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Abstract 

Introduction: Qualitative studies in the world have been growing and COREQ is the guideline 

that evaluates these articles. Earlier studies have compared non-nursing qualitative research or 

quantitative research with standard guidelines, but, to the best of researcher’s knowledge, no 

comparative study of qualitative nursing studies with COREQ is available. Therefore, the present 

study was designed to fill this gap. 

Methods: This descriptive study was performed on qualitative articles from 2016 to 2018. 

Demographic information questionnaire and COREQ checklist (32 items) were used for data 

collection. Data were analyzed using SPSS software version 16. 

Results: The results indicated that most of the items in the reviewed articles were in line with the 

guidelines. Comparing articles in English and Farsi journals, in three different years, and different 

academic types showed that adherence to some items (10, 15, 18, 25, 28, 29, 30, and 31) and 

domain 1 was different. 

Conclusion: Not complying with the COREQ items in the qualitative articles published 

in Iranian journals suggests this point to editors, writers, and researchers that they should 

consider available standards more precisely to obtain scientific and authentic results. 
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 چکیده

مطالعاات کیفای در جناان از رشااد روزافزونای بر اوردار باوده اناد و گایادالینی کااه ایان مقااالت را ارزیاابی مای کننااد،  مقدمـه:

چک لیست کورک می باشد. در مطالعااتی کاه انجاام شاده، تحقیقاات کیفای در حاوزه هاای ایار پرساتاری یاا پژوهشانای کم ای 

ده انااد، امااا مطالعااه ای کااه بااه بررساای تطبیقاای مطالعااات کیفاای پرسااتاری بااا گایاادالین بااا گایاادالیننای اسااتاندارد مقایسااه شاا

 کورک بپردازند موجود نمی باشند. در همین راستا مطالعه حاضر پی ریزی شد.

ــاروش انجااام شااد. باارای جماا   وری  1397تااا  1395مطالعااه حاضاار از نااوف توصاایفی و باار روی مقاااالت کیفاای سااالنای : ه

 یااتما اسااتفاده شااد. داده هااا بااا اسااتفاده از ناارم افاازار  32شاانامه اطالعااات دمااوگرافیکی و چااک لیساات کااورک  اطالعاات از پرس

SPSS  تجزیه و تحلیل شدند. 16ورژن 

نتااایح حاااکی از  ن بودنااد کااه اکهاار گویااه هااا در مقاااالت بررساای شااده، بااا گایاادالین مطابقاات داشااتند. در مقایسااه يافتــه هــا: 

ن انگلیسای و فارساای، در ساه سااال متفااوت، و تیپناای دانشااگاهی متفااوت مشایت شااد کاه رعایاات مقااالت در مجاالت بااا زباا

 ا متفاوت بوده است.1ا و حیطه ها  حیطه 31و  30و  29و  28و 25و 18و  15و  10بر ی از گویه ها  

را باه ساردبیران،  رعایات نشادن بر ای از گویاه هاا در مقااالت کیفای منتشار شاده در مجاالت ایاران ایان نکتاه: گیـرینتیجه

نویسندگان و محققین  اطرنشاان مای ساازد کاه بایساتی باا دقات بیشاتری و بار اسااد اساتانداردهای موجاود عمال نمایناد تاا 

 نتایح مطالعات از اعتبار و ارزش علمی جنانی بر وردار شود.
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 مقدمه

  اصاای جایگاااه گذشااته قاارن در تحقیقااات ک،شاا باادون

 فقاادان نظیاار مشااکالتی اگرچااه ،ا1 انااد  داشااته علاام در

 ایاان گاازارش در ا القاای مسااال ل و صااراحت و شاافافیت

 معضااالتی چنااین وجااود. ا2  شااد ماای دیااده تحقیقااات

 ایجاااد مطالعااات گاازارش گایاادالیننای گردیااد موجاا 

اکواتااااور  سااااایت. ا4, 3  یابااااد توسااااعه و گااااردد

 EQUATORبنداشااتی  اادمات توساا  بااار ا اولااین 

 انتشااارات کیفیاات افاازای  هااد  بااا انگلسااتان ملاای

 اجاااارای و انتشاااار، توساااعه، کماااک بااااه و علمااای

. ا5 شااد  بنیانگااذاری مطالعااات گاازارش گایاادالیننای

 ماای ارا ااه لیساات چااک صااورت بااه االاا ، گایاادالیننا

 هاااای سیساااتم در اطالعاااات مااادیریت در کاااه شاااوند

 چااک بااعمااال. ا9-6 اساات  مندارزشاا بساایار پیچیااده

 اسااتفاده سااو  از مااان  تاوان ماای مسااتحکم هااای لیسات

 شااده گاازارش مطلاا  درک بااه و شااد، نویسااندگی هااای

 درجااه در اقاادامات ایاان.  نمااود کمااک  نویساانده توساا 

 ظناااور از. شاااد انجاااام کم ااای مقااااالت بااارای اول

 تصااادفی شااده کنتاارل مطالعااات گاازارش گایاادالیننای

 سااااایر  ن بااادنبال و گااااذرد مااای دودهااااه حااادود

. ا11, 10 گردیاااد اساااتیرا  پژوهشااای گایااادالیننای

 بعنااوان تااوان ماای را دهاای گاازارش گایاادالیننای توسااعه

 زبااان کااه گرفاات درنظاار استانداردسااازی اقاادام یااک

 داور، سااردبیر، نویساانده، بااین ارتبااا  باارای مشااترکی

 .ا13, 12 نماید  می ایجادمتیصت  و  واننده،

 و مفااااهیم درک بااارای کاااه کیفااای تحقیاااق روشااانای

 کااار بااه ماادا الت یااا بیماااری سااالمتی، پیچیااده معااانی

 باااود. اساااتاندارد گایااادالین نیازمناااد نیاااز رود مااای

گایاادالیننای میتلفاای باارای گاازارش مقاااالت کیفاای 

 اسااتفاده ماای شااود  کااه از  ن جملااه ماای تااوان بااه

IMPAD  Ingress and Methodology, 

Participants, Approval, and Data: 

Collection and Management ا و SRQR 

 Standards for Reporting Qualitative 

Research امااا طراحاای یااک چااک ا14 ا اشاااره کاارد .

