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  * زادهدکتر سعيد آصف

 
  قزويندانشگاه علوم پزشكي  *

  چكيده
هاي تحليل انتقادي يا نقد خردمندانه مطالعات پژوهشي، فرآيندي اصولي در پااليش و توسعه دانش است و در اين فرآيند جنبه

اين داليل . ، نقد به يک فعاليت مهم تبديل شده استامروزه به خاطر داليل متعدد. شودضوع به دقت بررسي و تحليل ميگوناگون مو
ي پس از ارائه مقاله در يک همايش، نقد مقاله براي چاپ، نقد کتبي ، نقد شفاهبرداري از نتايجنقد دانشجويي، نقد براي بهره: عبارتند از

درک : نقد شامل پنج مرحله است. ا براي گزينش و ارائه در همايش و نقد طرحهاي پژوهشيه، نقد چکيدهيگزارشهاي پژوهشي نوشتار
در اين مقاله، تحليل . نقد مطالعات کيفي نيز مشابه نقد مطالعات کمي است. بندي مفهوميمطلب، مقايسه، تحليل، ارزشيابي، دسته

هاي دانشگاهي و به ويژه در تحصيالت ي و پيشنهاد شده است که در آموزشگيرانتقادي و مراحل نقد تشريح شده و در پايان نتيجه
   .  نقد مقاالت چاپ شده اختصاص دهندهاي علمي نيز صفحاتي را بهتکميلي به نقد بايد توجه شود و سردبيران مجله

  .تحليل انتقادي، نقد، ارزشيابي :واژگان كليدي
  

  ١مقدمه
علـم روش   . اطالعـات اسـت   تيک  ، تراکم پياپي و سيسـتما     علم

کشف قوانين حـاکم  شناخت حقايق موجود در جهان بيکران و   
سـته بـه يافتـه هـاي        علـم مجموعـه اي واب     . بر پديده ها است   
هاي آزمون شده در حيطـه خاصـي از معـارف          پژوهشي و تئوري  

بنابراين علم هم   .  که خود حاصل يک فعاليت علمي است       است
  . ورده است و هم فرآيندآفر

 هاي علمي با فعاليت علمي حاصل مـي شـود و پـژوهش          يافته
ند پذيرفته شده بـراي کسـب دانسـتني هـاي علمـي            يک فرآي 

زماني اطالعات به جامه علم در مي آيد کـه در گـذرگاه             . است
. به شده و نتايج مشابهي داده باشد      فرآيندهاي علمي بارها تجر   

در اين صورت است که اطالعات توليدشده به حقيقـت علمـي            
(Fact)    حقايق علمي که به طور سيستماتيک .  تبديل مي شوند

، مندي جهان تجربي را بيان مي کننـد   به هم وابسته اند و قانون     
ها  يا آکسيوم (Principles)، اصول  (Laws)تحت عناوين قوانين 
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(Axioms)    مي شوند و مي توانند بـا انکشـاف قـوانين         شناخته
وضـيح و پـيش بينـي       ، ت وظيفه علم توصيف  . کنندجديد تغيير   

ت دانـش شـامل     پديده ها و سرانجام کنترل آنها است و مديري        
، انتشار و بهره برداري از آن اسـت و تـا       سه مرحله توليد دانش   

  (Critique)دانش توليد شده انتشـار نيابـد و ارزشـيابي و نقـد        
ـ       نشود ، رداري علمـي ، نمي توان بدان تکيه کرد يا از آن  بهره ب

  ).۱(ژيک نمود ابزاري يا استرات
 درصد مديران   ۳۰د  نتايج يک مطالعه نشان داده است که حدو       

هاي علوم پزشکي کشور از مهارت بهره گيري پژوهشي دانشگاه
 درصـد بـا     ۷۰ار نيسـتند و حـدود       از اطالعات علمـي برخـورد     

 درصـد روش يـافتن      ۴۰هاي مطالعات کيفي آشنا نبوده و       روش
هاي رصد خواندن گزارش د۱۲بع علمي را بخوبي نمي دانند، منا

 تواننـد   درصـد نيـز نمـي    ۴۲علمي را به درستي نمي داننـد و         
، فرآينـدي   نقد مطالعات پژوهشي  . مسائل را خوب تحليل کنند    

اساسي در توسعه دانش است ولي معموالً از ايـن فرآينـد درک    
  ). ۲(ژرفي وجود ندارد 

ــد  ــادکردن   (Critique)واژه نق ــا واژه انتق ــک ب ــتگي نزدي  بس
(Criticize)           دارد که اين واژه داراي بار منفي است و وقتـي در 

 مطرح مي شود، اغلـب      (Criticism)پزشکي يا پرستاري انتقاد     
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 تحليل انتقادی مطالعات پژوهشی                                          مجله پژوهش در پزشکی                                                            / ١٩٦

، نـاقص يـا   احساس مي شود که موضوع مـورد انتقـاد، ناکـافي       
ي يا خودمحـوري    مردود است و انتقاد از ديگري نوعي کم لطف        

   تعبيـر  وان نـوعي حملـه فـردي   مي دهد و غالبـاً بـه عنـ    معني  
ود را دارد، در    هايي که نقد جايگاه خاص خ     در فرهنگ . مي شود 

