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Critical Appraisal of Research Evidence in the Field of 
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Aims The desired quality of a research paper is the main condition for its use in practice. This study aimed 
to investigate the quality of published studies on women’s empowerment to attract participation in urban 
development.
Methodology This cross‐sectional study was conducted in 1399 with a search of articles published during 
the years 1990 to 2020. For this purpose, the keywords “participation”, “women”, “empowerment” or a 
combination of these words were searched. The search was conducted in the databases of Google Scholar, 
Science Direct, Jahad Daneshgahi, Magiran and Normags. 14 articles related to women’s participation in 
urban development were selected and critically evaluated. The quality of articles was evaluated by CASP 
checklist and its items were classified into five areas.
Findings Out of 14 reviewed articles, only one article had all the desired features in the CASP checklist. 
71.4% of the articles did not provide explanations in the criteria of the research subject. Only 25% 
answered yes to research project items. In the indicators of how to select participants, data collection and 
analysis and presentation of findings, 39.29, 45.25 and 47.62% compliance with the criteria of the CASP 
checklist were observed, respectively.
Conclusion Approximately 36% of the published articles in the field of women’s empowerment concerning 
critical evaluation criteria have shortcomings in justifying the research design, data collection and analysis 
tools and expressing the research methodology.
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ارزیابی نقادانه شواهد پژوهشی در زمینه 
توانمندسازی زنان در راستای جلب مشارکت در 

 توسعه شهری
 

 PhD *مریم دانشور
گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، 

 ایرانمشهد، 

 
 چکیده
کیفیت مطلوب یک مقاله پژوهشی، شرط اصلی استفاده از آن در عمل  اهداف:

است. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت مطالعات منتشرشده در مورد 
 توانمندسازی زنان در راستای جلب مشارکت در توسعه شهری انجام شد. 

ت منتشرشده با جستجوی مقاال 1399این پژوهش مقطعی در سال  شناسی:روش
های "مشارکت"، در نشريات معتبر علمی، با کليدواژه 2020تا  1990های طی سال

های اطالعاتی گوگل "زنان"، "توانمندسازی" یا ترکیبی از این کلمات در پايگاه
مقاله  14اسکالر، ساینس دايرکت، جهاد دانشگاهی، مگيران و نورمگز انجام شد. 

در توسعه شهری بود انتخاب شد و مورد ارزیابی  که در ارتباط با مشارکت زنان
-یتمآلیست کسپ انجام و نقادانه قرار گرفت. ارزیابی کیفیت مقاالت توسط چک

 بندی شد. های آن در پنج حیطه طبقه
های مورد نظر مقاله مورد بررسی تنها یک مقاله واجد همه ویژگی 14از  ها:یافته

در معیار  موضوع پژوهش توضیحاتی مقاالت  %71.4لیست کسپ بود. در چک
های طرح تحقیق پاسخ بلی دریافت در خصوص آیتم %25ارايه نداده بودند. تنها 

ها آوری و تحلیل دادهکنندگان، جمعتهای نحوه انتخاب شرکنمودند. در شاخص
انطباق با معيارهای  %62/47و  25/45، 29/39ترتيب ها بهو ارايه یافته

 ده شد. لیست کسپ مشاهچک
مقاالت منتشرشده در حوزه توانمندسازی زنان در ارتباط  %36 تقريبا  گیری: نتیجه

-با معیارهای ارزیابی نقادانه دارای نواقصی در توجیه طرح پژوهش، ابزارهای جمع

 شناسی پژوهش هستند. ها و بیان روشآوری و تحلیل داده
 مندسازی، توسعه شهریارزیابی نقادانه، مشارکت زنان، توان ها:کلیدواژه

 
 31/04/1399 تاريخ دريافت:
 24/05/1399 تاريخ پذيرش:

 m.daneshvar@srbiau.ac.irنويسنده مسئول: *

 
 مقدمه

از آنجایی که یکی از مراحل بسیار مهم در ترجمان دانش، انتشار 
نتایج پژوهش در قالب یک مقاله علمی پژوهشی است، توجه به 

 & Bahri]کیفیت مقاالت یک اصل مهم در این فرایند است 

Latifnejad Roudsari, 2016]ها . با این وجود برخی گزارش
قاالت منتشر شده در حاکی از آن است که درصد قابل توجهی از م

های مجالت معتبر، فاقد کیفیت مناسب هستند. در رابطه با مقاله
ای در ایران مرتبط با جایگاه زنان در توسعه شهری، ارزیابی نقادانه

ارائه نشده است. اما امروزه با افزایش تعداد تولیدات علمی، در 
در  ادبیات جهانی و در حوزه علوم مختلف، شاهد مطالعات گسترده

 مراحل مطالعات، نقادانه ارزیابی حوزه ارزیابی نقادانه هستیم. در
قرار  بررسی مورد موشکافانه و دقیق طوربه مطالعات انجام و طراحی

 ضعیف به صورت که مطالعاتی است آن از حاکی شواهد. گیردمی

 فاقد و بوده برخوردار نیز طراحی ضعیفی از معموال   اند،شده گزارش
 آنها به مطالعه که هستند نتایجی از جهت حمایت کافی جزئیات
 پژوهش یک . گزارش[Fenton et al, 2015]است  یافته دست
 مراحلی چه کنند دریافت تا خوانندگان باشد شفاف ایگونه به باید
 اینتیجه چه شده،انجام کاری چه شده، ریزیپژوهش برنامه در