لیساات اسااتاندارد بااین المللاای مااد نظاار طراحااان قاارار 

 کااااورک گایاااادالین دلیاااال همااااین بااااه وگرفاااات 

 COREQ اسااتاندارد یااک ایجاااد البتااه. شااد طراحاایا 

 بااا کیفاای پژوهشاانای انااواف همااه باارای دهاای گاازارش

 ایاان دیگاار بیااانی بااه.  اساات بااوده روباارو بزرگاای چااال 

 در چااال  ایاان بااه پاساایی اسااتاندارد لیساات چااک

 روشاانای تعاادد زیاارا نیساات، کیفاای مطالعااات تمااامی

 ایجاااد متفاااوت،  وری جماا  روشاانای بااا کیفاای تحقیااق

. ساازد مای مشاکل را واحاد دهای گازارش استاندارد یک

 ممکاان کیفاای هااای پااژوه  نمحققاای دیگاار سااوی از

 داشااته متفاااوتی نظااری چااارچو  و انااداز چشاام اساات

 ارا ااه و  وری جماا  روشاانای همچنااین.  ا15 باشااند 

 ای، زمیناااه یادداشاااتنای مانناااد توصااایفی هاااای داده

 بااه توجااه بااا اقاادامات، و هااا مصاااحبه توصاای  اسااناد،

 .ا16 است  متفاوت بسیار گوناگون اهدا 

 تحقیقااات درمااورد یمشااکالت چنااین علیاارام لاایکن

 کم اای مطالعااات لیسااتنای  چااک کااه همانگونااه کیفاای،

 را مطالعااات گاازارش کیفیاات پریزمااا و کانسااورت ماننااد

 توانااد ماای مساائله ایاان ،ا24-17, 5  دهااد ماای افاازای 

 هااام کاااورک گایااادالین و کیفااای تحقیقاااات درماااورد

 بررساای کااه مطالعاااتی همچنااین. باشااد داشااته مصاادا 

 باا پرساتاری حاوزه در صاا صو کیفای مطالعاات تطبیقی

 تننااا. باشااند ماای اناادک بساایار بپردازنااد گایاادالیننا

انااد  بااوده دندانپزشااکی حااوزه در موجااود، مطالعااات

 ای مشاااهده و تجرباای مطالعااات ارزیااابی بااه یااا ، وا25 

همچنااین در مطالعااات فااو   . ا27, 26 انااد  پردا تااه

الااذکر بااازه زمااانی کوتاااهتری مااد  نظاار گرفتااه شااده و 

باین ساالنای گونااگون یاا دانشاگاهنای میتلا   مقایسه

باه اینکاه مطالعاات کیفای  توجاه صورت نگرفته است. باا

با اقبال زیاادی روبروساتت تاالش محققاین بارای بنباود 

وضااعیت گاازارش چنااین پژوهشاانای ارزشاامندی را ماای 

 پزشااکی، علااوم محققااین گاارای  طلبااد. مزیااد باار  ن

 طالعااهم کمبااود ایاان تحقیقااات و بااه پرسااتاری،  صوصااا
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 ایاان در پژوهشاای را حیطااه انجااام ایاان ارزیااابی باارای ای

 لاااذا. ا30-28, 24, 2 مااای ساااازد  ضاااروری زمیناااه

 حاصال مقااالت تطبیاق تعیاین هاد  باا حاضار پژوه 

 پرسااتاری مجااالت در شااده چااا  کیفاای مطالعااات از

 گایاادالین اساااد باار 1397 تااا 1395 سااال از ایااران

 .ا31 است  گردیده انجام کورک

 

 هاروش

 1395و از ابتدای فروردین  بود یاز نوف مقطع مطالعه این

 مجله 42 در شده چا  مقاالت 1397تا پایان اسفندماه 

 کمسیون مصو  ،ا پرستاری حیطه  ایران پژوهشی علمی

 به که پزشکی  موزش و درمان بنداشت وزارت نشریات

بودند را مورد بررسی   شده چا  انگلیسی و فارسی زباننای

 .  قرار داد

 به توجه با و کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم

 ترتی  به qو  p یرمقاد ،ا27  ستانه  و شقاقیان مطالعه

 و 5/0 نسبی و طای %95 اطمینان فاصله ،32/0و  68/0

 .محاسبه گردید 5 معیار انحرا 

 
 صورت این به مقاله، تعداد این میان از گیری نمونه روش

 به شدند انتیا  متناس  ای طبقه شرو به مقاالت که بود

 شد مقرر موجود کیفی مقاله 264 میان از که معنی این

 نسبت به ترتی  همین به لذا. شود انتیا  مقاله 148 که

 اقدام انتشار سال و مجله هر در موجود کیفی مقاالت تعداد

 3 در کیفی مقاله 30 ای مجله در اگر مهال طور به. شد

 تا شد بسته تناس  بود ودموج 2018 تا 2016 سال

 انتیا  باید تعداد چه سالنا این از یک هر از شود مشیت

 تصادفی گیری نمونه روش با طبقه هر در سپس و شوند

 .شد انجام  گیری نمونه الوکاسیون راندوم افزار نرم با ساده

دو  یا یکدو مقاله بودند هر یا یکتننا  یکه حاو یمجالت

و در  یده نمونه ها افزوده گردمقاله شان انتیا  شده و ب

به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار  یفیمقاله ک 184کل 

 و گردید قرا ت شده چا  مقاالت تمام عنوانگرفتند. 

