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چکیده
زمینه و هدف :تعداد محققان پرستاری که از مطالعات فنومنولوژی و به خصوص هرمنوتیک در تحقیقات خود استفاده می-
کنند در حال افزایش است .بررسی اعتبار این مطالعات همواره مورد نظر محققان بوده است تا بتوانند در مورد درستی تحقیق،
روشهای انجام مطالعه و یافته های آن قضاوت کنند .لذا در این مطالعه به بررسی کیفیت مطالعات فنومنولوژی هرمنوتیک در
پرستاری پرداخته شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر ،مطالعهای توصیفی است که از طریق جستجوی گسترده پایگاههای الکترونیکی
 Proquest, PubMed, Web of Scienceو  Scopusانجام شد .در این مطالعه  003مقاله واجد شرایط مورد بررسی
قرار گرفت .کیفیت مقاالت بر اساس چکلیست محقق ساخته برگرفته از معیارهای گوبا و لینکلن مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد حدأقل امتیاز کسب شده توسط مقاالت  20/33از  67/7و حداکثر آن  132/8از  113میباشد.
 %12مقاالت دارای کیفیت باال %20 ،دارای کیفیت متوسط و  %33دارای کیفیت پایین بودند .هم چنین یافتهها نشان میدهد
قابلیت اعتبار در  ،%10قابلیت انتقال در  ،%82قابلیت اطمینانپذیری در  %21و قابلیت تائیدپذیری در  %27موارد رعایت شده
است.
نتیجهگیری :اکثریت مقاالت فنومنولوژی بررسی شده کیفیت متوسطی داشتند .بیشتر مقاالت از نظر معیار انتقالپذیری
مناسب ،از نظر اطمینانپذیری و تائیدپذیری در حد متوسط و از نظر معیار اعتبار پذیری کیفیت نامناسبی داشتند.
واژههای کلیدی :پدیدارشناسی ،تفسیری ،هرمنیوتیک ،پرستاری

مقدمه

دگرگون شود .در مسیر این تغییرات محققان علوم

عالقه به تحقیق کیفی در چند دهه گذشته

اجتماعی با مشکالت زیادی نیز مواجه میشوند که

افزایش یافته است .این نوع تحقیق به مطالعه روابط و

با استفاده از روشهای سنتی مانند روش قیاسی،

پدیدههای اجتماعی میپردازد .اجتماع بهسرعت در

تجربی ،استدالل و فرضیهسازی قابلحل شدن

حـال تغـییر بـوده و باعـث میشـود زنـدگی انسـانها

نیستند ،لذا محققان به روشهای کیفی روی آوردند
(.)1
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پدیدارشناسی ) (phenomenologyاست که یک