 شده است. ارائه کاربردی و گیرینتیجه چه نهایت در و شدهیافت
 هایجنبه نقد تمام تحقیقی، شواهد خواندن هنگام در بنابراین
 مطالعه کیفیت ارزیابی نتایج جهت گزارش و اجرا طراحی، مطالعه،

 ضروری واقع است. در حیاتی عمل آن در نتایج کارگیری به از قبل
 مطالعات ضعف و قوت نقاط به که داورانی مطالعه توسط تا است

 روش پژوهش کیفیت و گرفته قرار ارزیابی و نقد مورد آگاه هستند،
 به بستگی یک پژوهش اعتبار لذا. شود تفسیر مطالعه هایداده و

 نحوه مطالعه، طراحی قوت ضعف و نقاط از دیگران نقادانه ارزیابی
 ,Ahmadi et al]دارد  مطالعه هایتحلیل داده و تجزیه و هدایت

2018]. 
مند شواهد پژوهشی در حوزه مرور سیستماتیک یا نظامدر ارتباط با 

شماری انجام شده است. شهرسازی در داخل ایران مطالعات انگشت
ها در قالب این مطالعات عمدتا  در راستای سنتز یافته

 Dadashpoor & Alvandipour, 2017; Babaei]فراتحلیل

Morad et al, 2019]   ترکیب یا فرا[Saffar Sabzevar et al, 

اند و کمتر به ارزیابی نقادانه مقاالت در آنها پرداخته بوده [2020
 است. شده

در ادبیات جهانی در دو حوزه مشارکت زنان و توانمندسازی زنان 
است و  مطالعات زیادی با تاکید بر ارزیابی نقادانه صورت گرفته

های کیفی جهت بررسی وضعیت استفاده عمدتا  از تحلیل
 ,Alvarez, 1990; Figueroa et al, 2020; Metcalfe]اندکرده

های پیشین شمند پژوهطور در ارتباط با مرور نظام. همین[2011
سوابق مطالعاتی زیادی در ارتباط با زنان و به ویژه توانمندسازی 

. [Brody et al, 2015]های مختلف علوم وجود دارد زنان در حوزه
 مشهدی مقدم و رفیعیانند مهای نظامدر یکی از این مرور

[Mashhadi Moghadam & Rafieian, 2019]  به بررسی
اند. آنها با مطالعه مقاالت مطالعات شهری در حوزه زنان پرداخته

منتشر شده در حوزه زنان و شهر به دنبال گپ دانشی در این حوزه 
اند مجله را بررسی کرده 43مقاله از  275هستند. به این منظور آنها 

و به این نتیجه رسیدند که بیشترین تعداد مقاالت در کشورهای 
انجام  2019تا  1999های آمریکا و انگلستان و خصوصا  طی سال

های نظری، مباحث مربوط دسته بحث 3است. مقاالت را در پذیرفته 
های اند و گپبندی کردهریزی طبقهبه فرم شهری و فرایندهای برنامه

های ایمنی و امنیت، مطالعات اقتصادی، مهاجرت زهدانشی را در حو
 اند.و فقر، عدالت اجتماعی و حق به شهر شناسایی نموده

 به دستیابی كه دهدمی نشان اجتماعی نظرانصاحب اخیر مطالعات
 از اعم هاعرصه تمامی در زنان فعال بدون مشاركت پایدار، توسعه

 برای راهبردهایی. نیستپذیر امكان و اجتماعی اقتصادی خانوادگی،
 این موانع شدنبرطرف و توسعه در زنان عملی افزایش مشاركت
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 زنان مشاركت عملی ترین راهبردهایمهم از یكی .شد اتخاذ هدف،
 كه مشاركت است نكته تاکید بر این با زنان توانمندی توسعه، در

 توسعه هایبرنامه نتایج از مزایا و آنان مندیبهره مفهوم به صرفا   زنان
 مشاركت توسعه هایو طرح هابرنامه اجرای در باید بلكه آنان نیست،
. براساس [Saie Arasi & ValiPoor, 2010]باشند  داشته فعاالنه
کند، "برابری بیان می [Zakir Hossain, 2015] ذاکرحسینآنچه 

ترین و پرنفوذترین جنسیتی" و "توانمندسازی زنان" دو مورد از مهم
است. توانمندسازی زنان به بهبود مرتبط با توسعه بوده موضوعات 

طور ای از زندگی اشاره دارد اما بهشرایط زندگی زنان در هر حوزه
تر توانمندسازی زنان به معنی پیشرفت جوامع محروم جامعه دقیق

منظور دستیابی به وضعیت بهتر در همان سطحی که قرار دارند به
 . [Ullah, 2018]است 
بعدی تعریف کرد توان یک فرایند اجتماعی چنددسازی را میتوانمن

کند تا کنترل زندگی خود را در دست بگیرند. که به افراد کمک می
دهد توانمندسازی زنان فرایندی است که قدرت را در زنان پرورش می

تا با استفاده از آن در موضوعاتی که به نظرشان مهم است، در زندگی 
شان نقش که عضوی از آن هستند و در جامعهخود، در اجتماعاتی 