 تحلیل پدیدارشناسی، مطالعات شامل که کیفی مقاالت

 ،مطالعه از پس. بود وارد شدند گرانددتئوری و محتوی

با مقاله  و شده ار   ندنبود یفیکه  مطالعه ک  مقاالتی

 که مقاله 15 اگرچهشد.  یگزیناز همان گروه جا یگرید

 کل در. شدند گذاشته کنار مطالعه از نداشتند جایگزین

 .گرفتند قرار بررسی مورد نمونه 169

 مصاحبه که کیفی مقاالتورود عبارت بودند از:  معیارهای

 ها داده  وری جم  روش عنوان به را گرو  فوکود و

 از پس ومقاالت  این چکیدهابتدا  در.  بودند کرده انتیا 

 داشتند را انتیا  معیارهای که  مقاالتی کامل متن  ن

 از که مقاالتی یگرد ییسو از .گرفت می قرار بررسی مورد

 و کتا  تحلیل شامل و بودند کرده استفاده پرسشنامه ابزار

 . گردید حذ  بودند ها رسانه سایر

 لیستی چک ، COREQ با قاالتم تطبیق ارزیابی برای

 :بود بی  دو شامل که شد طراحی

  مقاله، نام شامل مقاالت توصیفی های ویژگی: اول بی 

 انتشار سال ناشر، دانشگاه تیپ مجله، شماره و شماره

 نمایه پایگاه در مجله که ای داده پایگاه ، مجله زبان ،نشریه

 های  یتم: دوم بی  و نویسنده، وابستگی شود، می

 از که مورد 32 شامل  COREQ لیست چک در موجود

تیم : اول قسمت  است. شده تشکیل اصلی بی  سه

طراحی : دوم سوال، قسمتهشت  حاوی  تحقیق و ارزیابی

تجزیه تحلیل و : سوم قسمت و سوال، پانزده مطالعه حاوی

 چک این. ا1سوال بود  جدول  نه حاوی گزارش مطالعه که

 تحلیل شناسی، کیفی پدیدار اتمطالع انواف برای لیست

 با لیست چک  یتم شود. هر می استفاده مصاحبه و محتوا

که  یدگرد یدهسنج  حدودی تا و  یر بله، های گزینه

 ی ،ترت ینداده شد. به ا 2تا  0از  ی دامنه نمره به ترت

صوری و محتوایی  ییبود. رواا 64تا  0ین  دامنه نمرات ب

 یدانشکده پرستار یداسات پرسشنامه توس  ده تن ازکمی 

اصفنان با درجه حد اقل  یدانشگاه علوم پزشک ییماما

زن  یتمیتل  با جنس یشنایو در گروهنا و گرا یاریاستاد

ضری  اهمیت گویه های چک لیستشد.  یدهو مرد سنج
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  یتمی 32 لیست چکا: COREQ  کیفی مطالعات گزارش برای تلفیقی معیارهای. 1جدول 

 توضیحات/ سئواالت نمایراه آيتم شماره

 فردی هایويژگی بازانديشی و تحقیق تیم :1 دامنه

 انجام داده است؟ متمرکز را گروه یا و مصاحبه نویسنده هاا کدام گرتسنیل/ گرمصاحبه  1

 PhD، MD. مهال عنوان به بود؟ چه پژوهشگر مدرک مدرک  2

 بود؟ چه مطالعه زمان در  ننا شغل اشتغال  3

 پژوهشگر زن بود یا مرد؟ جنسیت  4

 داشت؟ منارت  موزی یا ایتجربه پژوهشگر چه منارت  موزی و تجربه  5

 کنندگان مشارکت با ارتباط

 شده است؟ برقرار رابطه شروف مطالعه از  یا قبل برقراری ارتبا   6

 پژوه  انجام دالیل شیصی، اهدا  مهال، عنوان دانند؟ بهمشارکت کنندگان در مورد پژوهشگر چه می گرمصاحبه از کنندگان شرکت  گاهی  7

 گرمصاحبه هایویژگی  8
 دالیال مفروضات، تورش، مهال، عنوان شده است؟ به گزارش گرتسنیل/ گرمصاحبه مورد در هاییویژگی چه

 تحقیق موضوف در عال ق و

 نظری چهارچوب مطالعه طرح :2 دامنه

 شنا تی ها و نظریه روشگرای   9
 قاوم گفتماان، تحلیل تئوری، گراندد مهال، عنوان بهشد؟  بیان مطالعه بنای زیر در شناسی روش گرای   یا

 محتوا تحلیل پدیدارشناسی، نگاری،

  انتخاب مشارکت کنندگان

 برفی لولهگ متوالی، دسترد، در هدفمند، مهال، عنوان بهشدند؟  انتیا  چگونه کنندگان مشارکت گیرینمونه  10

 ایمیل پست، تلفن، چنره، به چنره مهال، عنوان چگونه با مشارکت کنندگان مصاحبه شد؟ به نوف رویکرد  11

 تعداد مشارکت کنندگان در مطالعه چند نفر بودند؟ حجم نمونه  12

 دالیل؟ کردند؟ مطالعه را ترک یا در مطالعه نشدند و شرکت به حاضر نفر چند شارکتم عدم  13

  محیط

 کار محل درمانگاه،  انه، مهال، عنوان ها گرد وری شده بود؟ بهکجا داده هامحی  گرد وری داده  14

 نیز وجود داشت؟ دیگری شیت پژوهشگران، و کنندگان مشارکت بر عالوه  یا نمشارکت کنندگا ایر حضور  15

 تاریخ دموگرافیک، اطالعات مهال، عنوان بهبود؟  چه ها نمونه منم مشیصات توصی  نمونه  16

  هاگردآوری داده

 هایی توس  مولفان انجام شد؟  یا مطالعه  زمایشی انجام گرفت؟هایی، راهنماییپاسخ  یا سئواالتی، مصاحبه راهنمای  17

 ها انجام گرفت؟ اگر بله، چند بار یا تکرار مصاحبه هاتکرار مصاحبه  18

 ها استفاده شد؟ی برای گرد وری داده یا در مطالعه از ضب  صوتی و تصویر ضب  صوتی/ تصویری  19

 های میدانی برداشته شد؟ یا در حین یا پس از مصاحبه یا گروه متمرکز یادداشت های میدانی یادداشت  20

 بود؟ چقدر متمرکز گروه یا و مصاحبه زمان مدت مدت زمان  21

 ها مورد بحث قرار گرفت؟ یا اشباف داده هااشباف داده  22

 برگردانده شد؟ کنندگان مشارکت به هارونوشت اصالحت یا و نظر برای  یا هابازگرداندن رونوشت  23

 هاداده تحلیل و تجزيه ها يافته و تحلیل و تجزيه :3 دامنه

 اند؟ها را کدگذاری کردهها، دادهچند کدگذار داده هاداده کدگذاران تعداد  24

 اند؟ یا مولفان قال  کدگذاری را توصی  کرده کدگذاری قال  توصی   25

 ها استیرا  شد؟دهشد و یا از دا  یا مضامین، بعدًا مشیت مضامین تما استیرا   26

 د؟ش استفاده هاداده مدیریت برای، امکانا صورت افزار در نرم کدام نرم افزار  27

 ؟دادند باز وردی هایافته مورد کنندگان در مشارکت  یا کنندگان مشارکت کردن چک  28
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  دهیگزارش

 شده ارا ه هاینقل قول  29

 یا هر نقل و قول مشیت شاده  ؟شد ها ارا هیافته/ مضمون دادن نشان برای کنندگان مشارکت قول  یا نقل