، انتقاد معني ديگري مي دهد و بيانگر تفکـر    حيطه علوم و هنر   
 و ارزيابي است و نياز بـه مهـارت   (Critical thinking)انتقادي 

هـاي شـناختي    در چـارچوب مهارت   . )۳(عقالني پيشـرفته دارد     
 باالترين پله است و فردي که       ، مهارت قضاوت و ارزشيابي    علوم

، ت را دارد بايد از پـنج سـکوي دانـش، درک، کـاربرد     اين مهار 
بنابراين به اين نـوع نقـد   ). ۴(تحليل و ترکيب گذر کرده باشد    

 اطالق (Intellectual Critique)در برخي موارد نقد خردمندانه 
نقد خردمندانه نه تنها از فرد عالم يا هنرمنـد انتقـاد            . مي شود 

نقد خردمندانـه ممکـن   . د بلکه اثر او را نيز نقد مي کند    مي کن 
  ). ۳(است نقد را نيز مورد نقد قرار دهد 

قـت  نقد خردمندانه تمام جنبه هاي موضوع مورد تحليل را با د 
يــت آن را ، معايــب و اهممــي آزمايــد و فرآينــد نقــد محاســن

اين قضاوت در سايه تجربـه و در        . موشکافي و قضاوت مي کند    
انجـام نقـد نيازمنـد      . سه با موضوعات قبلي انجام مي شود      ايمق

 الزم در پيشــينه اي کامــل در تحليــل انتقــادي و مهــارت    
ر انتقـادي   افـرادي کـه داراي تفکـ      . فرآيندهاي استداللي است  
 عدالت جـو بـوده و افـق     ، انديشه اي  هستند داراي ذهني فعال   

 سـت و ضـمن اسـتقالل      ، تحليل گر و دورانـديش ا      ديدشان باز 
هاي علمي را بـراي  سبت به مسائل آگاهي داشته و پاسخ     نفکر،  

  ).۵(رفع مشکل به کار مي بندند 

  
  نقد پژوهش در علوم پزشکي

در طي دهه هاي اخير مقاالت زيادي در مجالت علوم پزشکي           
، نگره هـا ارائـه شـده انـد    کبه چاپ رسيده و يا در سمينارها و   
در کشور ما   وضوع  ، و اين م   بدون آن که بطور رسمي نقد شوند      

، به نحوي که تقريباً در هـيچ يـک از        بيشتر به چشم مي خورد    
در هر شکل (ان مجله هاي علمي پژوهشي بازتاب نظر خوانندگ 

شايد نبود يا کمبود افـراد کـارآزموده        . ديده نمي شود  ) ممکن
براي نقد و يا کمبود ميل به نقد از عوامل اين عارضـه باشـد و                

  ه نيـز آموزشـي در دانشـگاهها انجـام          به هر حال در اين زمينـ      
نمي شود ولي الزمه رشد علمي دانشجويان تحصيالت تکميلي، 
يافتن ديدي انتقادي نسبت به نتايج پژوهشها و مطالعات است          
و نقد ناقص يا نبود نقد سبب شده است که مهارت پژوهش در          
برخي از گروههاي علوم پزشکي در مرحله ابتدايي باقي بمانـد           

نقد خردمندانه ، که در پااليش و توسعه دانش پزشکي در حالي 

هاي فرآيندي ضروري است و اين در حالي است كه در طي سال
اخير تعداد مجله هاي علوم پزشكي در كشور ما رو بـه فزونـي              

 پژوهشـي بـه حـدود    –گذاشته و مجله هاي مورد تأييد علمي      
 ۲۰۰۲ تـا    ۱۹۹۲هاي  همچنين در طـي سـال     .  رسيده است  ۶۰
د مقـاالت ايرانـي چـاپ شـده در مجـالت خـارجي رشـد                تعدا

از سـوي  ). ۶( برابر را نشان مي دهد       ۵/۷حدود  در  چشمگيري  
ــه  ــه ديگــر نقــد مقال ــه   هــاي مجل ــاي فارســي فقــط از جنب   ه

 درصـد مـوارد اشـتباه    ۷۶مرجع نويسي نشان مي دهد كـه در    
 اساسی درصد اشتباه ۴۲وجود داشته است و اين خطاها شامل 

ابراين لـزوم   بنـ ). ۷( مي باشـد     اشتباههای کوچک  درصد   ۶۹و  
  . توجه به نقد جدي است

دانشجويان و دانش پژوهان بايد در مفاهيم يافته هاي پژوهشي 
؟ ته ها بازتاب خوبي از واقعيت اسـت       آيا ياف . ندپرسشگري نماي 

 مـي تـوان     ؟ آيـا  ا چيزي بر سرمايه علمي مي افزايد      آيا يافته ه  
؟ آيا يافته هـاي  ي باليني را تغيير دادبراساس يافته ها فعاليتها   

ات قبلـي پيونـد   مطالعه حاضر را مي توان به يافته هاي مطالعـ       
، به کند و کاو دقيق مسأله       داد؟ پاسخ به پرسشهايي اين چنين     

