مقاالت حاصل از مطالعات کيفي منتشر شده در پايگاه هاي ايراني                   
در سال 92

عباس حیدري1، مریم شقایي فالح2

چکيده 
مقدمه: استفاده از تحقیقات کیفي در سالهاي اخیر در پژوهشهاي علوم پزشکي رونق یافته است. هر چند بسیاري از این مقاالت از نظر 
علمي و تخصصي حاوي نکات ارزشمندي هستند، این نا آشنایي با اصول و مفاهیم اولیه تحقیقات کیفي باعث شده که تهیه و تولید مقاالت 
کیفي به عنوان امري سهل الوصول و به راه کاري جهت بر طرف کردن نیازهاي فوري محققان تبدیل شود. لذا این مطالعه با هدف بررسي میزان        

اطمینان پذیري مقاالت حاصل از مطالعات کیفي منتشر شده در پایگاههاي ایراني انجام شد.
ایراني                      پایگاههاي  در  جستجو  با   1392 سال  در  شده  منتشر  مقاالت  روي  بر  که  است  توصیفی  تحقیق  یک  مطالعه  این  روش: 

Magiran ،SID ،Iran medex و Googlescholar انجام شده است.
یافته ها: نتایج مطالعه نشانگر این است که حداقل امتیاز کسب شده توسط مقاالت 10.76 و حداکثر آن 17/73 مي باشد. 59/3 درصد از 
مقاالت مورد بررسي امتیاز زیر 15 کسب نمودند، همچنین در 60/2 درصد موارد نکات ضروري در نگارش مقاله کیفي به طور کامل و موارد مرتبط 
با قابلیت اعتبار در 87/8 درصد، قابلیت انتقال 56/9 درصد، وابستگي 99/2 درصد و تأییدپذیري در 17/1 درصد موارد به طور کامل و در بقیه موارد 

به طور نسبي رعایت گردیده بود.
نتیجه گیري: در مجموع مطالعه حاضر و نتایج کلي آن نشان می دهد که اکثر مقاالت بررسي شده از نظر قابلیت اعتبار و وابستگي 
وضعیت مناسبي داشته، ولي از نظر رعایت موارد مرتبط با تائیدپذیري تنها درصد کمي از آنها در حد قابل قبول مي باشند. از آنجایي که تحقیقات 
کیفي در علم پرستاري مي تواند کاربرد زیادي داشته و به گسترش آن کمک قابل توجهي بنماید، توجه به اطمینان پذیري یافته هاي کیفي در به 

کارگیري این یافته ها حائز اهمیت مي باشد.

کلید واژه ها: اطمینان پذیري، تحقیقات کیفي، پایگاههاي ایراني

تاریخ دریافت: 1394/1/25                                         تاریخ پذیرش: 1394/4/29

1- دانشیار مرکز تحقیقات مراقبت مبتني بر شواهد، گروه داخلي جراحي، دانشکده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ایران
2- دانشجوي دکتري پرستاري، مربي هیئت علمي گروه اتاق عمل و هوشبري دانشکده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ایران )نویسنده مسؤول(