 بود؟

 کنندگان مشارکت شماره، مهال عنوان به

 ؟داشت وجود تطابق هایافته و شده ارا ه هایاده یا بین د هابا یافته هابودن داده همسو  30

 ؟شده بود ارا ه هاییافته در وضوح اصلی به  یا مضامین اصلی مضامین روشنی  31

 ؟شتدا وجود فرعی مضامین در مورد بحث یا و متنوف هاینهنمو  یا شرح فرعی مضامین روشنی  32

  

ا تننا در CVRبود اما ضری  روایی محتوا   5/1باالتر از  

 32 و 31 ،30 ،25 ،21 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9گویه های 

ا حاصل شد. از 1975باالتر از حد بحرانی جدول الوشه  

ا در همه گویه ها CVIسویی دیگر شا ت روایی محتوا  

تر از دارای نمره باال 15و  13، 8، 7، 4به جز گویه های 

 محاسبه کرونباخ  لفای با پرسشنامه یاییپابود.  75/0

 نشان یابانارز ینب یاییپا ین. همچنبود 703/0 که گردید

 703/0 ارزیابان بین پیرسون همبستگی ضری  که داد

 05/0p< است بودها. 

 در کهمطالعه  یننفر از محقق دوتوس    مقاالت یهکل

 مورد باشند یم متیصت پرستاری علوم و کیفی تحقیقات

 در. شدند وارد افزار نرم در اطالعات و گرفته قرار ارزیابی

 16نسیه  SPSSاستفاده از نرم افزار  با هاداده  یتننا

 قرار گرفت.  یلو تحل یهمورد تجز

 

 هايافته

 مورد کیفی مقاله 169 میان از که دهند می نشان نتایح

 در تعداد 81 و فارسی مجالت در تعداد 88 بررسی،

 مقاالت، این میان از. اند رسیده چا  به انگلیسی مجالت

 35 ،1396 سال در مقاله 80 ،1395 سال در 55 تعداد

 چا  مقاالت تعداد. اند شده چا  1397 سال مقاله در

 در و ،ادرصد 4/73  124 یک تیپ دانشگاهنای در شده

 مقالهدرصدا  0/6  6 سه تیپ ،ادرصد1/23  39 دو تیپ

 .بود

 گایاادالین از شااده کساا  نماارات میااانگین مجمااوف، در

. بااود 35/35 ± 64/5 شااده، بررساای مقاااالت در کااورک

 و14و  12 و 11و  10 و 9 و 6 هاااای همچناااین گویاااه

 و31 و30 و29 و26 و 25 و22 و21 و19 و 17 و 16

 و2 و1 هااای  یااتم و شااده رعایاات مقاااالت اکهاار در 32

 و24 و23 و 20 و 18 و15 و13 و8 و7 و 5 و4 و3

اکهاار ایاان کااه  بودنااد نشااده رعایاات مقاااالت اکهاار رد 27

و رواباا   قیااتحق میتاا یمعرفاا اول  طااهیح در هااا هیااگو

عاادم رعایاات گویااه هسااتند.  ا ننااا بااا شاارکت کنناادگان

در ایااان مقااااالت کاااه مرباااو  باااه  24و  23هاااای 

بازگرداناادن دستنوشااته هااا بااه مصاااحبه شااوندگان و 

نااده تعاداد افاارادی اساات کااه کدگاذاری داده هااا را باار ع

داشااته انااد ماای توانااد بااه تعنااد ا القاای نویسااندگان در 

اطااالف رسااانی بااه مشااارکت کنناادگان و عاادم اطااالف از 

اهمیااات معرفااای افاااراد شااارکت کنناااده در بیشااانای 

 میتل  انجام تحقیق کیفی باشد.

در مجموف رعایت گویاه هاا در ساه ساال میتلا  نشاان 

بیشاترین ماورد و  11و  29می دهاد کاه در گویاه هاای 

 حضااور  15 انصاارا  از مطالعااها و  13گویااه هااای در 

افراد ایار شارکت کننادها کمتارین میازان تطاابق دیاده 

ماای شااود. نتااایح همچنااین حاااکی از  ن اساات کااه در 

تفاااوت معناای دار  25سااالنای میتلاا  فقاا  در گویااه 

ا.  نااالیز واریااانس یکطرفااه نشااان p=03/0وجااود دارد  

وده اساات باا 1396داد کااه ایاان تطبیااق بیشااتر در سااال 

 ا. 2 جدول 

 زمون کاای اساکو ر حااکی از ا اتال  معنای دار از نظار 

رعایاات گویااه هااا در تیپنااای میتلاا  دانشااگاهی در 

بااااود  31و  30و  29و  18و  15و  10گویااااه هااااای 

 05/0p< ا. اگرچاااه  زماااون  ناااالیز واریاااانس یکطرفاااه

نشااان داد کااه تفاااوت معناای داری بااین دانشااگاهنای 



 17/تطبیق مقاالت کیفی ایران با گایدالین کورک                                                                                صدرامجله علوم پزشکی 

smsj.sums.ac.ir 

 زان تطبیق مقاالت کیفی با گایدالین کورک بر حس  سالنای میتل مقایسه می. 2جدول 
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 304/0 5ا7/14  9/2ا7/6  28ا4/82  21ا3/26  9ا3/11  50ا5/62  11ا7/29  5ا1/9  39ا9/70  1گویه

 703/0 2ا9/5  0ا0/0  32ا1/94  10ا5/12  2ا9/2  68ا0/85  7ا7/12  1ا8/1  47ا5/85  2گویه

 306/0 0ا0/0  1ا9/2  33ا1/97  6ا5/7  1ا3/1  73ا3/91  1ا8/1  1ا8/1  53ا4/96  3گویه

 342/0 5ا7/14  0ا0/0  29ا3/85  18ا5/22  3ا8/3  59ا8/73  11ا0/20  0ا0/0  44ا0/80  4گویه

 533/0 6ا9/10  1ا8/1  33ا1/97  10ا5/12  1ا3/1  69ا3/86  6ا9/10  1ا8/1  48ا3/87  5گویه

 431/0 24ا6/70  3ا8/8  7ا6/20  64ا0/80  5ا3/6  11ا8/13  36ا5/65  5ا1/9  14ا5/25  6گویه