ندارد Vanmanen.روش پدیدار شناسی هرمنوتیک

روش تحقیق با ریشه فلسفی بوده و بر زندگی

را یک پارادایم مناسب تحقیقی دانسته و چهار معیار

روزمره افراد و تجارب آنان تمرکز میکند ( .)0این

گرایش ،قدرت ،میزان غنی بودن و عمق مطالعه را

جنبش نخستین بار توسط هوسرل با یک رویکرد

جهت ارزیابی کیفیت مطالعات پیشنهاد میکند (.)3

جدید در فلسفه آغاز شد و سپس توسط هایدگر

 Meyrickدو معیار شفافیت و سیستماتیک بودن و

ادامه یافت .وی بر جوهره و مفهوم پدیده تمرکز

 Kittoشش معیار واضح بودن ،دقت رویه ،نمونه

کرد و در صدد توسعه ابعاد ماهیت پدیده و تفسیر

مناسب ،دقت تفسیر ،دقت ارزیابی و انعکاس پدیده

آن برآمد ( .)3در مطالعات فنومنولوژی محقق

و قابلیت تعمیم بودن را برای یک تحقیق مناسب

موظف است تجربیات افراد را در رابطه با پدیده

کیفی ارائه کردند .)9( .با این وجود محققان استفاده

مورد نظر بدون هیچگونه کم و کاستی توصیف

از برخی دستورالعملها را مطلوب میدانند ،هر چند

نماید ( .)1این در حالی است که هایدگر بیان میکند

که این دستورالعملها ساختار یکسانی ندارند ()8؛

محقق نمیتواند در توصیف پدیده نقش خنثی داشته

اما در نهایت محققان معتقدند یک تحقیق کیفی

باشد; لذا از زبان و تفسیر خود برای شرح پدیده

خوب باید به گونهای باشد که خواننده بتواند به

استفاده میکند و سعی در تفسیر معنی پدیده جهت

راحتی در مورد روش و یافتههای مطالعه قضاوت

یافتن تمها دارد .این روش فنومنولوژی هرمنوتیک

کند .لذا جامعه داور خوبی برای ارزیابی این

نامیده میشود (.)2

تحقیقات محسوب میشود .با تمام تفاسیر تحقیقات

بررسی اعتبار یافتههای مطالعات کیفی همواره

کیفی بینیاز از ارزیابی کیفیت و اعتبار نیستند و

مورد نظر محققان بوده تا بتوانند در مورد درستی

همانند سایر مطالعات نیاز به ارزیابی و قضاوت دارند

تحقیق ،روشهای انجام مطالعه و یافتههای آن

(.)7

قضاوت کنند .مطالعات کیفی از این نظر بارها و

فنومنولوژی هرمنوتیک نوعی تحقیق کیفی است

بارها مورد انتقاد گرفتهاند زیرا که هیچ روش علمی

که با هدف در نظر گرفتن پدیدههای مرتبط با

ثابت و استانداردی برای ارزیابی این مطالعات وجود

مراقبت ،وارد علم پرستاری شده است و هدف آن

ندارد .به طور مثال لینکلن و گوبا ارزش حقیقی

آشکار کردن میزان آگاهی و درک فرد از تجربه

ثبات ،بیطرفی و قابلیت کاربرد آن را نشانه دقت

یک پدیده است ( .)13تعداد محققان پرستاری که از

مطالعات کیفی میدانند .معیارهای لینکلن و گوبا

فنومنولوژی در تحقیقات خود استفاده میکنند در

شامل موثق بودن یا اعتبار ،انتقالپذیری،

حال افزایش است؛ زیرا پرستاران به واسطه شغل

اطمینانپذیری و تائید پذیری میباشد (.)6

خود با افراد ارتباط تنگاتنگی دارند و ملزم به
همدردی با بیماران میباشند .آنها اکثراً شنوندگان

فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی ،دوره سوم ،شماره سوم ،زمستان 6931

42

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 14:23 +0330 on Thursday March 21st 2019

یکی از انواع تحقیقات کیفی ،مطالعات

توافق کلی برای ارزیابی تحقیقات کیفی وجود

بررسی کیفیت مطالعات فنومنولوژی ....

به کلیت افراد توجه میکنند .همه این موارد قابلیت-

معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا ساخته شد.

های الزم جهت تحقیقات پدیدارشناسی را ایجاد

همچنین از چکلیست  VAKSکه به منظور ارزیابی

میکند .به پرستاران جهت مصاحبه با افراد مهارت

مطالعات کیفی در دانمارک ساخته شده ( )10و

کافی دارند و همچنین دارای تجارب بالینی زیادی

معیارهای بیان شده در مطالعه )0331( Shenton

هستند که میتوانند از آن در جهت تعیین موضوع

جهت تهیه چکلیست استفاده شد ( .)13این ابزار

تحقیق و تفسیر یافتهها بهره جویند ()11؛ اما این که

دارای  36آیتم با معیار  1درجهای لیکرت است که

چقدر محققان پرستاری در مطالعات خود معیارهای

مشتمل بر  2بخش شامل بخشهای عمومی (عنوان،

مطالعات فنومنولوژی را رعایت میکنند تاکنون

چکیده ،منابع مالی ،توصیه برای پیشنهادت بعدی،

مورد بررسی قرار نگرفته است .لذا در این مطالعه به

تقدیر و تشکر و محدودیت مطالعه و  ،)...قابلیت

بررسی کیفیت مطالعات فنومنولوژی هرمنوتیک در

اعتبار ،انتقال ،اطمینانپذیری و تأییدپذیری میباشد.

