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روش . اسو  بوودهروائی و پایائی  بر کیدبا تأ یفیکشِ پژوهش تأملی بر رواین مطالعه   هدف

 بوا خوا  طوور بوه کیفوی روش پوژوهش.  بووده اسو   تحلیلوی  -  یتوصیف،  حاضر  ژوهشپ

در  اجتمواعی و انسوانی دنیوای پیراموون درک منظوربوه رقموی غیر داده  ریتفس  و  دآوریرگ

 دارای کوه مسوتق  اجتماعیِ افراد عمق اندیشۀ مورد در تحقیق بر  روش کیفی.  ارتباط اس 

کوه ی اهنکت. تأکید دارند، هستندا ههپدیدایده  و درک ذهنی از ، احساس، درکای  هیتوانای

هماننود  ایسو بیمکه  اس  ن به روایی و پایایی در پژوهش کیفییدرس  ،حائز اهمی  اس 

از نقطوۀ شوروپ پوژوهش توا اتموام آن ا هوهداد یآورجمو در موورد    یگذارنیمیک میدان  

نحووۀ ورود به میودان و ، یریگنمونهنحوۀ ، در روش پژوهش کیفی؛  نتیجه.  حساسی  داش 

الت بودون سواختار بوه از سوؤا معمووالً و حساسی  بیشتربا  مطالعهطرح سؤاالت در میدان 

مکمو  روش  عنوانبوهترکیبوی ای هشدر پژوه.  ودشیم  استفاده،  هنگام گردآوری اطالعات

بوه روایوی  کیفیای هشدر پژوه همچنین. رندبیم کیفی در تحقیق بهرهای  هشکمی از رو

نقشی اس   ،ژوهشود و ابزار رسیدن به معتبر بودن یک پشیم  بیشتر از پایایی اهمی  داده

 . ندکیم ایفا موردمطالعهکه پژوهشگر در میدان  
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  مقدمه. 1

پژوهشگران   بشری و ح  مسئلهفراهم ساختن ابزار و وسیلۀ الزم برای شناخ  رفتار  

ق محقو اههبرای شناخ  این پدید. اس  را در گذر زمان به تحقیق و تفحص واداشته

اید اطالعات معتبر و موثق را در اختیار داشته باشد که کشف این اطالعات نیازمنود ب

و  دهیوچیپ اموریهرچند تشخیص ذات وقوای  ،  دقیق اس   پیروی از قوانین روشن و

نوامعین و نامشخصوی در زنودگی ای ه همواره در زندگی با موقعی  بشر.  سخ  اس 

بورای  اسو  و  دادهرخ  هاانسوان بورای    وفوربه  ود و این امر در طول تاریخشیم  مواجه

اطالعوات و شوواهد پرداختووه اسو  توا مبووادا  یآورجمو بووه ا هوننامعیکشوف ایون 

ف ایون ابهاموات کشو.  که ذهن وی را درگیر نموده اس  کشف نمایودایی  ههناشناخت

ر واقو  روش د.  نیازمند پژوهش و هیچ پژوهشی هم بدون روش ممکن نخواهود بوود

میسور اس  کوه بورای تحقوق و   ییوجوهاجس   و  هاوبرگش رف تمام    پژوهش قاب

شوام  دو  یطورکل بوهرویکردهای پژوهشی . یردگیم  شدن هدف یک پژوهش صورت

 .  (317:  1384،  1)بلیکی کمی و کیفی؛ انددسته
 کوه پژوهشی: که اس  داش  این کیفی پژوهش از توان می که تعریفی  نیترساده     

دسو   بوه یسازیکم ابزارهای سایر یا و آماری هایطریق روش  از  آن   هاییافته  ارائه

 زموانی  2کوربین  و  اشتراوس  نظر  اساس  بر.  (1998،  اشتراوس و کوربین)  باشد  نیامده

 مسوئلهموورد  در انودکی یهادانسوته  کوه  ردیوگیم  قرار  مورداستفاده  کیفی  پژوهش

 ادراکوات بوه بتووان  کوه ندشاب آنی از بیشا ههدانست  یا  و  باشد  داشته  وجود  موردنظر