 861/0 2ا9/5  2ا9/5  30ا2/88  4ا0/5  3ا8/3  73ا3/91  4ا3/7  1ا8/1  50ا9/90  7گویه

 989/0 2ا9/5  4ا8/11  28ا4/82  2ا9/5  4ا8/11  28ا4/82  3ا5/5  6ا9/10  46ا6/83  8گویه

 649/0 33ا1/97  0ا0/0  1ا9/2  79ا8/98  0ا0/0  1ا3/1  53ا4/96  0ا0/0  2ا6/3  9گویه

 604/0 33ا1/97  0ا0/0  1ا9/2  76ا0/95  0ا0/0  4ا0/5  54ا2/98  0ا0/0  1ا8/1  10گویه

 400/0 34ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  79ا8/98  0ا0/0  1ا3/1  53ا4/96  0ا0/0  2ا6/3  11گویه

 146/0 32ا1/94  0ا0/0  2ا9/5  80ا100  0ا0/0  0ا0/0  53ا4/96  1ا8/1  1ا8/1  12گویه

 211/0 1ا9/2  0ا0/0  33ا1/97  1ا3/1  1ا3/1  78ا5/97  5ا1/9  1ا8/1  49ا1/89  13گویه

 204/0 29ا3/85  2ا9/5  3ا8/8  54ا5/67  3ا8/3  23ا8/28  37ا3/67  2ا6/3  16ا1/29  14گویه

 575/0 2ا9/5  1ا9/2  31ا2/91  2ا5/2  0ا0/0  78ا5/97  2ا6/3  1ا8/1  52ا5/94  15گویه

 703/0 34ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  76ا0/95  1ا3/1  3ا8/3  53ا8/96  1ا8/1  1ا8/1  16گویه

 118/0 30ا2/88  3ا8/8  1ا9/2  68ا0/85  2ا5/2  10ا5/12  46ا6/83  6ا9/10  3ا5/5  17گویه

 452/0 3ا8/8  2ا9/5  29ا3/85  17ا3/21  2ا5/2  61ا3/78  8ا5/14  3ا5/5  44ا0/80  18گویه

 801/0 16ا1/47  12ا3/35  6ا6/17  46ا5/57  21ا3/26  13ا3/16  32ا2/58  16ا1/29  7ا7/12  19گویه

 654/0 4ا8/11  7ا6/20  23ا6/67  9ا3/11  21ا3/26  50ا5/62  9ا4/16  17ا9/30  29ا7/52  20گویه

 742/0 30ا2/88  0ا0/0  4ا8/11  73ا3/91  0ا0/0  7ا7/12  48ا3/87  0ا0/0  7ا8/8  21گویه

 113/0 23ا6/67  1ا9/2  10ا4/29  54ا5/67  8ا0/10  18ا5/22  42ا4/76  0ا0/0  13ا6/23  22گویه

 536/0 7ا6/20  1ا9/2  26ا5/76  8ا0/10  1ا3/1  71ا8/88  6ا9/10  1ا8/1  48ا3/87  23گویه

 264/0 5ا7/14  1ا9/2  28ا4/82  9ا3/11  10ا5/12  61ا3/76  6ا9/10  2ا6/3  47ا5/85  24گویه

 036/0 28ا4/82  0ا0/0  6ا6/17  63ا8/78  4ا0/5  13ا3/16  34ا8/61  1ا8/1  20ا4/36  25گویه

 833/0 31ا2/91  1ا9/2  2ا9/5  77ا3/96  1ا3/1  2ا5/2  51ا7/92  1ا8/1  3ا5/5  26گویه

 512/0 9ا5/26  0ا0/0  25ا5/73  19ا8/23  0ا0/0  61ا3/76  18ا7/32  0ا0/0  37ا3/67  27گویه

 268/0 15ا1/44  2ا9/5  17ا0/50  39ا8/48  10ا5/12  31ا8/38  24ا6/43  2ا6/3  29ا7/52  28گویه

 741/0 34ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  79ا8/98  0ا0/0  1ا3/1  54ا2/98  0ا0/0  1ا8/1  29گویه

 549/0 33ا1/97  0ا0/0  1ا9/2  77ا3/96  0ا0/0  3ا8/3  51ا7/92  0ا0/0  4ا3/7  30گویه

 568/0 34ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  78ا5/97  0ا0/0  2ا5/2  53ا4/96  1ا8/1  1ا8/1  31گویه

 458/0 30ا2/88  1ا9/2  3ا8/8  71ا8/88  3ا8/3  6ا5/7  43ا2/78  5ا1/9  7ا7/12  32گویه
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میتلاا  در سااه حیطااه ی چااک لیساات کااورک وجااود 

 ا. 3ا  جدول p>05/0 ندارد 

در مجالت چاا  شاده باه زبانناای فارسای و انگلیسای از 

تفاااوت  30و  28نظاار رعایاات گویااه هااا در  یااتم هااای 

.  ناااالیز واریاااانس ا>05/0p معنااای دار وجاااود دارد 

یکطرفااه نیااز نشااان داد کااه در مجااالت چااا  شااده بااه 

زبااان انگلیساای رعایاات ایاان  یااتم هااا و حیطااه اول 

 ا. 4ت بنتری قرار دارد  جدول پرسشنامه در وضعی

 مقایسه میزان تطبیق مقاالت کیفی با گایدالین کورک بر حس  تیپ دانشگاهنا .3جدول 
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 867/0 1ا7/16  0ا0/0  5ا3/83  10ا5/25  1ا6/2  3ا7/7  26ا0/21  12ا7/9  86ا4/69  1گویه

 884/0 0ا0/0  0ا0/0  6ا0/100  5ا8/12  0ا0/0  1ا6/2  14ا3/11  2ا6/1  108ا1/87  2گویه

 834/0 0ا0/0  0ا0/0  6ا0/100  5ا8/12  0ا0/0  1ا6/2  14ا3/11  2ا6/1  116ا5/93  3هگوی

 851/0 1ا7/16  0ا0/0  5ا3/83  9ا1/23  0ا0/0  0ا0/0  24ا4/19  3ا4/2  97ا2/78  4گویه

 851/0 1ا7/16  0ا0/0  5ا3/83  9ا1/23  0ا0/0  0ا0/0  9ا3/7  2ا6/1  113ا1/91  5گویه

 095/0 4ا7/66  2ا3/33  0ا0/0  26ا7/66  1ا6/2  3ا7/7  94ا8/75  8ا5/6  22ا7/17  6گویه