پرستاری پرداخته شد.

امتیاز هر بخش در انتهای آن محاسبه میشود و در
نهایت امتیاز کلی کیفیت مقاله به دست خواهد آمد.

مواد و روشها

امتیاز هر بخش این چکلیست بین  9تا  08و امتیاز

در این مطالعه توصیفی پایگاههای اطالعاتی

هر مقاله در نهایت بین  32تا  113متغیر خواهد بود.

 PubMed, Web of Sciences (WoS), Scopusو

از نظر کیفیت متدولوژیک ،مقاالت با امتیاز 32

کلیدواژههای

تا  67دارای کیفیت پایین 93 ،تا  131دارای کیفیت

 Phenomenology, hermeneutic, interpretiveو

متوسط و باالتر از  132دارای کیفیت باال در نظر

 nursingجستجو شدند .برای دستیابی به مقاالت

گرفته شدند .روایی محتوای چکلیست توسط دو

بیشتر ،منابع مقاالت یافت شده نیز بررسی شدند.

تن از اساتید صاحبنظر در مطالعات فنومنولوژی

معیارهای ورود به مطالعه شامل قرار گرفتن در

دانشگاه علوم پزشکی کاشان تائید شد .پایایی این

محدوده زمانی  2سال اخیر (از سال  0313الی

چکلیست با روش پایایی مصححان همارز با

 ،)0319انتشار به زبان انگلیسی و قابلیت دسترسی به

ضریب همبستگی  3 /89تأیید شد .دادهها با استفاده

متن کامل مقاله بود.

از نرمافزار  SPSSنسخه  16مورد تجزیهوتحلیل قرار

Proquest

با

استفاده

از

مقاالت تکراری ،غیر مرتبط و فاقد متن کامل از

گرفت.

تحلیل خارج شدند .در جستجوی اولیه  1339مقاله
یافت شدند که پس از بررسی معیارهای ورود و

یافتهها

خروج 003 ،مقاله وارد مطالعه شدند .جهت ارزیابی

نتایج نشان میدهد  %82مطالعات واجد شرایط

کیفیت مطالعات از ابزار محقق ساخته استفاده شد.

در کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام شده بود و

این چکلیست بر اساس مقاالت و کتابهای مرتبط

تنها  %12مقاالت به کشورهای آفریقایی و آسیایی از
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خوبی بوده و برای تجارب افراد ارزش قائلاند ،لذا

با مطالعات فنومنولوژی هرمنوتیک و بر طبق

محسن ادیب حاج باقری

جمله ایران اختصاص داشت .موضوعهای پژوهش

آنها) و بررسی تجارب و دیدگاه انواع مختلف

شامل بررسی تجارب پرستاران ،مربیان و دانشجویان

بیماران و خانوادههای آنها بود .مراحل جستجو در

پرستاری (در مورد حرفه ،تحصیل و تجارب شخصی

نمودار ( )1نشان داده شده است.

ارزیابی بخش عمومی نشان میدهد  %80مقاالت

خود استفاده کردهاند اما در اکثریت موارد

از نظر بخش عمومی (عنوان ،چکیده ،توصیه برای

نویسندگان هدف مطالعه ( ،)%78پدیده مورد نظر

مطالعات بعدی ،محدودیتها) در حد مطلوب

( ،)%73محیط مورد مطالعه ( ،)%70نقل قول

هستند .بررسی سایر بخش نشان میدهد قابلیت اعتبار

شرکتکنندگان ( ،)%77توصیف واضح یافته (،)%70

در  ،%10قابلیت انتقال در  ،%82قابلیت اطمینانپذیری

کد اخالقی ( )%71و تمها ( )%77را بیان کردهاند.

در  %21و قابلیت تاییدپذیری در  %27موارد رعایت

حداقل امتیاز کسب شده توسط مقاالت  20/33از

شده است؛ بنابراین کمترین امتیاز مربوط به قابلیت

 67/7و حداکثر آن  132/8از  113میباشد%12 .