        Shaghaeem@mums.ac.ir :پست الکترونیکی
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مقدمه 
انساني  علوم  در  پژوهش  از  مهمي  بخش  کیفي  تحقیقات 
در                 اخیر  سالهای  در  رویکرد  این  از  استفاده  شود.  مي  شامل  را 
پژوهش های علوم پزشکي رونق یافته است )1( و نقش مهمي را در 
عملکرد مبتني بر شواهد ایفا مي نمایند )2(. مسئله مهم در بررسی 
یک تحقیق کیفی این است که نتایج گزارش شده چقدر بازتابی از 
واقعیت بوده و محقق کیفی مشابه محقق کمی تالش دارد تا در 
بیشترین حد ممکن این دو را به هم نزدیک کند )1(. یافته هاي 
تحقیق باید تا حد ممکن قابل اعتماد بوده و هر مطالعه اي باید در 
رابطه با روشهاي آن به منظور استفاده از یافته هاي مطالعه ارزیابي 
شود )3(. بدون دقت، تحقیق بي ارزش بوده، قصه است و قابلیت 
مصرف خود را از دست مي دهد. از این رو توجه زیادي بر پایایي و 
روایي در تمامي روشهاي تحقیق وجود دارد. تعدادي از پژوهشگران 
پیشرو در تحقیق کیفي استدالل کرده اند که واژه هاي پایایي و اعتبار 
مربوط به پارادایم کمي بوده و به تحقیق کیفي مربوط نمي شوند )4(.
واقعي  شرایط  در  زنده  تجربه ي  دنبال  به  کیفي  پژوهشگر 
است و مي کوشد بدون بر هم زدن صحنه و به صورت غیرمداخله 
اي به گردآوري داده ها بپردازد و هدف وي از این کوشش، اطمینان 
درستي  انعکاس  آنها  تحلیل  و  ها  داده  که  است  امر  این  از  یافتن 
مانند  پایایي  و  اعتبار  پژوهشهاي کیفي  در  وقایع جاري هستند.  از 
روشهاي کمي، بر اصول مشخصي استوار نیست، که این به زیربنا 
بر                                  آن  تأویلي  و  تفسیري  جنبه  و  کیفي  پژوهش  دروني  منطق  و 
مي گردد؛ چنانکه حتي عده اي از محققان کیفي احراز اعتبار و پایایي 
را براي پژوهش کیفي به دلیل برداشتهاي متفاوت رفتارها و گفتارها 
از سوي مشاهده گران بي فایده مي دانند، درمقابل، عده اي دیگر از 
پژوهشگران هم با توجه به ویژگي متمایز و متفاوت پژوهش کیفي 
از کمي به جاي اعتبار و پایایي، به ابداع مفاهیمي نو اقدام نموده اند. 
که از شناخته شده ترین آنها مي توان به لینکلن و گوبا اشاره نمود که 
از واژه استحکام تحقیق به جاي روایي و پایایي در تحقیقات کیفي 
استفاده نمودند. به اعتقاد آنها هدف از اطمینان پذیري در مطالعات 
کیفی اطمینان از آن است که یافته های تحقیق  ارزش توجه کردن 
را دارند و در این راستا چهار متغیر را براي بررسي اطمینان پذیري در 
تحقیقات کیفي بیان مي کنند. که شامل قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، 
وابستگي و تائیدپذیري مي باشد. در 1994، مولفین معیار پنجمي را 

هم اضافه نموده اند که صحت )authenticity( است. 
منظور برقراري قابلیت اعتبار محققین باید مطمئن باشند که 
مشارکت کنندگان در تحقیق به درستي تعیین شده و توضیح داده 

شده اند. منظور از وابستگي، ثبات اطالعات در طي زمان و در شرایط 
متفاوت است. تأییدپذیري، به عینیت و احتمال همگرا بودن میان دو 
یا چند فرد مستقل در مورد دقت، مرتبط بودن یا مفهوم اطالعات 
اشاره دارد. انتقال پذیري به تعمیم پذیري باز گشته و صحت میزاني 
را که محققین منصفانه و صادقانه واقعیت را نشان داده اند باز نمایان 

مي سازد )1 ،5 ،6(.
ارزیابي  ساده  روشهاي  براي  روزافزوني  نیاز  حاضر  حال  در 
مطالعات کیفي وجود دارد. به ویژه چنانکه چندین مقاله منتشر شده 
در مورد اعتبار و پایایي تحلیل محتواي کیفي نشان مي دهند نیاز 
به بحث هاي متمرکز بیشتري در مورد کیفیت یافته هاي تحلیل 
براي  این روشها  مند  نظام  کاربرد   .)5( باشد  محتواهاي کیفي مي 
برقراري صحت در تحقیقات کیفي موجب حرکت جمع آوري و تفسیر 
اطالعات کیفي از مشاهدات روایتي به سوي تحقیقات دقیق شده 