 918/0 0ا0/0  0ا0/0  6ا0/100  2ا1/5  7ا9/17  1ا6/2  8ا5/6  5ا0/4  111ا5/89  7گویه

 348/0 0ا0/0  0ا0/0  6ا0/100  4ا3/10  0ا0/0  7ا9/17  6ا8/4  14ا3/11  104ا9/83  8گویه

 475/0 6ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  39ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  120ا8/96  0ا0/0  4ا2/3  9گویه

 <001/0 3ا0/50  0ا0/0  3ا0/50  39ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  121ا6/97  0ا0/0  3ا4/2  10گویه

 875/0 6ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  38ا4/97  1ا6/2  0ا0/0  122ا4/98  0ا0/0  2ا6/1  11گویه

 457/0 6ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  37ا9/94  0ا0/0  1ا6/2  122ا4/98  0ا0/0  2ا6/1  12گویه

 896/0 0ا0/0  0ا0/0  6ا0/100  2ا1/5  3ا7/7  0ا0/0  5ا0/4  2ا6/1  117ا4/97  13گویه

 400/0 6ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  26ا7/66  0ا0/0  3ا7/7  88ا0/71  4ا2/3  32ا8/25  14گویه

 001/0 1ا7/16  1ا7/16  4ا7/66  0ا0/0  1ا6/2  0ا0/0  5ا0/4  1ا8/0  118ا2/95  15گویه

 907/0 6ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  37ا9/94  3ا7/7  1ا6/2  120ا8/96  1ا8/0  3ا4/2  16گویه

 089/0 4ا7/66  2ا3/33  0ا0/0  33ا6/84  2ا1/5  3ا7/7  107ا3/86  6ا8/4  11ا9/8  17گویه

 006/0 0ا0/0  2ا3/33  4ا7/66  7ا9/17  12ا8/30  2ا1/5  21ا9/16  3ا4/2  100ا6/80  18گویه

 967/0 3ا0/50  2ا3/33  1ا7/16  20ا3/51  9ا1/23  12ا8/30  71ا3/57  35ا2/28  18ا5/14  19گویه

 822/0 1ا7/16  2ا3/33  3ا0/50  7ا9/17  0ا0/0  9ا1/23  14ا3/11  34ا4/27  76ا3/61  20گویه

 191/0 6ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  32ا1/82  0ا0/0  0ا0/0  113 0ا0/0  11ا9/8  21گویه

 324/0 3ا0/50  1ا7/16  2ا3/33  30ا9/76  1ا6/2  0ا0/0  86ا4/69  8ا5/6  30ا2/24  22گویه

 655/0 0ا0/0  0ا0/0  6ا0/100  7ا9/17  6ا4/15  1ا6/2  14ا3/11  2ا6/1  108ا1/87  23گویه

 237/0 0ا0/0  0ا0/0  6ا0/100  4ا3/10  1ا6/2  6ا4/15  16ا9/12  7ا6/5  101ا5/81  24گویه

 290/0 3ا0/50  1ا7/16  2ا3/33  28ا8/71  1ا6/2  1ا6/2  94ا8/75  3ا4/2  27ا8/21  25گویه

 561/0 5ا3/83  0ا0/0  1ا7/16  36ا3/92  0ا0/0  1ا6/2  118ا2/95  2ا6/1  4ا2/3  26گویه

 644/0 1ا1/16  0ا0/0  5ا3/83  9ا1/23  0ا0/0  0ا0/0  36ا0/29  0ا0/0  88ا0/71  27گویه
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 176/0 2ا3/33  0ا0/0  4ا7/66  20ا3/51  0ا0/0  0ا0/0  56ا2/45  14ا3/11  54ا5/43  28گویه

 034/0 6ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  37ا4/94  0ا0/0  0ا0/0  124ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  29گویه

 <001/0 4ا7/66  0ا0/0  2ا3/33  35ا7/89  0ا0/0  0ا0/0  122ا4/98  0ا0/0  2ا6/1  30گویه

 <001/0 5ا3/83  1ا7/16  0ا0/0  39ا0/100  1ا6/2  0ا0/0  1221ا6/97  0ا0/0  3ا4/2  31گویه

 560/0 5ا3/83  1ا7/16  0ا0/0  35ا7/89  - 1ا6/2  104ا9/83  7ا6/5  13ا5/10  32گویه

 

 بیق مقاالت کیفی با گایدالین کورک بر حس  زبان مقاالتمقایسه میزان تط. 4جدول 

 زبان فارسی زبان انگلیسی 

P
 v

alu
e

 

 پاسخ   

 

 گویه
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ی
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 304/0 11ا5/12  8ا1/9  69ا4/78  26ا1/32  7ا6/8  48ا3/59  1گویه