. بر این اساس، توانمندسازی [Page & Czuba, 1999]ایفا کنند 
زنان فرایندی است که برای حفظ منافع زنان در زندگی شخصی، 

تر ضروری است خانوادگی، در سطح اجتماع و سطوح گسترده
[Bayeh, 2016]به اندازه  . ارزیابی نقادانه این حوزه از مطالعات نیز

اهمیت محتوایی توانمندسازی زنان و مشارکت آنها اهمیت خواهد 
داشت. این مطالعه به دنبال پاسخگویی به این سوال است که 
کیفیت مطالعات منتشر شده در مورد توانمندسازی زنان در راستای 
جلب مشارکت در توسعه شهری چگونه است؟ اهمیت طرح این 

که شاید بتوان گفت یکی از دالیل  شودسوال از آنجا ناشی می
نشدن امر توانمندسازی زنان و به تبع آن مشارکت آنها در امر محقق

توسعه شهری، ضعف در محتوای دانشی تولید شده برای هدایت 
این امر است. این مقاله با هدف بررسی کیفیت مطالعات منتشر 

توسعه شده در مورد توانمندسازی زنان در راستای جلب مشارکت در 
شهری، ضمن شناسایی دانش تولید شده در این حوزه به ارزیابی 

-های استاندارد بینشده در مقاالت با تاکید بر سیاههمحتوای ارائه

 پردازد.المللی می
 

 شناسیروش
 مرور انتشارات، حجم مطالعه حاضر از نوع مقطعی است. با افزایش

 که صورتی است، در ناممکن شده و سخت کاری قبلی، مطالعات
های گیریتصمیم بر که دارد متضادی نتایج مشابه گاهی مطالعات

رواج سنتزپژوهی  سبب مسئله این. است اثرگذار بسیار مدیران
(Research Synthesis) پی در آن پژوهشگران در که است شده 

. هستند قبلی هایاز پژوهش ایتازه تفسیر و تحلیل تلفیق، ترکیب،
 مند مقاالت است. سنتزپژوهی مرور نظامیکی از انواع 

 

 
 نمودار فرایند انتخاب مقاالت (1شکل 
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ها در ارتباط با آوری بهترین پژوهشمند هدف جمعدر مرور نظام
های مرتبط برای یافتن، ارزیابی سوال مشخصی است و از پژوهش
 کند. و تلفیق نتایج حاصل استفاده می
ریزی دقیق و جامع و با استفاده از این نوع مطالعه با طرح و برنامه

شود تا سوگیری با شناسایی، جستجو مشخص انجام میراهبرد 
ارزیابی و ترکیب تمام مطالعات مرتبط در موضوعی خاص کاهش 

. در این مقاله ارزیابی نقادانه [Nadi Ravandi, 2017]یابد 
برای  Science Direct ،Google Scholarهای اطالعاتی بانک

 SID، Magiranهای اطالعاتی جستجوی مقاالت انگلیسی و بانک
برای جستجوی مقاالت فارسی مورد بررسی قرار  Noormagsو 

مند های اطالعاتی در قالب مرور نظامگرفتند. جستجوی این بانک
 انجام شد.  2020تا سال  1990طی سال 
های مورد استفاده برای جستجو شامل "مشارکت"، "زنان"، کلیدواژه

و  ”Empowerment”و  ”Participation“"توسعه" و 
“Women”  و یا ترکیبی از این کلمات بود. معیارهای مورد نظر

برای انتخاب مقاالت این بود که مقاله زبان فارسی یا انگلیسی، 
پژوهشی اصیل باشد و مشارکت زنان در توسعه شهری به عنوان 

 900پیامد اولیه یا ثانویه پژوهش مورد نظر باشد. در جستجوی اولیه 
 Science Direct ،393مقاله از  188ه مقاله شناسایی شدند ک

مقاله از  SID ،109مقاله از  Google Scholar ،85مقاله از 
Magiran  مقاله از  125وNoormags  بودند. که از نظر چکیده و

مقاله که عنوان  723عنوان مورد بررسی قرار گرفتند. در این مرحله 
و چکیده آنها با هدف پژوهش تطابق نداشتند، حذف شدند. پس از 

مقاله باقی ماندند. مقاالت مجددا  از  155مقاله تکراری،  22حذف 
د که در نظر تاثیر موضوع بر محیط شهری مورد بررسی قرار گرفتن

مقاله باقی ماندند. این مقاله وارد  48مقاله حذف و  107نتیجه آن 
مقاله به  34مرحله ارزیابی متن کامل شدند. در این مرحله نیز 

ها بر موضوعات درمانی، اقتصادی و یا دالیلی نظیر تاکید یافته
مقاله با احراز تمامی شرایط ورود  14سیاسی حذف شدند. در نهایت 

 (.1، مورد تحلیل نقادانه قرار گرفتند )شکل به مطالعه
 

 های منتخبمشخصات پژوهش (1جدول 
 نام مجله کشور نمونه آورندهپدید نام اثر ردیف

1 
های های مشارکت نکردن زنان سرپرست خانوار در برنامهمطالعه کیفی دالیل و زمینه

 توانمندسازی
[Javadian et al, 

2019] 
 ایران ایران

پژوهش راهبردی مسائل 
 اجتماعی ایران

2 
های غیر رسمی )مطالعه سازی سکونتگاهپذیری زنان، ضرورتی در بهتحلیل مشارکت

 موردی، محله آبک، منطقه یک شهر تهران(
[Sajadi & Suri, 

 ایران ایران [2012
های جغرافیایی پژوهش

 انسانی

3 
توانمندسازی زنان جهت مشارکت در توسعه اجتماعی شناسایی عوامل موثر بر 

 )مطالعه موردی استان لرستان(
[Saie Arasi & Vali 

poor, 2009] فصلنامه علوم رفتاری ایران ایران 

 ,Ketabi et al] توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه 4
 پژوهش زنان ایران ایران [2003