و طراحي مطالعه نياز دارد و در اين راه نه تنهـا طـرح مطالعـه             
د حقق و چارچوب ذهني او براي پژوهش نيـز بايـ      بلکه داليل م  

پس هرگاه نقصاني در اين فرآيند وجود داشته باشد       . نقد گردد 
مي توان انتظار داشت که احتماالً در تفسير يافته ها نيز ضعف            

  . اردوجود د
البته همه مطالعات کمبودها و ضعف هايي دارنـد و اگـر همـه              
مطالعات معيوب را به کناري نهيم تقريباً هـيچ اسـاس علمـي             

در واقع علم نيز به خـودي خـود      . اندبراي عمل باقي نخواهد م    
عاري از عيب نيست و به همين دليل است کـه قـوانين علمـي      

 نمي تواند در روند توسعه دانش تغيير مي يابند و دانش کنوني        
، پيش بيني و کنترل پديده ها به طور کامل به توصيف، توضيح

بپــردازد و بــه همــين دليــل درک بهتــر و بازشــناخت عيــوب  
هـاي  يم فرضيه هـاي تـازه و ارائـه تئوري    به تنظ  مطالعات حاضر 

پس مطالعات جديد بايـد عـاري از        ). ۱(جديد منجر مي گردد     
  . ندعيوب مطالعات گذشته باش

 نقاط سايیشنا. لعات داراي نقاط قوت و ضعف هستند  همه مطا 
قوت نيز براي توليد دانش و بهره برداري از آن در عمـل حـائز       

 اين جنبه مهم نيـز توجـه شـود          اهميت است و در نقد بايد به      
  ). ۸(زيرا توسعه دانش مرهون تکميل تحقيقات قبلي است 

هش بايـد بـا خوانـدن و        ، فراگيري فرآيند پژو   در علوم پزشکي  
 از سوي ديگر    .اي پژوهشي منتشر شده آغاز شود     هدرک گزارش 

فهميدن گـزارش پژوهشـي بسـتگي بـه درک درسـت فرآينـد         
افـراد تـازه کـار در       .  دارد ژوهش و آشـنايي بـا اصـول علمـي         پ
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•۳شماره   • ۲۹ دوره  ۱۹۷ / سعيد آصف زادهدکتر                                                                                                             ۸۴ پاييز   

ات کـافي در تحقيقـات قبلـي و         ، معموالً تجربه و اطالع    تحقيق
هاي مربوطه را ندارند تا بتوانند يافته هاي يک مطالعـه را        تئوري

، پس نبود کفايت )۱۰و۹(، بازيابي کنند در زمينه دانش موجود
  آنهـا در ارائـه يـک نقـد خـوب           در اين حيطـه سـبب نـاتواني         

وزه داليل متعددي وجود دارد کـه نقـد مطالعـات    امر. مي شود 
اين داليـل شـامل     .  مهم تبديل شده است    یپژوهشي به فعاليت  

، امکان بهـره    براي دانشجويان به منظور يادگيري    کسب تجربه   
، نقـد    هاي پژوهشي در عمـل توسـط کـاربران         برداري از يافته  

ز ارائه شفاهي مقاله در يک همايش، نقـد کتبـي           شفاهي پس ا  
، نقد چکيده ها بـه       پيگيري گزارشهاي تحقيقي نوشتاري    براي

، نقد و يـا داوري      خاب آنها براي ارائه در يک همايش      منظور انت 
جلـه و نقـد بـه منظـور ارزشـيابي           مقاالت براي چاپ در يک م     

  . ست که در زير به آنها مي پردازيمهاي پژوهشي اطرح
ن  بررسي پايان نامه هـاي دانشـجويي نشـا      :نقدهاي دانشجويي 

مي دهد که دانشجويان علوم پزشـکي در تـدوين پايـان نامـه               
ر روش  بهتـر اسـت دانـش پايـه د        ). ۱۱(مهارت کـافي ندارنـد      

هاي اوليـه تحصـيالت دانشـگاهي       تحقيق و فرايند نقد در سـال      
تاري علوم پزشکي به ويـژه بـراي دانشـجويان پزشـکي و پرسـ           

ــود و   ــوزش داده ش ــد در   آم ــارت نق ــرفته مه ــاي پيش   دوره ه
آمـوزش ايـن   . رشناسي ارشد و دکترا برقرار باشـد ه هاي کا دور

فرآيندها مهارت دانشجويان را افزايش مي دهد و از سوي ديگر 
نقـد  .  نتايج تحقيقات را تسهيل مـي کنـد  فرآيند بهره گيري از  

 فرآينـدهاي يـادگيري اسـت و در روشـهاي      دانشجويي يکي از  
 ). ۱۲( مي رود ان و دستياران پزشکي نيز به کارز کارورارزيابي

،  کـاربران  نقد به منظور بهره گيري يافته هاي پژوهشي توسط        
البته درحال . بهره برداري از دانش است  اساسي ترين کار براي     

حاضر اين بخش مقوله اي است که کمتر بدان توجه مي شـود       
ظـر دوره هـاي     و کاربران براي بکارگيري يافته هاي جديد منت       

در حالي که اگر ). ۸(مي مي مانند هاي رسبازآموزي و يا آموزش
ديد هايي مسئوليت نقد مطالب علمي ج  ارستان گروه در هر بيم  