 703/0 8ا1/9  3ا4/3  77ا5/87  11ا6/13  0ا0/0  70ا4/86  2گویه

 306/0 2ا3/2  1ا1/1  85ا6/96  5ا2/6  2ا5/2  74ا4/91  3گویه

 342/0 10ا4/11  2ا3/2  76ا4/86  24ا6/29  1ا2/1  56ا1/69  4گویه

 533/0 8ا1/9  0ا0/0  80ا9/90  9ا1/11  2ا5/2  70ا4/86  5گویه

 431/0 60ا2/68  8ا1/9  20ا7/22  64ا0/79  5ا2/6  12ا8/14  6گویه

 861/0 5ا7/5  2ا3/2  81ا0/92  5ا2/6  4ا9/4  72ا9/88  7گویه

 989/0 7ا0/8  2ا3/2  79ا8/89  3ا7/3  19ا5/23  59ا8/72  8گویه

 649/0 78ا9/98  0ا0/0  1ا1/1  78ا3/96  0ا0/0  3ا7/3  9گویه

 604/0 85ا6/96  0ا0/0  3ا4/3  78ا3/96  0ا0/0  3ا7/3  10گویه

 400/0 87ا9/98  0ا0/0  1ا1/1  79ا5/97  0ا0/0  2ا5/2  11گویه

 146/0 85ا6/96  1ا1/1  2ا3/2  80ا8/98  0ا0/0  1ا2/1  12گویه

 211/0 5ا7/5  1ا2/1  82ا2/93  2ا5/2  1ا2/1  78ا3/96  13گویه

 204/0 62ا5/70  6ا8/6  20ا7/22  58ا6/71  1ا2/1  22ا2/27  14گویه

 575/0 3ا4/3  1ا1/1  84ا5/95  3ا7/3  1ا2/1  77ا1/95  15گویه

 703/0 83ا3/94  2ا3/2  3ا4/3  80ا8/98  0ا0/0  1ا2/1  16گویه

 118/0 70ا5/79  7ا0/8  11ا5/12  74ا7/91  4ا9/4  3ا7/3  17گویه

 452/0 10ا4/11  6ا8/6  72ا8/81  18ا2/22  1ا2/1  62ا5/76  18گویه

 801/0 50ا8/56  27ا7/30  11ا5/12  44ا3/54  22ا2/27  15ا5/18  19گویه

 875/0 12ا6/13  22ا0/25  54ا4/61  10ا3/12  23ا4/28  48ا3/59  20گویه

 092/0 82ا2/93  0ا0/0  6ا8/6  69ا2/85  0ا0/0  12ا8/14  21گویه

 589/0 65ا9/73  4ا5/4  19ا6/21  54ا7/66  5ا2/6  22ا2/27  22گویه

 807/0 10ا4/11  2ا3/2  76ا4/86  11ا6/13  1ا2/1  69ا2/85  23گویه

 219/0 7ا0/8  6ا8/6  75ا2/85  13ا0/16  7ا6/8  61ا3/75  24گویه

 419/0 65ا9/73  4ا5/4  19ا6/21  60ا1/74  1ا2/1  20ا7/24  25گویه

 706/0 84ا5/95  1ا1/1  3ا4/3  75ا6/92  2ا5/2  4ا9/4  26گویه

 087/0 19ا6/21  0ا0/0  69ا4/78  27ا3/33  0ا0/0  54ا7/66  27گویه
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 044/0 37ا0/42  4ا5/4  47ا4/53  41ا6/50  10ا3/12  30ا0/37  28گویه

 172/0 86ا7/97  0ا0/0  2ا3/2  81ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  29گویه

 005/0 80ا9/90  0ا0/0  8ا1/9  81ا0/100  0ا0/0  0ا0/0  30گویه

 122/0 87ا9/98  1ا6/0  0ا0/0  78ا3/96  0ا0/0  3ا7/3  31گویه

 160/0 77ا5/87  6ا8/6  5ا7/5  78ا7/96  3ا7/3  11ا6/13  32گویه

 

 بحث 

 کیفاای مقاااالت تطبیااق هااد  بااا کااه حاضاار مطالعااه

 COREQ گایادالین باا ایرانای مجاالت در منتشرشاده

 مقاااالت در هااا گویااه اکهاار کااه داد نشااان شااد جااامان

 هاا گویاه باه اینکاه دلیال باه اگرچاه. بودناد شده رعایت

 نماارات دامنااه بناادی طبقااه و بااود نشااده دهاای وزن

 مااورد در تااوان نماای اساات، نگرفتااه صااورت پرسشاانامه

 سااط  نظاار از مطالعااه ایاان در شااده کساا  کلاای نمااره

 دامناه باه هتوجا باا اماا. داد ارایاه دقیقای اطالعات بندی

 نماره میاانگین کاه گفات تاوان مای کلای طور به نمرات،

  مااوزش لاازوم لااذا. دارد قاارار متوساا  وضااعیت در کلاای

 و اجارا، نوشاتن، بارای گایادالین از اساتفاده نحاوه درباره

 محسااود پرسااتاری حیطااه در کیفاای مطالعااات گاازارش

 .است

 رعایات نظار از داد نشاان همچناین حاضار مطالعاه نتایح

 کیفای مقااالت در معنااداری تفااوت گونااگون هاای  یتم

 بیاانی باه. نداشات وجاود میتلا  ساالنای در شده چا 

. بااود یکسااان سااالنا ایاان در نویساای مقالااه رونااد دیگاار

 و فارسای زبانناای باه شاده چاا  مجاالت بین همچنین

هااا   یااتم از بر اای در تننااا دار معناای تفاااوت انگلیساای

 شاااگاهیدان تیپناااای. شاااد مالحظاااه ا30و  28 گویاااه 

  یاتم رعایات در چنادانی تفااوت مجماوف در نیاز میتل 

 .نداشتند کورک گایدالین های

 تحقیقااات تطبیقاای بررساای بااه کااه مشااابنی مطالعااات

 مقااااالت در اساااتفاده از گایااادالین کاااورک باااا کیفااای

 در و باشااند ماای محاادود بساایار بپردازنااد پرسااتاری

 دیگاار در کیفاای مطالعااات تطبیااق بااه مشااابه، مطالعااات

 گایادالیننا باا مطالعاات دیگار اناواف تطبیاق یاا هاا رشته

المقربای  مطالعاه باه عناوان مهاال در. ا25  اناد پردا ته

مقاااالت کیفاای در حااوزه دندانپزشااکی مااورد  و همکاااران،

بررساای قاارار گرفتااه انااد. در مطالعااه مااذکور بااا بررساای 

 در کااورک لیساات هااا یااا چااک رعایاات  یااتم تطبیااق

 کیفیات طاورکلی باه ماذکور مشایت شاد کاه مطالعات

 قاارار  ضااعی  یااا و متوساا  حااد در مطالعااات، گاازارش

 مجاااالت از گرفتناااد. البتاااه در ایااان مطالعاااه مقااااالت

نساابت بااه مطالعااه  کااه شااده انتیااا  جنااان سراساار

بیشااتری دارد. امااا در مطالعااه حاضاار  حاضاار عمومیاات

برابار  میزان رعایات گویاه هاای چاک لیسات بای  از دو

 بی است. نتایح حاصل از مطالعه المقر

 ایاان در موجاود گایادالننای و کم اای تحقیقاات حیطاه در

 تحقیااق. انااد گرفتااه صااورت هااایی پااژوه  نیااز زمینااه،

 بااا مطالعااات ایاان کااه داد نشااان همکاااران و سااروروان

 نتااایح. ا26 دارنااد ضااعیفی تطااابق کانسااورت گایاادالین

 ماای کم اای مقاااالت  صااو  در اگرچااه مااذکور مطالعااه

 نگااارش و مطالعااات جااامان کااه دهااد ماای نشااان باشااد،

. نیسااتند اسااتاندارد گایاادالیننای اساااد باار مقاااالت،

 و شااقاقیان توساا  کااه دیگااری همچنااین در مطالعااه

 مطالعااات تطبیااق بررساای موضااوف باااا 2018   همکاااران

 انجااام اسااترو  بیانیااه بااا ایااران پزشااکی ای مشاااهده

 نظاار مطالعااات از کااه مشاایت شااد نیااز اساات شااده

 در و ا27  انااد بااوده ضااعیفی سااط  در هااا گویااه رعایاات

 ایاان. انااد نداشااته معناااداری تفاااوت میتلاا  سااالنای

 در مقااااالت چاااا  یکنوا ااات روناااد نشاااانگر موضاااوف

 حاضااار پاااژوه  باااا کاااه اسااات گونااااگون ساااالنای

 ساااال در کناااونی مطالعاااه در هرچناااد. همراستاسااات

 بنتاااری وضاااعیت در هاااا  یاااتم بر ااای رعایااات 1396
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 البتاه کاه داشات قارار مقایساه ماورد ساالنای باه نسبت