 ,Md. Wali Ullah] توانمندسازی زناندولت محلی در بنگالدش، مشارکت و  5
 بنگالدش بنگالدش [2018

المللی علوم مجله بین
 طبیعی و اجتماعی

 توسعه جهانی آمریکا کنیا [Grillos, 2018] محیطی، مطالعه شبه تجربی از شمال کنیاهای زیستگیریمشارکت زنان در تصمیم 6

 اتیوپی اتیوپی [Bayeh, 2016] جنسیتی در توسعه پایدار اتیوپینقش توانمندسازی زنان و دستیابی به برابری  7
علوم انسانی و علوم 

 اجتماعی

8 
های های توانمندسازی اقتصادی و مشارکت زنان در توسعه جوامع در ایالتبرنامه

 نیجریه نیجریه [Kobani, 2014] ای، مطالعه طرح حمایت از توانمندسازیرودخانه
تحقیقات علوم انسانی و 

 اجتماعی

9 
مشارکت گروهی و توانمندسازی زنان، مطابقت به عنوان ارزیابی برآوردی، نمونه 

 موردی بنگال غربی هند
[Bhattacharya & 
Banerjee, 2014] فقر و سیاست عمومی هند هند 

 van der Kloof et] هایی از دوچرخه، مشارکت در فعالیت و توانمندسازیدرس 10
al, 2014] هلند هلند 

مطالعه موردی در مورد 
 ونقلهای حملسیاست

 هند هند [Krishna, 2013] توانمندسازی معلمان زن و مشارکت عمومی، نقش زنان در شهر 11
المللی توسعه مجله بین

 پایدار

 انفورمایتکتلمتیک و  کانادا ایران [Shirazi, 2012] فناوری اطالعات و ارتباطات و توانمندسازی زنان در ایران 12

13 
فضای جدید شهروندی، بازاندیشی در خصوص مشارکت و توانمندسازی جنسیتی در 

 [McEwan, 2005] آفریقای جنوبی
آفریقای 
 جنوبی

 جغرافیای سیاسی انگلستان

 [McEwan, 2003] رساندن دولت به مردم، زنان، مدیریت محلی و مشارکت جامعه در آفریقای جنوبی 14
آفریقای 
 جنوبی

 ژئوفورم انگلستان
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مقاله مربوط به کشور  5مقاله نهایی منتخب، نمونه موردی  14از 
های مقاالت عمدتا  در کشورهای در حال توسعه ایران بود. نمونه

شده و تنها یک مقاله مربوط به کشور هلند است. هرچند انجام
طور که ، همانکسپلیست برترین مقاله به لحاظ معیارهای چک

و در ارتباط با کنیا انجام  گریلوسبعدا  به آن اشاره خواهد شد توسط 
است دهی کردهآدرس شده است، اما دانشگاهی که پژوهشگر به آن

مقاله  10مقاله به زبان فارسی و  4در ایاالت متحده آمریکا قرار دارد. 
ترین مقاله مربوط به به است. قدیمی به زبان انگلیسی تنظیم شده

( منتشر 2019) 1398( و جدیدترین آن در سال 1382) 2003سال 
 (.1شده است )جدول 

 که دهدنشان می عاتیاطال هایبانک در موجود شواهد بر مروری
 نقادانه ارزیابی فرآیند برای هالیستچک و ابزارها از متنوعی انواع

 اند. ابزارهای مختلفی در مطالعاتکرده پیدا توسعه مطالعات
 ’STROBE STROBE-ME; (STROME-IDای مشاهده

RECORD STROBE-NI; STROBE-nut; AXIS; CORE 
 ;STRICTA SPIRIT و انواع آن (CONSORTبالینی  کارآزمایی

(CA of RCTs of NPs) ای مداخله(QI- MQCS)مطالعات ، و 
 . اندشده شناسایی (CARE, SCARE)موردی 
 جامع مقیاس یا یک لیستچک یک صورت به که ارزیابی ابزارهای
 اند، جهتشده مطالعات طراحی بندیرتبه یا امتیازدهی جهت
 مورد هایروش ویژه به مطالعه،کیفیت  از تحلیلی هایارزیابی
 خطا. روندمی کار به خطا رساندن به حداقل برای مطالعه در استفاده