اعتبار و بیشترین امتیاز مربوط به قابلیت انتقال در

مقاالت دارای کیفیت باال %20 ،دارای کیفیت

مقاالت میباشد .یافتهها نشان میدهد تعداد

متوسط و  %33دارای کیفیت پایین بودند .نتایج

محدودی از مقاالت از ممیزی خارجی (،)%2

بررسی  1معیار گوبا و لینکلن در جدول زیر گزارش

توصیف مبنای فلسفی محقق ( )%13و ذکر نقش

شده است.

محقق به عنوان شرکتکننده ( )%13در نگارش مقاله
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نمودار  :1مراحل جستجو و تعداد مقاالت وارد شده به مطالعه بعد از اعمال معیار ورود

بررسی کیفیت مطالعات فنومنولوژی ....

جدول  :1نتایج بررسی کیفیت مقاالت منتخب بر اساس چهار معیار لینکلن و گوبا
معیارهای لینکلن و گوبا

قابلیت انتقال ()transferability

نقش محقق (بیشینه و بیوگرافی)

%33

روش نمونهگیری (هدفمند)

%39

استفاده از نظر همکاران

%22

تأیید دادهها توسط مشارکتکنندگان

%02

توصیف پیشفرض محققان (براکتینگ)

%00

نحوه تعیین حجم نمونه (اشباع)

%09

توصیف مبنای فلسفی محقق

%13

هدف مطالعه

%78

شرح پدیده مورد مطالعه

%73

نحوه انتخاب مشارکتکنندگان

%91

بیان ویژگیهای مشارکتکنندگان

%97

شرح محیط مطالعه

%70

توصیف دادهها مبتنی بر تجارب

%87

روش جمعآوری دادهها

%02

روش تجزیهوتحلیل

%90

ذکر نقلقولها

%77

بیان واضح یافتهها

%70

توصیف شیوههای محرمانه ماندن

%33

کد اخالقی

%71

ممیزی خارجی

%2

تمها

%77

ساب تمها

%92/2

جدول خالصه بندی تمها و ساب تمها

%63

موقعیت و نقش فعلی محقق در پژوهش

%02

مشارکت محقق به عنوان مشارکتکننده

%13

قابلیت اطمینان ()Dependability

قابلیت تأیید پذیری
()confirmability

بحث و نتیجهگیری

های مشابه تعمیم دهند )3 .قابلیت اطمینان داشته باشد

کیفیت مطالعات هرمنوتیک را وقتی میتوان

یعنی در صورت تکرار مطالعه مجدداً همان یافتهها

تائید کرد که  )1قابلیت اعتبار داشته باشد یعنی محقق

به دست خواهد آمد و  )1قابلیت تائیدپذیری داشته

به درستی یافتههای به دست آمده در مورد پدیده را

باشد؛ یعنی هیچ ابهامی در مورد انتخابهای

توصیف کند )0 .قابلیت انتقال داشته باشد؛ یعنی

انجامشده نباشد و چگونگی دستیابی به تفسیرها در

خوانندگان بتوانند یافتههای مطالعه را به سایر زمینه-

طول مطالعه مشخص باشد .یافتهها باید بر اساس
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قابلیت اعتبار ()credibility

معیارهای ابزار کیفیت

فراوانی

محسن ادیب حاج باقری

باشد .این معیارها به قابلیت اعتماد بودن مطالعات

میگویند ( .)19یافتههای این مطالعه نشان میدهد در

کمک میکند ( .)11در این مطالعه کیفیت مقاالت

 %39مطالعات مورد بررسی از نحوه نمونهگیری

فنومنولوژی از نظر چهار معیار اعتبار ،قابلیت انتقال،

هدفمند استفاده کرده و یا حداقل آن را ذکر کرده-

اطمینانپذیری و تائیدپذیری مورد بررسی شدند.

اند .این در حالی است که شیوه نمونهبرداری در

یکی از مواردی که در تعیین اعتبار مطالعات
فنومنولوژی از جمله هرمنوتیک تأثیر دارد ،نقش

مطالعات فنومنولوژی از ویژگیهای تعیین اعتبار این
مطالعات بوده و ذکر آن ضروری است.