 :  اس   جزء  سه  شام  کیفی  پژوهش  هر  یطورکل به. اف یدس  جدیدی

 دسو   بوه  اسونادو    مشواهده،  مصواحبه  ماننود  متنووعی  منواب   از  که  هاداده  -1     

 کوار بوها هوهسوازماندهی داد و تحلیو  بورای  کوه  رونودهایی  وا  ههشویو  -2؛  ندیآیم

 برقرارکردن  وا  ههمقول  تشکی ،  اههداد  حجم  از  تنسکاو    یپردازمفهوم  مانند،  روندیم

 .  (1385،  )حریری  ارائه گزارش  -3؛  مفاهیم  شبکه

مصواحبه و ،  ایی )چوون مشواهدههو عبوارت از مجموعوه فعالی  3کیفی  پژوهش      

حووی محققوق را در ن  هرکودام بوهکه    ای پژوهشی( اس ه شرک  گسترده در فعالی

 
1 . Bliakei 

2 . Strauss & Corbin 
3 . Qualitative research 
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 از، رتیبت نبدی. هنددیم یاری  تحقیق  مورد  موضوپ  ۀردربا،  اولدس کسب اطالعات  

 حاصو   دهشویندبهطبق  و  ادراکوی،  1تحلیلوی  ایهفتوصی،  شده  وریآ جم  اطالعات

 موورد موردم با کردن یزندگ یعنی؛ اطالعات به دسترسی موردبحث شرو در.  ودشیم

ان و بوز، عقیودتی و رفتواری،  ارزشی  مبانی  جمله  از،  اهن آ  فرهنگ  یادگیری،  پژوهش

رفتوار ،  محقوق کیفوی.  ا اسو هن ای آهن انگیزش و هیجا،  تالش برای درک احساس

 هوددیای دیگوران قورار مجهنود کوه خوود را بوکیاجتماعی را به این دلی  درک م

 .  (259:  1385،  2)دالور

 بسویار سوؤال یک به دادن پاسخ را کیفی پژوهش انجام از  هدف  گیدنز  یطورکل به     

 او؟  پرداخو   واقعوی  دنیوای  مطالعوه  به  توان می  چطور:  اینکه،  داندمی  اساسی  و  مهم

 هوایموقعیو  بوهباتوجه را متفواوتی  یهوانقش،  خوود  زندگی  در  فردی  هر  دیافزایم

 در فورد نقوش، خوود روزموره زنودگی در  فورد  نقوش  مثوال  بورای،  ردیپذیم  مختلف

 او. خوا  گروهی یا و فرد با برخورد در فرد نقش یا،  اجتماعی،  آموزشی  یها یموقع

. (1984، گیودنز) داندمی انتزاپ پارادایم از استفاده  را  مفاهیمی  چنین  تحلی   راه  تنها

 بوه کیفی پژوهش: دارندمی ابراز آن  هدف و  کیفی  پژوهش  مورد  در  لینکولن  و  دنزین

 راا هون آ کنودموی توالش و، پوردازدمیا هن آ خود طبیعی  محیط  در  هاپدیده  مطالعه

 .  (2003، دنیز و لینکلن) کند معنا و  تفسیر، نگرندیما  هن آ به  مردم  که  یطورآن 

 مجوالت  در  منتشرشوده  ایهوشگزار  درصود  90  به  نزدیک  1960  ۀپایان ده  تا      

 بریتانیوا  در  گرچوه.  بودنود  آمواری  و  کمقوی  تحقیوق  بر  مبتنی،  3آمریکا  ناسیشهجامع

 1960 دهوۀ اواخور توا  ودریمو  گمان   ولی؛  نیستند  دس   در  یاهمقایس  قاب   آمارهای

بوه ت پیودا کورده و تفواو قضیه امروزه اما. بود مسلط  نیز  کشور  این  در  آماری  تحقیق