است )7، 8(.
هر چند بسیاري از این مقاالت از نظرعلمي و تخصصي حاوي 
نکات ارزشمندي هستند اما مشخص است که برخي نویسندگان با 
اصول اولیه تحقیقات کیفي آشنا نبوده اند. این نا آشنایي با اصول و 
مفاهیم اولیه تحقیقات کیفي، در کنار سایر عوامل از جمله اشتهاي 
روزافزون محققان براي چاپ سریع مقاالت در مجالت و شاید عدم 
اطالع یا عدم رعایت پاره اي از نکات اخالقي، باعث شده که تهیه 
و تولید مقاالت کیفي به عنوان امري سهل الوصول و به راه کاري 

جهت بر طرف کردن نیازهاي فوري محققان تبدیل شود )9(.
با توجه به مطالب فوق و این که محققان اعتقاد دارند که 
تحقیقات کیفي به خوبي مناسب علم پرستاري بوده و چیزي است 
که پرستاران نیاز به دانستن در مورد آن دارند. از این رو باید در مورد 
این که آیا مي توان از یافته هاي مطالعات کیفي در عملکرد پرستاري 
به  توجه  با  لذا،   .)10( گیرد  بیشتری صورت  بررسی  نمود،  استفاده 
گسترش روزافزون تحقیقات کیفي در حیطه هاي مختلف دیسیپلین 
پرستاري، بر آن شدیم که تحقیقات کیفي منتشر شده در پایگاه هاي 

ایراني را از نظر میزان اطمینان پذیري مورد ارزیابي قرار دهیم.

روش مطالعه 
در  با جستجو  که  است  توصیفی  تحقیق  یک  مطالعه  این   
و   Magiran، SID، Iran medex ایراني  هاي  پایگاه 
به  ابتدا  که  بدین صورت  است.  شده  انجام   Googlescholar
منظور دستیابي به چک لیست مناسب براي ارزیابي مقاالت کیفي 
که داراي اعتبار و روایي آزموده شده باشد، پایگاههاي مختلف علمي 
شامل پاپ مد، ایران مدکس، اسکوپوس، گوگل اسکوالر، SID مورد 
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بررسي قرار گرفته و کلیه چک لیست هاي بدست آمده، در این زمینه 
مورد بررسي قرار گرفت و از این میان تنها یک چک لیست که روایي 
و پایایي آن در مطالعات تأیید شده باشد، تحت عنوان VAKS یافت 
شد که براساس معیارهاي گوبا و لینکلن در دانمارک )2011( طراحي 

و مراحل ساخت و اعتبارسنجي را طي کرده است )2(. 
و  )زمینه  عمومي  موارد  بخش:  پنج  بر  مشتمل  ابزار  این   
تناسب مطالعه، رضایت و مصوبات تحقیق و اثرات مطالعه(، قابلیت 
انتقال، وابستگي و تأیید پذیري، و هر بخش شامل  اعتبار، قابلیت 
باشد که بر طبق معیار  تعدادي سؤال و در مجموع 30 سؤال مي 
لیکرت پاسخ ها امتیاز داده مي شوند و در انتهاي هر بخش امتیاز آن 
قسمت محاسبه مي گردد. حداکثر امتیاز هر بخش چهار و حداقل آن 
یک می باشد. بنابراین، امتیاز کل  مقاله در باالترین مقدار 20 و در                    
پائین ترین حد پنج خواهد بود. مقاالتي که کمتر از 10 امتیاز کسب 
نمایند مقاالت غیرقابل چاپ محسوب شده، بین 10 تا 15 امتیاز قابل 
چاپ با بازبیني و مقاالتي که بیش از 15 امتیاز کسب نمایند قابل 

چاپ بدون نیاز به بازبیني مي باشند. 
ارزیابي                             جهت  که  متعددي  فرمهاي  به  توجه  با   
اطمینان پذیري مقاالت کیفي موجود است، ابزار مورد استفاده داراي 
این مزیت بوده که عالوه بر بررسي مقاالت با معیارهاي گوبا ولینکلن 
که مورد پذیرش عمده پژوهشگران کیفي است، مقیاسي را جهت 
ارائه  مقایسه مقاالت به منظور تصمیم گیري سهل تر و عیني تر 
مي دهد. جهت تعیین پایایي ابزار براي مطالعه حاضر از روش پایایي 
مصححان هم ارز با ضریب همبستگي محاسبه شده 0/8 استفاده 