محقق است .یافتهها نشان میدهد تنها  %33مطالعات

روش دیگری که باعث افزایش اعتبار مطالعات

مورد بررسی نقش محقق را تا حدودی بیان کردهاند

کیفی میشود ،کنترل یا مرور اطالعات توسط

اما هیچ یک به طور دقیق آن را ذکر نکردهاند .به

همکاران است .یک محقق در طول مطالعه کیفی

عنوان مثال در مطالعه  Mjørudو همکاران ()0319

ممکن است از نظرات متخصصان ،اعضای هیئت

محققان به بررسی تجارب افراد مبتال به دمانس در

علمی و همکاران حرفهای خود بهره میجوید و با

خانه پرستاری پرداختند .در مورد نویسنده اول این

بهکارگیری نظرات افراد متخصص ،باعث افزایش

مقاله این گونه ذکرشده است که وی پرستار

دقت مطالعه میشود ( .)18کنترل توسط مشارکت-

ریجیستر است که دارای سابقه کار در خانه پرستاری

کنندگان ویژگی مهم دیگری است که باید در این

میباشد ( .)12هر چند توضیح کامل نیست اما تا

مطالعات اجرا شوند .در این روش ،دادهها ،گزارش

حدودی به درک نقش محقق کمک میکند .به این

و تفسیرها در طول مطالعه به مشارکتکنندگان

منظور بهتر بود اطالعات بیوگرافی به همراه کلیه

برگردانده میشود تا مطابقت آن را با گفتهها و

اطالعات ،پیشزمینه محقق در مورد پدیده مورد نظر

روایت خود تائید کنند ( .)17به عنوان مثال عباسی و

و هم چنین محل تأمین منابع مالی جهت انجام مطالعه

همکاران ( )0311به بررسی تجارب بیماران پس از

ذکر میشد؛ چرا که محقق بایستی از صالحیت الزم

عمل جراحی عروق کرونر پرداختند .آنها در هر

در انجام اینگونه تحقیقات برخوردار باشد و اعتماد

مرحله از تجزیهوتحلیل ،دادهها را جهت تائید به

به محقق با اعتماد به روش انجام کار برابراست (.)13

شرکتکنندگان ارائه میکردند و با توجه به

یکی دیگر از مواردی که باعث افزایش

بازخورد آنها اصالحات اعمال میشد .همچنین

اعتباربخشی مطالعات میشود ،توصیف نحوه انتخاب

جهت اطمینان از درستی روند کار ،هر مرحله به

شرکتکنندگان است که به شیوه هدفمند انجام می-

رؤیت کارشناسان مربوطه میرسید ( .)03یافتههای

شود ( .)16در مطالعات فنومنولوژی و سایر مطالعات

مطالعه اخیر نشان میدهد  %22مطالعات مرور توسط

کیفی ،نمونههایی انتخاب میشوند که دارای

همکاران و  %02مطالعات کنترل توسط مشارکت-

اطالعات غنی ،دانش یا تجربه کافی در مورد پدیده

کنندگان را انجام داده یا حداقل ذکر کردهاند.
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تجربیات افراد و تأثیر آن بر روی اعمال و رفتار آنان

مورد نظر باشند که به آن روش نمونهگیری هدفمند

بررسی کیفیت مطالعات فنومنولوژی ....