يافته هاي آنهـا را در عمـل بررسـي کننـد            و امکان بکارگيري    
 . دانش در عمل زودتر توسعه مي يابد

 ايـن نقـد توسـط       :توسط اساتيد و مربيـان علـوم پزشـکي        نقد  
انـش پايـه و اصـالح     مدرسان علوم پزشکي به منظور توسـعه د       

نقد دقيق مطالعات جـاري    . آموزشي به کار مي رود    فرآيندهاي  
منجر به روزآمد شدن مداوم معلومات درسـي در علـوم پايـه و           

 از ايـن حيـث   باليني مي شود و مدرس مي تواند مـدل خـوبي         
از سوي ديگـر مربيـان و اسـاتيد بـراي           . براي دانشجويان باشد  
 . طالعات قبلي دارندن و نقد مپژوهش نياز به خواند

 اين گروه براي آماده سـازي طرحهـاي   :نقد توسط پژوهشگران  
تحقيقاتي و يا در حين تحقيق، مطالعات ديگـران را ارزيـابي و             
نقد مي کنند و از نقد مؤثر به طراحي تحقيق جديد مي رسـند   

، اين نقد بر انتخاب مسأله.  زمينه هاي تازه را مطرح مي کنند  و
 پژوهش و تفسير يافته تأثيرگـذار اسـت و   توسعه روش شناسي 

 براي نگارش طرح تحقيـق ضـروري        مرور و نقد مطالعات قبلي    
  . است

 بـه نقـد   :نقد پس از ارائه شفاهي مقالـه در همايشـهاي علمـي       
 توجـه    (Presentation)شفاهي بايد بعنوان بخشي از يک ارائه        

ط ، محققان ديگر مي تواننـد از نقـا        در حين ارائه شفاهي   . شود
 و ايـده نـويني بـراي    اسـتفاده کـرده  قوت و ضعف يک مطالعه      

مطالعات خود بيابند و ساير شرکت کنندگان نيز با شنيدن نقد   
 . عيوب مطالعه خود پيشگيري مي کننديک مطالعه از 

 تعـداد انـدکي مجلـه      :نقد پس از انتشار يک گزارش پژوهشـي       
وجود دارد که صفحه اي به نقـد مقـاالت منتشـر شـده خـود                 

د امکان نقد مقاله ها را اختصاص داده و به خوانندگان عالقه من
خواندن نقدهاي منتشر شده سبب افـزايش درک و         . مي دهند 
اگر مجله هـاي    . اء توانايي مخاطبان در نقد مي شود      فهم و ارتق  

، توانند چنين فرصتي را فـراهم کننـد    علوم پزشکي ايراني نيز ب    
 . تت علمي مقاالت ارتقاء خواهد يافکيفي

 يکي از مشکل تـرين    اين کار  :نقد به منظور گزينش چکيده ها     
ا بسـيار   ، زيـرا اطالعـات موجـود در چکيـده هـ           انواع نقد است  

، بررسـي کننـده بايـد بهتـرين       محدود اسـت و بـا ايـن وجـود         
مطالعات را از نظر طراحي پژوهش و نتايج برجسته براي ارائـه            

ربه اي است که بـا    برگزيند و اين فرآيند نيازمند منتقدين باتج      
 . د سطح کيفي مطالعه را تعيين کنندحداقل اطالعات بتوانن

، مقـاالت را  همه مجلـه هـاي علمـي   : نقد به منظور چاپ مقاله   
  آزمـون کيفيـت    ،اپ ارزيابي مي کنند و نقش داوران     پيش از چ  

ها به صورت   اکثر اين داوري  . مطالعه براي پذيرش و انتشار است     
، ارتباطـات و    م مي شود تا حب و بغضـها        انجا  (Blind)ناشناس  

در بيشـتر   . فرآيند گزينش مقاله تأثير نگذارد    روابط مختلف بر    
را بـه   ) دست نوشته هـا   (هاي پژوهشي   مجله هاي علمي گزارش   

سه داور ارجاع داده و نتيجه را به نويسنده بـازخور مـي دهنـد         
)۱۳ .( 

راي نقــد  ســه هــدف عمــده بــ:هــاي پژوهشــيارزشــيابي طرح
  : ي پژوهشي دنبال مي شودطرحها

صـدور يـا کسـب      ) ۲،  تأييد طرحهاي پژوهشي دانشـجويي    ) ۱
گـزينش  ) ۳ يـک مؤسسـه و       اجازه براي گردآوري داده هـا در      

 که -اي آنها هاي مطالعاتي براي پرداخت هزينه هبهترين طرح
ها و مراکز تحقيقاتي علوم پزشکي اين گونه        معموالً در دانشگاه  
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. )۳( علمــي ارائــه مــي شــوند  توســط اعضــاي هيئــتهــاطرح
هاي پژوهشي نيز به داور يا داوراني که از بين پژوهشگران    طرح

، ارجاع داده شـده و تصـميم گيـري    با تجربه انتخاب مي شوند    
  .در شوراهاي پژوهشي انجام مي گيردنهايي 