گردید.
براي بررسي مقاالت کیفي، به منظور کاهش تأثیرات ناشي 
از زمان بر دانش نگارش مقاالت، نزدیکترین زمان ممکن یعني سال 
1392 به عنوان بازه زماني بررسي مقاالت انتخاب و کلیه مقاالت 
کیفي در زمینه پرستاري و مامایي که در این زمان در مجالت ایرانی 
 Magiran، SID، Iran ایراني  هاي  پایگاه  در  شده  ایندکس 
medex و Googlescholar منتشر شده بودند، مورد بررسي 

قرار گرفتند. ابتدا تعداد 212 مقاله از پایگاه هاي فوق بدست آمده و 
پس از بررسي عناوین و حذف موارد تکراري و مطالعات کیفي که 
در رشته هاي دیگر به جز پرستاري و مامایي انجام شده بودند، تعداد 
مقاالت به 123 مقاله محدود گردید. کلیه مقاالت توسط پژوهشگر 

اول مطابق با چک لیست نام برده مورد بررسي قرار گرفته و پس 
 SPSS از اتمام بررسي، داده ها جهت تجزیه و تحلیل در نرم افزار

نسخه 21 وارد گردید.

يافته ها 
نتایج مطالعه نشانگر این است که حداقل امتیاز کسب شده 
توسط مقاالت 10/76 و حداکثر آن 17/73 مي باشد. 59/3 درصد 
از مقاالت مورد بررسي امتیاز زیر 15 کسب نموده و بقیه )40/7%( 
موارد   60/2% در  همچنین  شدند.  برخوردار   15 از  بیشتر  امتیاز  از 
نکات ضروري در نگارش مقاله کیفي به طور کامل و موارد مرتبط 
با قابلیت اعتبار در%87/8، قابلیت انتقال %56/9 ، وابستگي  99/2% 
و تائیدپذیري در %17/1 موارد به طور کامل و در بقیه موارد به طور 

نسبي رعایت گردیده بود.
موارد کسب رضایت  در 87%  که  دهند  نشان مي  ها  یافته 
آگاهانه و در %72/4 موارد شیوه کسب اجازه نامه بیان شده است، 
لکن تنها در چهار درصد موارد به تاثیر انجام پژوهش بر مشارکت 
اشاره  مشکل  بروز  در صورت  شده  اندیشیده  تمهیدات  و  کنندگان 

گردیده بود.
اعتبار مقاالت نشان مي دهد که تنها  نتایج بررسي قابلیت 
در سه در صد موارد اهداف به وضوح بیان نشده و در نیمي از موارد 
نیز دلیل انتخاب روش بیان نشده بود . در حدود %90 مقاالت روش 
انتخاب شده مناسب با هدف پژوهش بوده، لکن تنها در %11 موارد 
از تکنیک تلفیق استفاده شده بود. سایر نتایج مرتبط با قابلیت انتقال، 

وابستگي و تأییدپذیري در جداول 1 تا 3 آورده شده است.
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جدول 1- نتایج بررسي قابلیت انتقال مقاالت مورد بررسي

چگونگي انتخاب 
مشارکت کنندگان

بیان مشخصات 
نمونه ها

علت انتخاب 
مشارکت کنندگان

توضیح زمینه 
تحقیق

ارتباط میان محقق 
و زمینه

%25.2%61%20.3%8.9%1.6

جدول 2- نتایج بررسي وابستگي در مقاالت مورد بررسي

ارتباط منطقي میان 
توافق میان یافته ها و نقل قولها منطقي اندیافته ها معتبرندبیان واضح یافته هاتوضیح فرآیند تحقیقاطالعات و تم ها