براکتینگ یا تنزل میباشد .در این حالت محقق

را تا جایی ادامه میدهد که داده جدیدی از روایات

موظف است بدون هیچ دخل و تصرفی تجارب افراد

به دست نرسد یا به عبارتی به اشباع برسد ()01؛ اما

شرکتکننده را بیان کند ،به این منظور باید

تعیین نقطه اشباع برای محققین به خصوص محققین

پیشفرضهای خود را کنار گذاشته و به فهم

تازهکار آسان نیست و بسیاری در این مورد

جدیدی از پدیده دست یابد .بدین ترتیب دقت و

خودسرانه عمل میکنند .چنانچه  Masonدر مقاله

اعتبار مطالعه افزایش و تأثیر پیشفرضهای محقق بر

مروری خود  263مطالعه را که دانشجویان دکتری

البته

انجام داده بودند از نظر نمونهگیری و اشباع در

اختالفنظرهایی در مورد براکتینگ وجود دارد .به

مطالعات کیفی بررسی کرد و در نهایت به این نتیجه

عنوان مثال هایدگر معتقد است انجام براکتینگ در

رسید که اکثر محققان دکتری مفهوم اشباع را

مطالعات فنومنولوژی به خصوص هرمنوتیک کاری

نمیفهمند ،لذا تعداد زیادی مصاحبه انجام میدهند و

نمیتواند

یا اینکه مفهوم اشباع را درک میکنند اما برای

پیشفرضها و تجارب خود را کنار گذاشته و به دور

اینکه بهتر بتوانند مقاله خود را چاپ کنند از تعداد

از آنها بیندیشد ( .)00علیرغم اختالف نظرات

نمونه بیشتر استفاده میکنند و به این ترتیب کیفیت و

ذکرشده ،ما در این مطالعه براکتینگ را همچنان به

اعتبار مقاله خود را افزایش میدهند (.)02

نتایج

مطالعه

غیرممکن

کاهش

است،

مییابد

چراکه

(.)01

محقق

عنوان معیاری جهت افزایش کیفیت و اعتبار

یافتهها نشان میدهد تنها در  %13از  003مطالعه

مطالعات مورد بررسی قرار دادیم .در مطالعه

مورد بررسی مبنای فلسفی محقق بیان شده است .این

 Paturzoو همکاران ( )0316تجارب بیماران

در حالی است که ذکر مبنای فلسفی محقق یکی از

ایتالیایی مبتال به بیماری نارسایی قلبی مورد بررسی

ویژگیهای اساسی مطالعات فنومنولوژیک میباشد.

قرار گرفته است .در این مطالعه جهت براکتینگ

ادموند هوسرل به عنوان بنیانگذار مطالعات

کلیه نویسندگان موظف شدند قبل از جمعآوری

فنومنولوژیک معتقد بود محقق باید افکار و

داده ،پیشفرضهای خود را در مورد بیماری

پیشفرضهای خود را کنار بگذارد و در مطالعه

نارسایی قلبی را توصیف کنند ( .)03بررسیها نشان

دخالت ندهد؛ اما هایدگر و شاگردش گادامر

داد تنها  %00محققان براکتینگ را در مطالعاتشان

معرفتشناسی هوسرل را رد کرده و معتقدند انسان

انجام داده یا حداقل ذکر کردهاند.

نمیتواند پیشفرضها و افکار خود کنار بگذارد و

از یافتههای دیگر این مطالعه عدم ذکر اشباع در

تالش جهت این کار تصوری بیهوده است .لذا محقق

نمونهگیری است .به طوری که تنها در  %09مطالعات

باید به پیشفرضهای فلسفی خود وفادار بماند ،اما

روش اشباع را برای تعیین نمونه انجام داده یا ذکر

آن را بیان کند ( .)06به عنوان مثال در مطالعهای که

کردهاند .اشباع یکی از ویژگیهای مطالعات کیفی

توسط  Charalambousو  Kaiteکه بر روی
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مسئله دیگر در مورد مطالعات فنومنولوژی

است .بدین منظور محقق مصاحبه با شرکتکنندگان

محسن ادیب حاج باقری

تجارب دانشجویان در مراقبت از بیماران سرطانی

مصاحبههای گروهی و فردی ،مشاهده ،انواع

پرداختند .در این مطالعه محققان از رویکرد فلسفی

ژورنالها و منابع الکترونیک و اسناد و مدارک

 Ricoeurاستفاده کرده و در تمام مراحل به آن

جهت جمعآوری داده استفاده شود که به این روش

پایبند بودند .به این منظور محققان پیشفرضهای

 Triangulationیا تکنیک مثلث سازی (تلفیق)