نتایج  تفسیر و مطالعه نتایج روی بر بالقوه طوربه در پژوهش
 . است تأثیرگذار

 
 شده کسپلیست تعدیلچک( 2جدول 

 نکاتی که مورد توجه قرار گرفته است کیفیتمعیارهای ارزیابی  ردیف

1 
آیا پژوهش به یک موضوع واضح و متمرکز 

 پرداخته است؟

 وجود دارد؟ آیا یک سوال مشخص برای پژوهش
 آیا جامعه مورد مطالعه تشریح شده است؟

 است؟ آیا هدف تحقیق بیان شده
 هستند؟شده است که این اهداف چرا مهم آیا توضیح داده 

2 
آیا طرح تحقیق برای پاسخگویی به اهداف 

 تحقیق مناسب بود؟
 آیا محقق دالیل انتخاب طرح تحقیق خود را توجیه کرده است؟

 آیا طرح تحقیق انتخابی با توجه به هدف تحقیق متناسب است؟

3 
کنندگان با هدف آیا استراتژی انتخاب شرکت

 تحقیق تناسب دارد؟

 کنندگان( انتخابی معرف جامعه مورد مطالعه است؟ها )شرکتآیا نمونه
 کنندگان را چگونه انتخاب کرده است؟است که شرکتداده  آیا محقق توضیح

کنندگان برای دستیابی به دانشی که پژوهش به دنبال آن آیا محقق توضیح داده است که چرا این شرکت
 ترین افراد هستند؟است مناسب
-است؟ )مثال  چرا برخی از مردم را مشارکت نداده کنندگان بحث کردهخصوص انتخاب شرکتآیا محقق در 

 است؟(

4 
-آوری و تحلیل شدهها به شکلی جمعآیا داده

 است که به موضوع تحقیق بپردازد؟

نامه، گروه کانونی، عنوان مثال پرسشاست؟ )به آوری شدهها چگونه جمعآیا این واضح است که داده
 مصاحبه نیمه ساختار یافته و غیره(

 های انتخاب شده را توجیه کرده است؟آیا محقق روش
 اند؟ )روایی(گیری کردهاند اندازهخواستهها به درستی آنچه را آنها میگیریآیا اندازه

 اند؟گیری استفاده کردهاندازه های دیگر از روش مشابهی برایآیا پژوهش
 آیا توضیح دقیق در مورد فرایند تجزیه و تحلیل وجود دارد؟

 تواند ناشی از شانس، تعصب یا سردرگمی باشد؟آیا نتیجه می

5 
ها وجود های روشنی در مورد یافتهآیا گزاره

 دارد؟

 ها صریح هستند؟آیا یافته
 سوال اصلی تحقیق است؟ها در ارتباط با آیا این یافته

های این پژوهش برای سایر جوامع توضیح داده است و توان از یافتهآیا پژوهشگر در مورد اینکه چطور می
 های پژوهش استفاده کرد؟توان از یافتهیا در مورد اینکه چطور می

 شود مشخص تا است تحقیق، حیاتی کنندگانمصرف برای بنابراین
 نتایج این آیا و داشت باور توانمی را این مطالعه از حاصل نتایج آیا

رو  این از است؛ مناسب دیگر هایمحیط به پذیریجهت تعمیم
 بر مبتنی از عملکرد مهم جزء یک مناسب، ارزیابی ابزار یک انتخاب
های کمی و بود. عمده این ابزارها برای پژوهش خواهد شواهد

گیرد. هرچند خصوصا  در حوزه بهداشت و درمان مورد استفاده قرار می
 ها نیز رو به افزایش است. جهتامروزه استفاده از آنها در سایر رشته

شده  تعدیل لیستچک در این مقاله از مقاالت نقادانه ارزیابی
(CASP: Critical Appraisal Skills Programs) برای 

 ابزار یک کهکسپ  لیستچک. اده شداستف کمی و کیفی مطالعات

سال  در JAMA گروه توسط است، مقاالت برای ارزیابی استاندارد
 نقادانه ابزار ارزیابی پرکاربردترین و ترینقدیمی و شده طراحی 1994

لیست منتشر شده این مقاله از آخرین چک. است مقطعی مطالعات
شده متخصصین ویرایشها و نظر توسط این گروه که براساس کارگاه

لیست در کند هرچند فرمت کلی این چکاست استفاده می
 Critical]است شده حفظ شده های مختلف ارائهویرایش

Appraisal Skills Programme, 2018] ،8. این برنامه 
لیست بررسی مطالعات لیست با اهداف مختلف دارد، مانند چکچک

مند و کنترل شاهدی، بررسی مطالعات کارآزمایی بالینی، مرور نظام
لیست با مطالعات شهری غیره که با توجه به تناسب محتوای چک
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 Cohort)گروهی لیست مطالعات کیفی و مطالعات هماز دو چک

study) در استفاده مورد شدهلیست تعدیلاست. چکده شده استفا 
پس از بررسی هر  آیتم هر به و بود آیتم 19 شامل حاضر مطالعه

کردن گزینه مورد نظر برای هر سوال، جواب مقاله، در صورت رعایت
"بله"، در صورت عدم رعایت آن جواب "خیر"، و در صورتی که توضیح 

توان گفت" ت، گزینه "نمیروشن و واضحی برای سوال وجود نداش
 آیتم(، 4) موضوع پژوهش حیطه پنج در هاآیتم انتخاب شد. این

آوری جمع آیتم( 4) کنندگانانتخاب شرکت آیتم(، 2) طرح تحقیق
شدند  بندیتقسیم آیتم( 3) هایافته آیتم( و 6ها )و تحلیل داده

 (.2)جدول 
 کیفیت ارزیابیلیست چک مقاله، هر کامل متن دقیق مطالعه از پس
و کیفیت مقاالت مورد ارزیابی  تکمیل پژوهشگر توسط مقاله