 ایان در کیفای مقالاه بیشاتر تعاداد چا  بدلیل تواند می

 باشد. سال

ا بااا عنااوان ضااع  2017  و همکاااران یراناایدرمقالااه ا

مقالااه از  17 یبااا بررساا یمطالعااات مقطعاا یگاازارش دهاا

کااه   اطرنشااان شااده نیااز "یمااادرزاد تینقااا"مجلااه 

بیاا  مقالااه بااوده  نیتاار  یضااع حیقساامت متااد و نتااا

 زیفلوچااارت شاارکت کنناادگان و  نااال نیهمچناا تاساات

ایان . ا33 از دست رفتاه گازارش نشاده اسات  یداده ها

در حالی است که مطالعاه کناونی ساین ازقاوت گازارش 

مطالعااات کیفاای پرسااتاری در بیاا  متاادلوژی و نیااز 

نتااایح بااوده اساات چنانچااه در قساامت جماا   وری و 

تجزیه تحلیل دادهاا نمارات مطلاو  کسا  شاده اسات. 

کااه همانااا اسااتفاده از ناارم افاازار  28ع  گویااه البتااه ضاا

می باشد مای تواناد مرباو  باه کمباود مناارت محققاین 

ایراناای در بکااارگیری ناارم افزارهااای تحقیااق کیفاای، 

تغییاار نساال اساااتید و توسااعه سرسااام  ور تکنولااوژی و 

ساارعت  ن باشااد، هرچنااد در بر اای از مااوارد ممکاان 

ارش اساات اسااتفاده شااده ولاای باادلیل عاادم  گاااهی گااز

نشااده باشااد. همچنااین ضااع  در گاازارش  یااتم هااای 

مسااا ل  لیااتوانااد بااه دل یماا حیطااه اول گایاادالین

 .باشد طهیح نیا تیعدم اطالف از اهم زیو ن یفرهنگ

همانگوناااه کاااه مالحظاااه مااای شاااود در بسااایاری از 

 طاای در شااده چااا  مطالعااات فااو  الااذکر، مقاااالت

 باا مقایساه در کاه قارار گرفتاه اناد بررسای مورد یکسال

 طیا  گارفتن نظار در باا گفات تاوان مای ا یار پژوه 

 مااادارک نتاااایح تعمااایم درماااورد وسااایعتر زماااانی

 حاضاار مطالعااه همچنااین. اساات شااده ارا ااه محکمتااری

 قاارار مقایسااه مااورد را زبااان دو بااه شااده چااا  مقاااالت

 سااویی از. رود ماای بشاامار  ن قااوت نقااا  داده کااه از

 و پیچیااده ماهیاات دلیاال بااه کیفاای، مطالعااات دیگاار

 بررساااینای نیازمناااد کم ااای، مطالعاااات از متفااااوت

 در بررساای ایاان از بیشاای کااه هسااتند تااری موشااکافانه

 ریاز پایاه تواناد مای و اسات گرفتاه صورت حاضر مطالعه

بعادی باشاد. اگرچاه یکای  ماتقن نقادیناای و هاا ارزیابی

از محاادودیتنای مطالعااه حاضاار  ن اساات کااه سااط  

تن وزن بناادی کیفیاات گزارشااات باادون درنظاار گاارف

گویااه هااا انجااام شااد اساات. لااذا پیشاانناد ماای شااود در 

مطالعات بعدی در ایان  صاو ، در ابتادای امار باا نظار 

صاحبنظران این حاوزه، باه گویاه هاا و حیطاه هاای ایان 

چااک لیساات وزن دهاای شااود و نمااره دهاای و سااط  

 بندی بر اساد این وزن دهی صورت گیرد. 

 

 نتیجه گیری

 یاان مطلاا  هسااتند کااهنتااایح مطالعااه حاضاار بیااانگر ا

در مجمااوف در  کااورک لیساات چااک هااای گویااه رعایاات

 ایان در  موزشای  اال  و شاود مای انجاام سط  متوس 

  مااوزش بااه نیاااز میگااردد. لااذا احساااد کااامال بیاا 

 زمینااااه ایاااان در نویسااااندگان و داوران سااااردبیران،

 راهنمااای بایااد کااه معناساات باادان ایاان. دارد ضاارورت

 بااازنگری مقاااالت  چااا و پااذیرش رونااد و نویسااندگان

 گردد. 

 گایاادالین از اسااتفاده باارای مجااالت سااردبیران تأکیااد

 باااه  اااود مجاااالت دساااتورالعمل در فاااو  الاااذکر

 و اعتباربیشاای کمیساایون داوران، الاازام نویسااندگان، و

 اعضااای  مااوزش باارای ایااران پزشااکی مجااالت بنبااود

 تاار دقیااق گاازارش باارای سااردبیران و علماای هیئاات

 کاااربرد باارای بااودن سااردبیران متعنااد و کیفاای، مقاااالت

گایاادالین ماای توانااد از جملااه پیشااننادات ایاان پااژوه  

 می باشد.

 

 تقدير و تشکر

ایاان مطالعااه بیشاای از پایااان نامااه مقطاا  کارشناساای 

ارشااد فاطمااه حااق نااژاد ماای باشااد کااه طاارح  ن در 

کمیتاااه ا اااال  دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی شااایراز 

 IR.SUMS.REC.1398.377 ا باااه تاییاااد رسااایده

ساات. نویسااندگان بااه ایاان وساایله از کارشناسااان و ا

مسااوولین رشااته ماادیکال ژورنالیساام دانشااگاه علااوم 
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پزشااکی شاایراز کااه در زمینااه جماا   وری داده هااا و بااه 

انجام رسیدن ایان مطالعاه همکااری نماوده اناد تشاکر و 

 قدردانی می نماید.
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