خود را در یک دفترچه یادداشت نوشته و تجارب

میگویند .این روش باعث میشود تا اطالعات به

خود را در مورد پدیده مورد نظر توصیف کردهاند

دست آمده عمیقتر ،غنیتر و قابلاطمینان باشد
( .)08جهت مثال میتوان به مطالعه

(.)09

Rivera

معیار مهم دیگر که باعث افزایش دقت مطالعات

 Alvarezاشاره کرد که در سال  0319در اسپانیا

کیفی میشود معیار انتقالپذیری است .منظور از

انجام شد .در این مطالعه محققان به بررسی تجارب

انتقالپذیری این است که یافتههای به دست آمده از

دانشجویان و مربیان پرستاری در مورد تعلیم و تربیت

مطالعه قابلتعمیم به موارد مشابه (مانند جمعیت،

پرداختند و از روش تلفیق استفاده شده است .به این

مکان و موقعیت مشابه) باشد .البته با توجه تعداد کم

منظور محققان به مدت طوالنی با شرکتکنندگان

شرکتکنندگان احتمال کامل تعمیم وجود ندارد؛

در تماس بوده و از روشهای مصاحبه ،مشاهده،

لذا منظور آن است که بتوان نتایج را به موقعیتهای

شواهد و مستندات موجود جهت جمعآوری داده

مشابه ربط داد تا تعمیم .به این منظور خواننده بایستی

استفاده کردهاند ( .)07یافتههای مطالعه اخیر نشان

با خواندن مطالعه مورد نظر به تصویر درستی از

میدهد تنها  %02از مطالعات مورد بررسی از روش

پدیده مورد نظر دست یافته و جوهره آن را درک

مثلث سازی استفاده کردهاند.

کند تا بتواند آن را به موقعیت یا موارد مشابه ربط

از موارد دیگری که باعث افزایش قابلیت

دهد .این امر محقق نمیشود مگر اینکه پژوهشگر

اطمینانپذیری در مطالعات میشود استفاده از

توصیف درستی از پدیده داشته باشد ( .)13یافتههای

نقلقولهای شرکتکنندگان میباشد .به این ترتیب

مطالعه نشان میدهد که خوشبختانه در اکثر موارد

که بعد از تعریف هر تم محقق بایستی مثالهایی از

( )%73محققان این مورد را رعایت کرده و توصیف

نقلقولهای شرکتکنندگان ذکر کند که به آن

نسبتاً کاملی از پدیده مورد نظر داشتهاند؛ و این باعث

 quotationگفته میشود ( .)33یافتههای مطالعه

افزایش تعمیمپذیری مطالعه و در نتیجه افزایش

نشان میدهد در همه مطالعات مورد بررسی از

انتقالپذیری آن میشود.

نقلقول شرکتکنندگان استفاده شده است.

یکی از مواردی که باعث افزایش قابلیت

رعایت مسائل اخالقی نیز باعث افزایش اطمینان-

اطمینانپذیری مطالعات فنومنولوژی میشود ،نحوه

پذیری مطالعه میشود .یافته مطالعه نشان میدهد کد

جمعآوری دادهها میباشد .محققین معتقدند جهت

اخالقی و کسب رضایت آگاهانه در اکثر مقاالت
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دانشجویان پرستاری انجام شد محققان به بررسی

افزایش اعتبار دادهها بهتر است از چندین روش مانند

بررسی کیفیت مطالعات فنومنولوژی ....

بیان شده است؛ اما روش محرمانه ماندن هویت

نشان میدهد  %63مطالعات مورد بررسی از جدول

شرکتکنندگان تنها در  %33مقاالت ذکر شده

خالصهبندی برای نشان دادن تم و ساب تمها استفاده

است .بر اساس یافتههای

Richards and

کردهاند.

را برای مراقبین درمانی از محققان ایجاد میکند.