 نمرات نظر از این مقاالت بعدی مرحله در. ساختاری قرار گرفت
 نمره نظر از همچنین و گانهپنج هایحیطه از یک هر در شدهکسب
ها با کمک آمار توصیفی تجزیه و تحلیل. مقایسه شدند هم با کل

های تاکید بر فراوانی و درصد مربوط به هریک از گزینهانجام گردید و 
 توان گفت" بوده است. "بلی"، "خیر" و "نمی

 
 هایافته

مقاله مورد بررسی، تمامی موارد دارای اهداف مشخص  14از تعداد 
بوده و دالیل اهمیت اهداف را تشریح نموده بودند، اما تنها نیمی از 

از مقاالت  %35.7اند و یح کردهمقاالت جامعه مورد مطالعه را تشر
اند. در ارتباط با طرح سوال مشخصی را برای پژوهش معرفی ننموده

( دالیل انتخاب طرح تحقیق خود %71.43ها )تحقیق اغلب پژوهش
را بیان نکرده و در نتیجه بیان ارتباط بین طرح تحقیق انتخابی و 

پذیر مکان( ا%42.86ها )هدف تحقیق در نزدیک به نیمی از پژوهش
کنندگان در پژوهش، نبود. در خصوص استراتژی انتخاب شرکت

توان های مورد بررسی در ارتباط با این معیار را نمیکدام از آیتمهیچ
یافت که حداقل در نیمی از مقاالت رعایت شده باشد. به طوری که 

ترین کنندگان مناسبمقاالت در ارتباط با اینکه چرا شرکت 64.29%
-برای دستیابی به دانش مورد نظر هستند، توضیحی ارائه ندادهافراد 

ها در مورد اینکه چرا سایر اند. یا اینکه در بیش از نیمی از پژوهش
است. اند بحثی نشده افراد جامعه در نمونه مورد بررسی قرار نگرفته

آوری و تحلیل شناسی تحقیق در معیار ابزارهای جمعوضع روش
همین صورت است. بیش از نیمی از مقاالت مورد ها نیز به داده

های مربوط به این معیار را در پژوهش خود تشریح بررسی آیتم
آوری داده را معرفی مقاالت ابزار جمع %64.29اند. اگرچه نکرده
 %57.14شده را توجیه نکرده و روش انتخاب  %57.14اند، اما کرده

اند. به یقی ارائه ننمودهدر مورد فرایند تجزیه و تحلیل توضیح دق
شناسی به اشاره مختصر به نام عبارت دیگر در این بخش از روش

ابزارهای مورد استفاده بسنده شده و در مورد دالیل انتخاب آن 
های تحقیق در بیشتر توضیحی ارائه نشده است. در ارتباط با یافته

( %57.14ه )ها در ارتباط با سوال تحقیق بوداز نیمی از مقاالت یافته
توان از موارد پژوهشگر در مورد اینکه چطور می %35اما تنها در 

های این پژوهش برای سایر جوامع استفاده کرد توضیح ارائه یافته
 داده است. 

توضیحات ارائه  مقاالت در معیار موضوع پژوهش %71.4طور کلی به
لی پاسخ ب طرح تحقیق هایدر خصوص آیتم 25اند، اما تنها داده

لیست انتخاب در ارتباط با سایر معیارهای چک اند،دریافت نموده
 45/%25ها در آوری و تحلیل داده، جمع%39.29کنندگان در  شرکت

های ذکرشده در مقاالت براساس آیتم %47.62 هایافته مقاالت و
مقاالت در ارتباط با  %36بود. به طور کلی لیست گزارش شده چک

نقادانه نواقصی داشتند. نقص در توجیه طرح  معیارهای ارزیابی
شناسی ها و بیان روشآوری و تحلیل دادهتحقیق، ابزارهای جمع

 تحقیق از جمله نواقص رایج در مطالعات مورد بررسی بودند.
با عنوان  [Grillos, 2018] گریلوساز بین مقاالت ارائه شده، مقاله 

محیطی، مطالعه شبه های زیستگیری"مشارکت زنان در تصمیم
لیست را لحاظ تجربی از شمال کنیا" تمامی معیارهای مورد نظر چک

باتچاریا و  [Kobani, 2014]کوبانی است. پس از آن مقاله نموده 
مشترکا  در رتبه  [Bhattacharya & Banerjee, 2014] و بانرژ

گیرند. دوم به لحاظ تعداد معیارهای لحاظ شده در مقاله قرار می
توانمندسازی معلمان »با عنوان  [Krishna, 2013]کریشنا اله مق

بیشترین تعداد عدم « زن و مشارکت عمومی، نقش زنان در شهر
لیست را داشته و پس از آن مقاله های مد نظر در چکرعایت آیتم

در مرتبه دوم قرار  [Sajadi & Suri, 2013] سجادی و سوری
 گیرد. می
 

 بحث 
حاکی از آن است که مقاالت ارائه شده در ارتباط نتایج این مطالعه 

با توانمندسازی زنان در راستای جلب مشارکت آنها در حوزه توسعه 
دهی مناسبی برخوردار نبودند. اغلب مقاالت شهری از شیوه گزارش

صورت روشن و مشخص ارائه نداده بودند. سوال پژوهش خود را به 
بین سوال پژوهش و هدف رسد که نویسندگان تمایزی به نظر می

پژوهش قائل نیستند و همین باعث شده است تا سوال پژوهش را 
 ذکر نکنند. 