  
  فرآيند نقد مطالعات کمي 

 (Quantitative research) کمي هایپنج گام براي نقد پژوهش
  ، ارزشـــيابي و درک مطلـــب، مقايســه، تحليـــل : د داردوجــو 

  هـا  ايـن گام .  (Conceptual clustering)دسته بندي مفهـومي  
بـه هـر   . ند تا فرآيند نقد تکميل گـردد پي در پي انجام مي شو  

هـا را بـه   در نقد مجرب اسـت معمـوالً ايـن گام    حال فردي که    
ان پنج گام زير مي توانـد بعنـو   .  کند سرعت و همزمان طي مي    

راهنما براي نقد بکار رود و منتقدان با تجربه مي توانند مـوارد             
  ). ۳(ديگري را به هر گام بيافزايند 

، فهميدن موضـوع گـزارش پژوهشـي      : درک مطلب  ؛گام يک 
اين گـام  . يک نوشتار يا ارائه شفاهي آن استاولين گام در نقد   

 و مفـاهيم    شامل شناسـايي و درک عناصـر مطالعـه و اهميـت           
، در ايـن گـام منتقـد بايـد         به عالوه . ا ضمني آنها است   صريح ي 

مهارت خواندن و فهميدن را دارا باشد و مفاهيم ذهني گزارش           
 تفسـير کنـد   ،را به همان طريق که محقق به کـار بـرده اسـت        

برخي مراجع عنوان مي کنند که بايد گزارش پژوهشـي          ). ۱۳(
  . نيم کتاب علمي که به زبان خارجي است، بخوارا همانند يک

  ): ۳،۱۴ (راهنمايي و پرسشهاي قابل طرح
  . ارش را از آغاز تا پايان بخوانيد گز-۱
  . المت زده و معاني آنها را بيابيد واژه هاي ناآشنا را ع-۲
درصـورت لـزوم تفسـير    (ن کنيـد     مسأله پژوهشـي را بيـا      -۳

  . )کنيد
  . )درصورت لزوم تفسير کنيد(ن کنيد  هدف مطالعه را بيا-۴
  . ر بر مطالعات را بررسي کنيد مرو-۵

ه تحقيـق شناسـايي و    آيا مطالعات قبلـي مربـوط بـه مسـأل         
آيـا مراجـع روزآمـد هسـتند و اطالعـات            ؟توصيف شده اند  

آيـا مطالعـات     علمي جاري در مسأله تحقيق بيان شده اند؟       
  توسط محقق نقد شده اند؟ 

  .  چارچوب مطالعه را بررسي کنيد-۶
ه مطالعه به وضـوح بيـان شـده         آيا چارچوب کلي يا محدود    

است يا منتقد بايد اين چارچوب را با مرور بر ادبيات تحقيق 
آيا چارچوب ذهني يا نظري مطالعـه معـين          استخراج کند؟ 
آيــا چــارچوب مطالعــه بــا چــارچوب ذهنــي  شــده اســت؟

هماهنگ است و متغيرهاي پژوهش نشانگر اين همـاهنگي         
د پـژوهش ارائـه     آيا مدلي براي روشن کردن فرآين     ؟  هستند

اگر مدلي ارائه نشده است، مدلي بسازيد که در          شده است؟ 
  . آن روابط بين متغيرها و دليل انجام مطالعه روشن شود

  .  مسائل فرعي پژوهش را فهرست کنيد-۷
، وابسـته و  متغيرهاي مسـتقل (سايي کنيد    متغيرها را شنا   -۸

  ) مداخله گر
 روش نمونـه گيـري،   اندازه نمونه،  ( نمونه را توصيف کنيد    -۹

  ...) ، روش تصادفي کردن و درصد پاسخ دهي
طراحي پـژوهش را در     .  طرح پژوهش را شناسايي کنيد     -۱۰

يا طرح پيلوت بـراي    آ .قالب مدلهاي نموداري ترسيم کنيد    
  اجراي مطالعه اصلي انجام شده است؟ 

  .  روشهاي اندازه گيري را توصيف کنيد-۱۱
  . ا شناسايي کنيدزار اندازه گيري رها و ابروش

  . و روش اندازه گيري را توصيف کنيدروايي و پايايي ابزار 
  . د گردآوري داده ها را توصيف کنيد فراگر-۱۲
  .  توصيف کنيد روش آماري را-۱۳
بسـتگي يـا تحليلـي    ، هما به ترتيب ابتدا از آمار توصـيفي  آي

يا اختالالت يا همبستگي آزمون شـده     آ ؟استفاده شده است  
مـدهاي  اپي . آماري به کار رفته را نام ببريـد        هايش رو است؟

  . هر آناليز آماري را شناسايي کنيد
  . ا بحث کنيددر مورد تفسير محقق از يافته ه -۱۴

کـدام يـک از يافتـه هـا      .مد را توضـيح دهيـد  امفهوم هر پي 
فتـه  آيـا يا  ؟ظار و کدام يک برخالف انتظـار اسـت   مطابق انت 

   ؟هاي غيرمنتظره توصيف شده اند
  .  يافته ها توسط محقق را شرح دهيد تعميم-۱۵
  .  را براي مطالعات آينده شرح دهيدپيشنهاد محقق -۱۶
  . فتاده در مطالعه را شناسايي کنيدعناصر از قلم ا -۱۷
آيا گزارش به قدر کـافي روشـن اسـت تـا بتـوان آن را                 -۱۸