نتیجه گیري
%81.3%84.6%95.9%87%97.6%95.1

جدول 3- نتایج بررسي قابلیت تأییدپذیري در مقاالت مورد بررسي

توضیح زمینه و درک 
محقق

رفرنس براي
چگونگي هدایت توضیح تم ها نظریه پردازان

اهمیت موقعیت  مشارکت محققمطالعه
و نقش محقق

%14.6%21.1%58.5%17.1%20.3%0.8

بحث 
یافته های این مطالعه که به منظور بررسي اطمینان پذیري 
مقاالت منتشر شده با رویکرد کیفي در پایگاه هاي ایراني در سال 
1392 بود، حاکي از آن است که رشد قابل مالحظه اي در استفاده از 
این رویکرد براي انجام تحقیقات در زمینه پرستاري وجود دارد. از این 
رو رعایت نکات مرتبط با استحکام تحقیق مي تواند، کاربرد نتایج در 

عمل را آسان تر سازد.
بیان مشکل در یک مطالعه کیفي باید ماهیت مشکل، زمینه، 
حیطه و اطالعات مورد نیاز براي مطرح ساختن آن را ارائه دهد )11(، 
مروري بر مطالعات موجود مي تواند به محقق در تشخیص موارد 
شناخته و ناشناخته مرتبط با موضوع تحقیق کمک نماید )7،12( و 
نتایج این مطالعه نشان مي دهد که در بخش رعایت نکاتي که به 
طور کلي در مطالعات کیفي باید مد نظر قرار گیرد اکثریت محققان 
در گزارش خود به خوبي به بیان زمینه تحقیق، لزوم انجام تحقیق و 

کسب رضایت آگاهانه را ارائه نموده اند. 
 لکن در همین بخش تنها در چهار درصد مقاالت به "تأثیر 
مطالعه برروي شرکت کنندگان" و این که در صورت تأثیر محقق چه 
تدابیري اندیشیده است، اشاره شده است. اگرچه در اکثر تحقیقات 
کیفي مداخالتي که تأثیر مستقیم بر روي زندگي مشارکت کنندگان 
اعمال کند، انجام نمي شود، اما نباید فراموش کرد که درگیر شدن با 
تحقیق مي تواند عواقب احساسي داشته باشد، به ویژه اگر تجربیات 
در مورد اختالل سالمتي، تصادفات، یا حریم خصوصي افراد باشد 
که  کند  احساس  محقق  چنانکه  کیفي  تحقیق  هر  در   .)11،13(

مصاحبه منجر به صدمات احساسي به مشارکت کننده مي شود، باید 
از سالمتي وي محافظت به عمل آورده، مصاحبه را خاتمه داده و یا 

امکان مشاوره و ارجاع را فراهم آورد )14(. 
در تحقیقات کیفي عالوه بر توضیح این که چرا روش کیفي 
مناسب است، محققین باید توضیح روشني از این که چرا این رویکرد 
کیفي خاص را براي این مطالعه انتخاب نموده اند، ارائه دهند )12(. 
چنانکه بهرامي )1393( در مطالعه خود اشاره مي کند که مشکل شایع 
و جدي در خیلي از موارد ادعاي محقق در انتخاب نوع پژوهشي است 
که عمال با آنچه که انجام داده است همخواني ندارد )9(، در مطالعه 
حاضر نیز در حدود نیمي از مطالعات فاقد استدالل مناسب در مورد 
انتخات رویکرد کیفي استفاده شده بودند که این امر مي تواند موجب 

خدشه در قابلیت اعتبار پژوهش انجام شده شود. 
در                اعتبار  قابلیت  افزایش  موجب  که  مواردي  از  یکي 
پژوهش هاي کیفي مي شود استفاده از تکنیک مثلث سازي است. 
در این روش استفاده از رویکردهاي مختلف در یک مطالعه منجر به 
از بین رفتن نقاط ضعف آنها مي شود )14(. در مطالعات بررسي شده 
در این پژوهش تنها در 11 درصد از مقاالت  به استفاده از تکنیک                  