بیشترین نقصی که در مقاالت منتخب مشاهده شد، عدم توجیه 
طرح تحقیق انتخابی توسط پژوهشگر بود. به طوری که حدود دو 
سوم مقاالت دالیل خود را برای انتخاب طرح تحقیق انتخابی تشریح 

ای مقاله 3نکرده بودند. نکته قابل توجه در این رابطه این است که 
اند، مقاله طرح تحقیق انتخابی خود را تشریح کرده 14که از مجموع 

اند. به عبارت لیست بودهحائز باالترین میزان رعایت معیارهای چک
هایی که بیان طرح تحقیق رعایت شده بود، سایر دیگر در پژوهش

نویسی نیز با دقت بیشتری دنبال شده بود. به گزارشموارد مربوط 
کند که این امر احتمال همبستگی بین این دو موضوع را مطرح می

های مرتبط، مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت تواند در سایر پژوهشمی
توجه به جایگاه طرح تحقیق در پژوهش و تاثیر آن بر کل فرایند 

در سیستم آموزش و شرایط انجام پژوهش موضوع مهمی است که 
 طور جدی مورد توجه قرار گیرد. بایست بهداوری مقاالت می
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ای از گزارشات ارائه شده این های رایج در بخش عمدهیکی از اشکال
کنندگان بود که توضیحات روشن و دقیق در مورد اینکه چرا شرکت

به  ترین افراد هستند، ارائه نشده بود.انتخابی برای پژوهش مناسب
های کیفی شوندگان در پژوهشعبارت دیگر، شیوه انتخاب مصاحبه

گیری در مطالعات کمی مورد بحث قرار نگرفته های نمونهو روش
شوندگان در تحقیقات کیفی بر بود. این در حالی است که مصاحبه

نتیجه حاصل از پژوهش تاثیر مستقیمی دارند و در صورتی که فرایند 
های احتمالی ریح نشود امکان بررسی سوگیریانتخاب این افراد تش

های پژوهش وجود نخواهد داشت. در ارتباط با تحقیقات در یافته
گیری و تاثیر آن به قابلیت کمی نیز اهمیت موضوع روش نمونه

ها به جامعه آماری و سایر جوامع بسیار قابل توجه تعمیم یافته
رسد منتخب، به نظر میحال در ارتباط با مقاالت فارسی  است. با این

بهره نگرفتن از تجربه متخصصین آماری از دالیل این نقص به شمار 
رود. از سوی دیگر، تمامی مقاالت فارسی منتشر شده در این می

اند. نامه کارشناسی ارشد اجرا شدهرسد در قالب پایانزمینه به نظر می
تخاب گیری در فرایندطراحی و انتواند باعث سهلهمین امر می

نمونه شده باشد. بنابراین، ضمن آنکه ضروری است جهت افزایش 
کیفیت مطالعات و گزارش نتایج آنها، از متخصصین آمار استفاده 

ها باید از نامهشود. الزم است به این نکته نیز توجه شود که پایان
های گیری استفاده کنند تا در نهایت یافتههای مشخص نمونهروش

 آماری منتخب و سایر جوامع قابل استفاده باشد. آنها در جامعه 
در اجرای مطالعات مربوط به حوزه توانمندسازی زنان در راستای 

آوری و تجزیه و جلب مشارکت در توسعه شهری، از ابزارهای جمع
های متنی در بسیاری از مقاالت استفاده شده است. این تحلیل داده

های ثانویه بوده و یا حاصل انجام ابزارها یا به معنای استفاده از داده
اند. اما ساختاریافته بودههای عمیق ساختاریافته و یا نیمهمصاحبه

ها استفاده شده و های معتبرسازی دادهدر معدود مواردی از روش
ها عمدتا  به دور از شانس، تعصب و یا سردرگمی در نتیجه آن یافته

در بسیاری از مقاالت، های متنی اند. همین توجه به دادهنبوده
های کیفی را تعیین موجب شده تا محقق ابزار تجزیه و تحلیل داده
آوری داده از نظر محقق نکند. به بیان دیگر، صرف اشاره به ابزار جمع

ها کفایت کرده و توضیحی در خصوص شیوه تجزیه و تحلیل این داده
ها در یافتهارائه نشده است. این امر خود از دالیلی است که کیفیت 

سازد. با توجه به اینکه به رو میتحقیقات کیفی را با چالش رو به
روی رسد بسیاری از موانع مشارکت زنان و مشکالت پیشنظر می

های روانی، اجتماعی، فرهنگی، توانمندسازی آنها، ریشه در ویژگی
سیاسی و اقتصادی دارد. بررسی این موضوعات الجرم نیازمند 

کیفی خواهد بود. استفاده از این مطالعات کیفی  مطالعات عمیق
در عمل و ارتقاء باورپذیری آن توسط متخصصین و مجریان، نیازمند 

گام فرایند بههای کیفی تحقیق و بیان گامشناسیالتزام به روش
 اجرای پژوهش با جزئیات و دقت و مهارت کافی خواهد بود.