  دوباره تکرار کرد؟

ارش پژوهشي را    در اين گام منتقد بايد گز      :مقايسه؛  گام دوم 
با فرآيندهاي علمي و واقعي مقايسه کند و بنابراين بايـد خـود          

  .  پژوهش مسلط باشدبر روش شناسي
  هاي قابل طرح راهنمايي و پرسش

  : مقايسه عناصر اصلي مطالعه با معيارهاي پژوهشي
  بيان مسأله پژوهش و هدف تحقيق  -۱

و آيا هدف پژوهش از دل بيـان مسـأله بيـرون آمـده اسـت        
  ني هــا بــرآن مبنــا شناســايي متغيرهــاي تحقيــق و  آزمــود

  ؟ قيق است؟ و آيا مسأله قابل تحشده اند
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  مسائل فرعي تحقيق  -۲
   ؟، اهداف و فرضيات مناسبت دارندآيا سئواالت

  جمعيت و نمونه  -۳
ايي هـاي  سـوگر  ؟آيا نمونه، معرف خوبي از جمعيـت اسـت        

نـه آنقـدر کـافي      آيا اندازه نمو   ؟احتمالي مطالعه کدام است   
ههـاي  آيـا گرو   ؟ که از خطاي نوع دوم جلوگيري کند       است

ا حقوق آزمودني ها رعايت شـده  آي ؟مطالعه، يکسان هستند  
 که نتايج به آن تعميم يافته اسـت،    آيا جمعيت هدف   ؟است

  ؟ تعريف شده اند
  ها  اندازه گيريها و سنجش-۴

ر آيـا پژوهشـگر ابـزا     : هاي اندازه گيـري و پرسشـنامه      مقياس
هاي  آيا روش؟ استگردآوري داده ها را به روشني شرح داده

 آيا روايي و    ؟ و امتيازدهي توضيح داده شده اند      اندازه گيري 
 ؟ اندازه گيري توضيح داده شـده انـد        هايپايايي ابزار و روش   

اگر از ابزار ابتکاري استفاده شده است آيـا نحـوه توليـد آن            
  تشريح شده است ؟ 

  ريـف  ر مـورد مشـاهده بـه روشـني تع         آيا عناص : مشاهده ها 
؟  بين مشاهده گران وجود داشته اسـت       آيا پايايي  ؟شده اند 

  ؟  ثبت داده ها توضيح داده شده استهايآيا در مورد روش
 مسأله پژوهش را نشـانه    ،آيا سئوالهاي مصاحبه  : مصاحبه ها 
  ؟ آيا سئوالهاي پرسشنامه سوگرايي دارند؟ گرفته اند

  طراحي  -۵
  ايـن مطالعـه مناسـب تـرين روش بـراي تهيـه       آيا طراحـي   

    ؟داده هاي مورد نياز است
   گردآوري داده ها -۶

 ؟ده ها به روشني شرح داده شده اند       آيا فراگرد گردآوري دا   
پايداري مناسب  آيا فراگرد گردآوري داده ها از پيوستگي و         

 اخالقـي   آيا روش گـردآوري داده هـا       ؟برخوردار بوده است  
  ؟ بوده است

  حليل داده ها ت -۷
سب نوع داده هـاي گـردآوري       آيا روش تحليل داده ها متنا     

آيا نتـايج    ؟ آيا روش تحليل داده ها روشن است       ؟شده است 
  ؟ به طريقي قابل فهم ارائه شده است

  تفسير داده ها  -۸
  آيا يافته هاي مربوط بـه هـر يـک از مسـائل فرعـي بحـث                 

يا آ ؟ي شده اندها از جوانب مختلف بررس آيا يافته    شده اند؟ 
  ؟ تفسير يافته ها سوگرايي ندارد

 گام تحليل شامل نقد ارتباط منطقـي هـر          : تحليل ؛گام سوم 
مثالً ارتباط منطقـي    . تيک از عناصر مطالعه با ديگر عناصر اس       

. ضيه و روش مطالعـه بايـد تحليـل شـود          ، فر بين مسأله، هدف  
متغيرهاي مسـائل فرعـي تحقيـق بايـد در چـارچوب مطالعـه              

يف علمي و عملي شـوند و طراحـي مطالعـه بايـد مناسـب               تعر
اکثـر نـواقص   .  پاسخ به مسائل تحقيـق انتخـاب شـود       اهداف و 

، زيـرا   ک استدالل منطقي آن نشأت مـي گيـرد        مطالعه از تفکي  
  ). ۱۴(باعث ناپيوستگي مراحل تحقيق مي شود 

در .  شناسـايي شـوند     (Assumptions)بايد مفروضات تحقيـق     
 منقد بايد ابعاد انتزاعـي تحقيـق را بررسـي      ،طي مرحله تحليل  

ايي کند و با منطقـي کـه در وراي فرآينـد تحقيـق اسـت آشـن        
هاي استدالل انتزاعي برخوردار باشـد  زيادتري داشته و از مهارت   