ای آمواری و کمقوی ههکه گورایش بوه شویو  «4راییگتاثبا»انتقادهای نظری از     یدل

بوه اجتمواعی    پوژوهشجایگاهی کانونی در آموزش و  ،  ای کیفیهشاکنون رو،  دارند

 .  (1-2:  1379،  5سیلورمن)  نداهآورد دس 

 
1 . Analytical descriptions 

2 . Delavar 

3 . American Sociology 

4 . Positivism 

5 . Silverman 
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ای هو موقعیدر بارۀ موضووپ و ایی  ههگزار  یبندصورتکیفی به دنبال  ای  هشژوهپ 

اجتمواعی ای ههکمی بوه دنبوال توزیو  پدیودای هشژوهپولی در ، اجتماعی هستند

و تودوین ا ههو کموی کوردن پدیود یریگانودازهبرحسب فراوانی در میان جمعیو  و 

چیسوتی   سوؤالکیفی به دنبال پاسخ به    ژوهشپِروش  .  یمهست  ریپذمیتعمای  هحطر

از مشاهدات به سم  نظریه و فرضویه اسو  و بوه دنبوال   پِژوهشنقطۀ شروپ  ،  اس 

. (45-40:  1384،  بلیکوی)  منظم در زندگی اجتماعی اسو ای  هیتعیین ماهی  توال

آمریکوا و  شناسوان جامعهو  شناسوان روان ای ههکیفی بوه اندیشو  پِژوهشسابقۀ روش  

و اندیشوه کسوانی  1توصیفی بخصوو  در مکتوب شویکاگوای هشو رو  هانامهیزندگ

با مطالعۀ زندگی روستاییان لهسوتانی در اروپوا و آمریکوا   2زنانیکیتوماس و  همچون  

تموام  1970بخصو  در ایال  متحدۀ آمریکا تا دهوۀ  3در دورۀ نوگرایی. باید دانس 

، 4)فلیوک یفی ادامه داشته اسو قیق و روش کحتبرای به رسمی  شناختن  ا  هشتال

 حساسوی  بایود، هسوتند کیفی  مطالعات  انجام  حال  در  که  کسانی.  (18-19:  1387

 بوا بایود موا. باشند داشته خودای ههپروژ در اطمینان  قابلی  و اعتبار  درموردی  اهویژ

 ریزی  برنامه  و.  باشیم  سازگار  ندکیم  تهدید  را  ماای  ههیافت  اعتبار  که  مختلفی  عوام 

 بورای  تحقیقواتی  پوروژه  از  مرحله  هر  در  مختلفای  هیاستراتژ  یاا  هکتاکتی  اجرای  و

 بایود موا.  دهویم  قورار  کار  دستور  در  را  کننده  تهدید  عوام   این  تضعیف  یا  جلوگیری

 و  روایوی  بوه  پورداختن  برای  استفاده  موردای  هیاستراتژ  یاا  هکتاکتی  که  باشیم  آگاه

 در کیفوی تحقیوق اصوطالح. نیستند کمی تحقیقات مانند  کیفی  تحقیقات  در  پایایی

 از کوه اسو  مختلفوی تحقیوق روشوهای نمایوانگر که اس  چتری  اصطالح  یک  واق 

 علوی قووانین بوه منود عالقوه کیفوی محققان . اس   برخوردار  خاصی  مشترک  عناصر

 مند هقعال  مردم  دیدگاه  از  مردم  معناییای  همسیست  و  تجربه،  عقاید  به  بلکه؛  نیستند

 کموی تحقیقوات از تور ذهنوی کیفوی  تحقیقوات  در  استفاده  موردای  هشرو.  هستند

بوا .  (1993،  برینک)نیستند  تجربی  محاسبه  و  آماری  تحلی   و  تجزیه  شام   و  هستند

ود در شویم  بر سرآنچه که روش کمی و کیفی نامیودهایی  ه تمام تفاسیر امروز رقاب

 
1 . Chicago School 

2 . Thomas and Zananiki 

3 . The period of modernity 
4 . Owe Flick 
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که این امر بستگی ؛ ودشیم بر دیگری دیده  اهارجحی  هر کدام از آننحوۀ استفاده و  