مثلث سازي اشاره گردیده بود.
با  مطابق  پذیري  اطمینان  با  مرتبط  موارد  از  دیگر  یکي 
معیارهاي گوبا و لینکلن قابلیت انتقال در پژوهش کیفي است. که 
با عواملی نظیر انتخاب مشارکت کنندگان و ویژگیهاي آنها، زمینه 
تحقیق و ارتباط میان محقق و زمینه در ارتباط است. یکي از مهمترین 
تصمیم گیري ها در فرایند پژوهش، تعیین نوع مشاهده در ارتباط با 
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مشارکت کنندگان در پژوهش است. زیرا که این تصمیم وسعت و 
قابلیت  بر  و  را مشخص  تحلیل  و  تجزیه  و ساختار  تحقیق  میدان 
اعتبار و اعتماد تحقیق اثر مي گذارد )15(. در نقد یک گزارش باید 
مشخص شود که آیا محقق توضیحات کافي در مورد نمونه، موقعیت 
و زمینه اي که مطالعه در آن انجام شده، ارائه کرده است )11(؟ در 
بررسي حاضر مشخص شد که تنها در 25 درصد موارد نحوه انتخاب 
مشارکت کنندگان به طور کامل گزارش شده و در 37 درصد موارد 
موارد  اکثریت  در  نداشت.  وجود  مورد  این  به  اي  اشاره  هیچ  نیز 
)61%( مشخصات مشارکت کنندگان به روشني بیان گردیده و تنها 

در 8% موارد مشخصات آنها گزارش نشده بود. 
تحقیق کیفي به معناي تعمیم دادن به سایرگروهها یا جمعیت 
توضیح  وضوح  به  باید  مطالعه  هاي  جنبه  تمام  اما  نیست،  بزرگتر 
داده شود. محققین کیفي مي توانند یافته هاي خود را به صورتي 
به خوانندگان ارائه دهند که مشخص کننده قابلیت انتقال آن باشد 
)آیا یافته ها را مي توان در زمینه ها یا موقعیت هاي دیگر به کاربرد(. 
این امر مستلزم تهیه اطالعات واضح در مورد محققین، زمینه اي 
که مطالعه در آن انجام شده، و چگونگي تعامل محقق و مشارکت 
کنندگان با یکدیگر است، که در این صورت خواننده مي تواند در مورد 
قابل کاربرد بودن یافته ها در زمینه ي خاص تصمیم بگیرد )12(. 
در بررسي انجام شده تنها در 9 درصد موارد زمینه مطالعه به خوبي 
توضیح داده شده و ارتباط میان محقق و زمینه نیز در 1.6 درصد 

مقاالت ذکر شده بود. 
وابستگي یکي دیگر از معیارهاي اطمینان پذیري در تحقیقات 
کیفي است که توسط گوبا و لینکلن مطرح شده است. محقق باید 
هر تم را از دیدگاه خود براي خوانندگان تعریف کرده و براي درک 
بهتر مثال هایي از نقل قول هاي مشارکت کنندگان ارائه دهد )12(. 
عالوه بر این، محقق باید ارتباط تم ها با یکدیگر و سؤاالت تحقیق 
را مشخص سازد. در مطالعه فوق در اکثریت موارد این نکات توسط 

محققین در گزارش ارائه شده مورد توجه قرار گرفته بود.
بهرامي در مطالعه خود بیان مي کند که از جمله مشکالت در 
بسیاري از مقاالت کیفي عدم توضیح محقق در مورد تجربیات کلي 
خود در زمینه مورد نظر، عالئق و سوابق خود است که در بسیاري از  
موارد خود دلیل اصلي شروع و ادامه مطالعه است )9(. همچنین نقش 
محقق در مطالعه و هدایت آن که باید براي خوانندگان به وضوح 
روشن باشد )12(. این نکته در مقاالت مورد بررسي در این مطالعه نیز 
مشاهده شد، چنانکه تنها در 14.6% از مقاالت محققین زمینه درکي 
خود و در 20% موارد چگونگي مشارکت خود در فرایند تحلیل و %0.8 
اهمیت جایگاه خود در ارتباط با یافته ها را بیان نموده بودند. که این 

موارد از نکات حائز اهمیتي است که بر تأیید پذیري مطالعات کیفي 
تأثیر مي گذارد.