)۹ .(  
 هاي قابل طرح راهنمايي و پرسش

ور پيگرد سير منطقي عناصـر      دوباره گزارش پژوهش را به منظ     
  . يدمطالعه، با دقت بخوان

آيا ادبيات تحقيق در مسير مسأله پژوهش و يافتن ايـده اي       
آيا ادبيات تحقيـق     ؟جديد براي پژوهش به پيش رفته است      

آيا مسائل فرعـي     ؟ مطالعه را توجيه منطقي مي نمايد      انجام
آيا متغيرهاي   ؟قي دارد پژوهش با هدف پژوهش پيوند منط     

افته ها تأثير  بر ي از قلم افتاده اي وجود دارند کهمداخله گر 
آيـا   ؟ آيا چارچوب پـژوهش مناسـب اسـت        ؟گذاشته باشند 

 ؟عه از چارچوب مطالعه مشتق مـي شـود        مسائل فرعي مطال  
آيـا   ؟ساس مطالعات گذشته تعريف شده اند     آيا متغيرها بر ا   
با تعاريف عملياتي   (Conceptual definition)تعاريف ذهني 

فات ي کشف اختال  آيا ابزار اندازه گيري برا     ؟پيوستگي دارند 
آيا داده هـاي گـردآوري       ؟جزيي حساسيت کافي داشته اند    

  هاي  آيـا روشـ    ؟شده به مسائل پـژوهش مربـوط مـي شـود          
ل آماري با يکـديگر پيوسـتگي    ، طراحي و تحلي   نمونه گيري 

ده هـاي  آيا روش تحليل آماري بـا نـوع مطالعـه و دا     ؟دارند
ــاهنگي دارد  ــا   ؟گــردآوري شــده هم ــري ب ــا نتيجــه گي   آي

 آيـا از تحليـل      ؟ هاي ناشي از تحليـل همخـواني دارد        يافته
هايي  آيـا محـدوديت    ؟آماري، تفسير درستي ارائه شده است       

آيـا   ؟ محقق آنها را ناديده گرفتـه باشـد  وجود داشته اند که  
  ؟ اهنگي بين قسمتهاي مختلف و گزارش وجود داردناهم

 ارزشـيابي مفهـوم اصـلي و اهميـت          :ارزشـيابي ؛  گام چهارم 
در اين گـام از نقـد،       . عه را براساس معيارها محک مي زند      لمطا

پيوستگي بـين  . خلي و خارجي مطالعه آزمون مي شوداعتبار دا 
. ررسـي شـود   ، يافته ها و مطالعات قبلـي بايـد ب         فرآيند مطالعه 

تـا اسـاس گـام      ارزشيابي بايد پس از سه گام قبلي انجام شود          
  .فراهم آوردرا ) دسته بندي ذهني(پنجم 
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 تحليل انتقادی مطالعات پژوهشی                                          مجله پژوهش در پزشکی                                                            / ٢٠٠

 متغيرهـاي مطالعـه حاضـر بـا         فرضيه ها، طراحي   ارزشيابيدر  
مطالعات قبلي مقايسه مي شود و يافته هاي اين مطالعـه بايـد             

  . ي در نظر گرفته شوديافته هاي مطالعات قبل با توجه به
  هاي قابل طرح راهنمايي و پرسش

طالعـات  ، نتيجه گيري و پيشنهادهاي محقـق بـراي م         يافته ها 
  . ي کنيدآتي را دوباره بررس

 ؟وانند براي يافته هـا پيشـنهاد شـود        چه فرضيه هايي مي ت    
بـه چـه     ؟مي توان بـه يافتـه هـا اطمينـان کـرد           چه مقدار   

  هايي از   چـه سـئوال    ؟ تعمـيم اسـت    جمعيتي يافته هـا قابـل     
ها توسـط محقـق     يافته ها بيرون مي آيـد؟ آيـا ايـن سـئوال           

ي آورآيا نياز است که در مورد ابزار گرد        شناسايي شده اند؟  
چگونـه يافتـه هـاي       ؟داده در آينده تحقيق صـورت گيـرد       

 در جمـع بنـدي   ؟عه چيزي به دانش موجود مي افزايد     مطال
ا نقـاط  ؟ آيـ ط ضعف و قوت مطالعه چيست     ، نقا نقد يافته ها  

ه حاضر  آيا يافته هاي مطالع    ؟ضعف را مي توان برطرف کرد     
آيا نويسنده در بحث مطالعـه     ؟برمبناي مطالعات قبلي است   

  ؟ اي مطالعات قبلي اشاره داشته استخود به يافته ه

 آخرين گام در فرآيند نقد      : دسته بندي مفهومي   ؛گام پنجم 
ضر در حيطه مشخصـي از مطالعـات     دسته بندي يافته هاي حا    

  ، کــاربران علــوم پزشــکي از ادغــام يافتــه هــاي حاضــر. اســت
ايـن  .  به دانـش کـاربردي خـويش بيافزاينـد         مي توانند چيزي  

هـاي درسـي    دي منجر به ورود اطالعات تـازه بـه کتاب         بندسته  
هاي خـود و در  ي مي شود و مدرسان آنرا در آموزش       علوم پزشک 