فنومنولوژی اختالف نظر بوده و به این منظور از

برای مراقبین درمانی محرمانه ماندن به این معنی است

معیارهای مختلفی استفاده شده است و این معیارها

که اطالعات افراد فاش نخواهد شد مگر در شرایط

بهتدریج و با گذشت زمان توسعه یافتهاند ( .)33یکی

خاص؛ اما از نظر محققین محرمانه ماندن حالتی است

از مطمئنترین معیارها جهت بررسی کیفیت مطالعات

که دسترسی به اطالعات شرکتکنندگان مطالعه به

کیفی ،معیارهای چهارگانه گوبا میباشد ( .)13ما در

حداقل میرسد به گونهایی که به استقالل آنها

این مطالعه از این معیارها استفاده کرده و به بررسی

آسیب نرسد .بدین منظور محقق باید در ابتدای

کیفیت مطالعات فنومنولوژی هرمنوتیک در پرستاری

مطالعه به صورت کتبی ذکر کند چه کسانی

پرداختیم .نتایج این مطالعه نشان میدهد ،اکثر

میتوانند به اطالعات افراد و دادههای اولیه دسترسی

مقاالت از نظر کیفیت در رده متوسط هستند و تنها

داشته باشند ( Ness .)31جهت محرمانه ماندن،

 %12مقاالت از کیفیت باالیی برخوردارند .نتایج

اطالعات شرکتکنندگان در یک مکان قفلشده

همچنین نشان میدهد اکثر مقاالت از نظر معیار

قرار گرفته و تنها نویسنده اول به آن دسترسی داشته

انتقالپذیری مناسب هستند .اما از نظر اطمینانپذیری

است .گزارش نتایج نیز به گونهای انجام شد که

و تأییدپذیری بیشتر مقاالت در حد متوسط و از نظر

هویت افراد محرمانه باقی بماند (.)30

معیار اعتبار پذیری بیشتر از نیمی از مقاالت از

توصیف دقیق روش به کار برده شده در مطالعه

کیفیت مناسبی برخوردار نیستند .علت آن میتواند

یکی دیگر از روشهایی است که باعث افزایش

چاپ مقاالت با کیفیت پایین در بعضی ژورنالها

معیار تأییدپذیری مطالعه میشود .در این حالت

خارجی باشد .این ژورنالها داوری مناسبی نداشته و

خواننده میتواند روند انجام کار را پیگیری کرده و

صرفاً با پرداخت هزینه اقدام به چاپ مقاالت

گامبهگام با محقق در طول مطالعه پیش رود .یکی از

میکنند .استفاده از مقاالت انگلیسی زبان از

روشهایی که این امر را تسهیل میکند نمایش

محدودیتهای دیگر این مطالعه بود چرا که به علت

نمودار و چارتها (خصوصاً جهت تم و ساب تم)

عدم آشنایی با زبان و فرهگ دیگر ممکن است

در مطالعه است .با استفاده از نمودار و چارت مراحل

نتوان قضاوت درستی در مورد صحت بیان نقلقولها

جمعآوری و پردازش دادهها عینیت داده میشود و

و توضیح واضح یافتهها کرد.

درک آن آسانتر میگردد ( .)13یافتههای مطالعه
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Abstract
Background & Aim: The number of nursing researchers who use phenomenology
studies and especially hermeneutics in their research is increasing. The validity of these
studies has always been sought by researchers to judge the accuracy of the research, the
methods of study and its findings. Therefore, in this study, the quality of Hermeneutic
phenomenology studies in nursing was investigated.
Materials & Methods: This study is a descriptive study conducted through extensive
search of Proquest, PubMed, Web of Science and Scopus databases. In this study 220
eligible articles were reviewed. The quality of papers was reviewed based on the
researcher-made checklist derived from the Guba and Linck criteria.
Results: The findings show that the minimum score earned by articles was 52.33 out of
69.9 and the maximum was 135.18 out of 140. 15% of the articles were of high quality,
52% had a moderate quality and 33% had poor quality. Moreover, the findings also
showed credibility at 42%, transferability at 85%, dependability at 54%, and
confirmability at 59% of cases were observed.
Conclusion: Most of the reviewed phenomenology articles had a moderate quality. Most
of the articles were moderate in terms of transferability, dependability and confirmability
and were inadequate in terms of credibility.
Keywords: Phenomenology, Interperetive, Hermeneutic, Nursing
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