نتيجه گيري 
تحقیقات کیفي از استراتژیهاي خاص به منظور ایجاد اطمینان 
با روایي و  در تحقیقات خود استفاده مي نمایند. این حیطه مشابه 
پایایي در تحقیقات کمي است اما از اصطالحات و روشهاي متفاوتي 
استفاده مي کند )7(. تحقیقات کیفي به خوبي با ماهیت پرستاري 
تناسب دارد، براي اینکه بتوان از نتایج این تحقیقات در فعالیتهاي 

پرستاري استفاده کرد باید با اصول این تحقیقات آشنا بود )10(.
در مجموع مطالعه حاضر و نتایج کلي آن نشان می دهد که 
اکثر مقاالت بررسي شده از نظر قابلیت اعتبار و وابستگي وضعیت 
مناسبي داشته، نیمي از آنها موارد مرتبط با قابلیت انتقال و رعایت 
با  نظر رعایت موارد مرتبط  از  نموده، ولي  را رعایت  اساسي  نکات 
تأییدپذیري تنها درصد کمي از آنها در حد قابل قبول مي باشند. از 
آنجایي که مقاالت مورد بررسي در این مطالعه، مقاالت منتشر شده 
بوده و این مقاالت قبل از انتشار در تمامي نشریات مورد داوري قرار 
واقع مي شوند، مي توان چنین نتیجه گرفت که روند داوري مقاالت 
کیفي در مجالت ایراني نسبتا قابل قبول بوده، اما نیاز به ارتقا دارد. 
داوران  اختصاصي کردن  آموزش،  از طریق  توان  را مي  ارتقاء  این 
مقاالت کیفي منحصر به افراد با تجربه در این زمینه و استفاده از 
چک لیست ها و راهنماهاي عملي براي یکنواخت کردن داوري این 

گونه مقاالت اعمال نمود.
با توجه به اینکه مطالعه انجام شده به بررسي مقاالت منتشر 
شده در سال 1392 پرداخته است، به منظور بررسي روند تغییرات 
انجام شده در مطالعات کیفي در سالهاي آتي و رعایت موارد مرتبط با 
اطمینان پذیري مطالعات، اجراي تحقیقات مقایسه اي در طول زمان 
در برطرف کردن نقاط ضعف موجود و افزایش کیفیت مقاالت منتشر 

شده مؤثر خواهد بود.  

تشکر و قدردانی 
اساتید  زحمات  از  که  دانند  مي  الزم  برخود  پژوهشگران 
دانشکده پرستاري و مامایي مشهد در تهیه و راهنمایي مطالعه حاضر 

تشکر و قدرداني نمایند.
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Assessment of trustworthiness of published qualitative articles in Iranian 
websites in 1392

Heydari1 A (Ph.D) - Shaghaee Fahhah2 M (MSc.).

Abstract
Introduction: In recent years usage of qualitative research in medical science is dramatically 

increased. Although many of this articles included valuable notes, but disorientation to 
qualitative research imitative rules and concepts due to qualitative article produce become an 
easy way for resolution of researcher emergency needs. Therefore this Survey was done with 
the aim of Assessment of trustworthiness of published qualitative articles in Iranian websites.

Method: This descriptive research conducted with investigation in Iranian websites 
Magiran, SID, Iran Medex and Google scholar.

Results: The finding show that minimum of article score is 10.76 and the maximum is 
17.73 and 59.3 % investigated article scores were under 15. In 60.2% the essential notes for 
writing a qualitative article were considered completely and in relation to credibility 87.8%, 
Transferability 56.9%, Dependability 99.2% and   Confirmability 17.1% completely was notice.

Conclusion: The recent study shows most of the investigation paper have a good condition 
in credibility and dependability but about items related to confirmability only few percent took 
the acceptable score.

Key words: Trustworthiness, qualitative research
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