مقاالت منتشر شده در ای از مطالعه حاضر نشان داد که بخش عمده
حوزه توانمندسازی زنان در راستای جلب مشارکت در توسعه شهری، 

های خود نواقصی دارند. نقص شناسی و یافتهدر گزارش بخش روش

در بیان سوال مشخص، توجیه طرح تحقیق، شیوه انتخاب نمونه، 
آوری و تحلیل داده و چگونگی استفاده از تشریح دقیق ابزار جمع

ای پژوهش در سایر جوامع از مهمترین این نواقص بوده هیافته
کردن این مشکالت است. به منظور بهبود کیفیت مقاالت و برطرف
های مشابه در سایر و نواقص، راهکارهایی از جمله انجام پژوهش

های های مربوط به مطالعات زنان به منظور اطمینان از یافتهحوزه
آموزشی، استفاده از متخصصین آمار های این مطالعه، برگزاری دوره

های ارزیابی نقادانه لیستدر اجرای تحقیقات، و استفاده از چک
در داوری و ارزیابی مقاالت ارسالی به  کسپلیست مانند چک

نشریات تخصصی خصوصا  مجالت حوزه مطالعات زنان پیشنهاد 
 شود. می

مند مقاالت ظامهمانطور که پیش از این اشاره شد در ارتباط با مرور ن
شماری انجام در حوزه شهرسازی در داخل ایران مطالعات انگشت

شده نیز با رویکرد  پذیرفته است و معدود مطالعات انجام
های مطالعات پیشین سنتزپژوهی بوده و به منظور استفاده از یافته

در قالب تحلیلی جدید صورت گرفته است. این مطالعات 
زی در داخل، حاوی معیارهای ارزیابی سیستماتیک در حوزه شهرسا

نقادانه نبوده است. اما در ادبیات جهانی در دو حوزه مشارکت زنان 
و توانمندسازی زنان مطالعات زیادی با تاکید بر ارزیابی نقادانه 

های مرتبط با توانمندسازی های پژوهشاست. یافته صورت گرفته
ها و شناسیدر روش ها نیز به نبود دقت کافیزنان در سایر حوزه

برودی های مطالعاتی اشاره دارد به عنوان مثال، در پژوهشی که خالء
در خصوص توانمندسازی زنان  [Brody et al, 2015] و همکاران

اند، از دو دسته مطالعات کمی و از نگاه اقتصادی را بررسی کرده
اهد مند شواند. نویسندگان از مرور نظامکیفی جداگانه ارزیابی شده

اند که در این زمینه مطالعات کمی پژوهشی کمی نتیجه گرفته
بایست صورت پذیرد و بررسی مطالعات کیفی نشان داده تر میدقیق

توان این دسته از مطالعات در توجه به تمامی ابعاد توانمندسازی نا
 اند. بوده

 
 گیرینتیجه

شده در این مطالعه با هدف بررسی کیفیت مقاالت پژوهشی منتشر 
حوزه توانمندسازی زنان با تاکید بر جلب مشارکت در توسعه شهری 

های های مطالعه نشان داد که پژوهشانجام شده است. یافته
منتشر شده در این حوزه در کمتر از نیمی از مقاالت، معیارهای 

اند. بیشترین میزان رعایت مربوط به لیست کسپ را رعایت کردهچک
 مشخص بوده است و کمترین میزان رعایت بیان واضح یک موضوع

معیارها با انتخاب طرح تحقیق متناسب با اهداف تحقیق مرتبط 
که تمامی مقاالت به هدف تحقیق و دالیل اهمیت طوریاست. به

اند، اما در کمتر از یک چهارم مقاالت طرح آن به روشنی اشاره نموده
بیشترین  تحقیق انتخابی توسط پژوهشگران توجیه شده است.

میزان رعایت معیارهای ارزیابی نقادانه شواهد پژوهشی مربوط به 
ای از کنیا در کشور آمریکا در سال ای بوده که در رابطه با نمونهمقاله
ای است و کمترین میزان توجه به معیارها به مقالهانجام شده  2018
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این بوده است. اگرچه  2013در رابطه با نمونه و کشور هند در سال 
ای از روند رو به رشد توجه به اصول نگارش توان نشانهامر را می

علمی دستاوردهای پژوهشی در سیر زمان دانست، اما همچنان 
اشکاالت زیادی در زمینه نگارش علمی مقاالت وجود دارد. در این 

شود با توجه به اینکه خصوصا  مقاالت فارسی رابطه پیشنهاد می
-نامهه در کشور ایران، عمدتا  منتج از پایانمنتشر شده در این زمین

نویسی و است، آموزش مقالههای کارشناسی ارشد پژوهشگران بوده
های پژوهشی در مقاطع تحصیالت رعایت اصول نگارش یافته

رسد تکمیلی با دقت بیشتری صورت پذیرد. همچنین به نظر می
المللی در ارزیابی مقاالت ارسالی به های بینلیستاستفاده از چک

های کیفی، ضروری زنان به ویژه در پژوهشمجالت تخصصی حوزه 
 است. 

 
ها و این پژوهش در حین آموزش درس "نظریه تشکر و قدردانی:

های ارزیابی در شهرسازی" به دانشجویان مقطع دکتری روش
شهرسازی واحد مشهد تنظیم شده است. از نظرات ارزشمند 

های پژوهش تاثیرگذار بوده دهی به یافتهانشجویان که در شکلد
 است، سپاسگزارم. 
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