ي مفهـومي   دسـته بنـد   . اليني به کار مـي گيرنـد      فرآيندهاي ب 
ازه و زمينـه اي بـراي ارائـه         هاي تـ  ابزاري بـراي توليـد پرسشـ      

ي هــاي جديــد و مهــارت الزم بــراي آن در اولــين ســالهاتئوري
دسته بندي مفهـومي بـه   . موزش دانشگاهي بايد آموخته شود  آ

 در  هاي موجـود   هاي پژوهش معني مي بخشـد و کاسـتي         يافته
  . دانش را روشن مي سازد

  هاي قابل طرح راهنما و پرسش
ترسيم يک مدل نموداري بـه سـادگي ارتبـاط يافتـه هـاي         

  آيـا   .پژوهش حاضر را بـا مطالعـات قبلـي نشـان مـي دهـد       
آيـا   ؟عه با ساير مطالعات پيوستگي دارد  ين مطال يافته هاي ا  

آيـا   وجوه اختالف ناشي از دقت در طراحي مطالعـه اسـت؟          
ــا اخــتالف ناشــي از چــارچوب ذهنــي مطالعــات اســت؟  آي

هاي متناقضي در حيطه رشته خاصي از آن علم وجود          تئوري
بـراي ارائـه   آيا يافته هاي مطالعـه حاضـر مـي توانـد         دارد؟

  ؟رودفرضيات نو به کار 

آيا اطالعات موجود بـراي     : بهره برداري از يافته ها در عمل      
اگر اطالعات کافي نيست،  ؟برداري در عمل کافي استبهره 

مــدهاي اپي ؟انشــي پــيش نيــاز اســتفاده از آن اســتچــه د
آيا تغييـر در     ؟اربردي در يافته ها چه خواهد بود      استفاده ک 

 جامعـه   سـالمت بيمـار يـا     مدها، اختالف معني داري در      اپي
   ؟خواهد داشت
   باال فرآيند نقد مطالعـات کمـي تکميـل          هایبا پاسخ به پرسش   

  .مي شود
  

  نقد مطالعات کيفي 
هاي کمي وجود دارند در نقـد       اکثر عناصري که در نقد پژوهش     

رسي مي شوند ولي به هر حال تفاوتهايي        مطالعات کيفي نيز بر   
 بـه   هـا ، روش گردآوري و تحليل داده       در نقد به خاطر طراحي    

جراي مطالعات  از آنجايي که ا   . لحاظ ماهيت مطالعه وجود دارد    
، کيفي نيازمند مهارتهاي تخصصي و تواناييهاي تحليلـي اسـت         

هاي فرد پژوهشگر است اين مطالعات به شدت تابع توانايينتايج 
ط پژوهشگر با بررسي تـأثير پژوهشـهاي سـابق او          و ميزان تسل  

  . آزمون می شود
دآوري و تحليل داده ها و معاني و مفاهيمي         جزئيات فرآيند گر  

بـا  که براي ظهور تئوري در مطالعات کيفي بکار مي رود بايـد             
فرآينـد دسـته بنـدي،    . وسواس و دقت بيشتري بررسـي شـود      

، تقطير اطالعات در مطالعات کيفي به صـورت پـي          سازماندهي
بـراي محققـان کيفــي   و اگرچـه  ) ۱(در پـي انجـام مـي شـود     

  هاي پژوهشـي توصـيف     ت، در اکثـر گزارشـ     شناخته شـده اسـ    
ز محققي به محقق ديگر متفاوت      نمي شود و چون اين فرآيند ا      

تئوري ارائه شـده در مطالعـه    . است، نتيجه تحليل اهميت دارد    
و بـه سـادگي بـه خواننـده     کيفي بايد از يافته ها نشأت گرفته      

 درک پديـده  اگر تئوري با دقت ارائه شده باشد به   . منتقل شود 
  . مون شده کمک مي کندآز

  

  نتيجه گيري 
هاي و بايـد در آموزشـ  نقد ضرورت پااليش و رشد دانش اسـت       

دانشگاهي و به ويژه در تحصيالت تکميلي بعنوان يک فعاليـت           
فرآينـد نقـد    . جدي مورد توجه اساتيد و دانشجويان قرار گيرد       

سـت راهگشـاي تحليلـي      خردمندانه که شامل پنج گام اصلي ا      
هـاي تحقيقـاتي اسـت و از    و طرحهاي پژوهشي  شانتقادي گزار 

جز در فرآيند ( پژوهشي ايراني -آنجا که نقد در نشريات علمي 
 پيشنهاد مي شود که سـردبيران ايـن       جايگاهي ندارند، ) داوري

نشريات به مقوله نقد و درج تحليل انتقادي مقاالت چاپ شده           
ر هاي علمي است و بازتـاب نظـ       پژوهشکه ضامن ارتقاء کيفيت     

از سـوي ديگـر الزم اسـت کـه          . خوانندگان است توجه نمايند   
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. نويسندگان پيش از ارسال مقاله مرحله سردشدن را طي کنند     
 سردشدن کمک مي کند که نقاط قوت و ضعف مقاله به چشم           

بيايد و نويسنده نوعي خود انتقادي داشته و مقاله را بازنگري و    
  . نمايداصالح 
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