 ولوی بوا گوذر زموان بوه نظور.  در هر تحقیق بسوتگی داردا  ههبه شیوۀ گردآوری داد

کیفی در کنار رو شهای کمی بورخالف گذشوته جوای پوائی ای  هشسد امروز روریم

م انسوانی بوه عنووان علووای  هوهبه خصو  در حوزی  اهبرای خود باز نموده و به گون

 . یردگیم مورد استفادۀ محققان قرار،  روش پژوهش کمی   ممک

کموی و عوددی صورفأ ای  هوشاینکوه رو  بهباتوجه؛  اهمی  روش پژوهش کیفی      

، کیفوی نتوایت تفسویریای  هوشپژوه،  نجندسیم  را در سطح کلیا  هشعقاید و نگر

هیجانوات و  ،پژوهش بر روی تجربیات زنده و امکان ،  نداهمعنایی و مقبولیتی عام یافت

 رفوتننیازبعلو  ههوور و ،  تعامالت بین افراد و جوامو ،  تحرک اجتماعی،  احساسات

زمینوه را بورای گورایش ، و نگرش افراد  یذهنو همچنین کشف درونیات و ا  ههپدید

هودف   حوالنیباا.  بیشوتر نمووده اسو ا  هشرو  گونهنیاهرچه بیشتر پژوهشگران به  

. أکید بر روایی و پایوایی بووده اسو کیفی با ت  شهوژتأملی بر روش پ،  العۀ حاضرمط

 افزایش روایی و پایائی در پوژوهش کیفوی  یهاراهو  ا  هههمچنین شیوۀ گردآوری داد

 .  بیان شده اس 

پوژوهش کیفوی بوا تأکیود بور روایوی و رویکورد بر  تأملی؛ حاضرهدف اصلی پژوهش  

پوژوهش کیفوی و  نبویای هوتشناخ  تفاو؛ جزئی پژوهشاهداف  .  بوده اس   پایایی

اطالعووات و چگووونگی  یآورجموو ، یریگنمونووهنحوووۀ ، اجرائووی ینوودهایفرا، کمووی

 .  و اهمی  روایی و پایایی در روش پژوهش کیفی بوده اس ا ههداد   یوتحل هیتجز

 یوبررسبحث. 2

 کمی و کیفیژوهش پ شروقیاسِ  

 کیفی و کمیژوهش  پ روش:  (1)  جدول شماره

 کمی کیفی

 رو جزئی نگ  هنارتباط گرایا

 )از جزء به ک (  استقرائی

 تفریدی و ژرف نگر

 ؟ توصیفی و به دنبال چیستی

 اکتشافی 

 عام گرا و کلی نگر

 جزء()از ک  به   قیاسی

 تعمیمی و کالن نگر

 ؟  نی و به دنبال چراییییبت

 فرضیه آزما
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 تخیلی و تمثیلی

 ذهنی و داده نگر

 تفسیری

 عرضه گر معنا

 انعطاف پذیر

 موردی

 غیر قطعی

 نرم و قصه گو

 مؤنث

 نظریه پردازی

 انتزاعی و تجریدی

 عینی و تجربی

 تبیینی

 تحمی  گر نظریه

 ثاب  و خشک

 پیمایشی

 قطعی

 سخ 

 مذکر

 نظریه آزمایی

 (317:  1384،  )بلیکی  مأخذ

کیفوی  ژوهشپدر تقاب  روش ، ( ذکر شده اس 1که در جدول شماره )  طورهمان     

ممکن اسو  در   هر لحظهکانون توجه    کیفیای  هشژوهپدر روش کیفی  و  :  و کمی

، یوردگیم نظریوه در جریوان پوژوهش شوک ، عوض و دگرگون شوود  ژوهشپجریان  

هودف معقوول ،  پژوهش هم با تغییور کوانون مطالعوه تغییور خواهنود کوردای  ههروی

 یریگنمونوهروش کیفوی در ، و تالش برای رسیدن به درک آنهاسو ا  ههساختن داد

، فعالیتی استقرایی هستند نه قیاسویا  ههتحلی  داد،  مختلف اس   در خدم  مقاصد

ای هوشدر رو ییگرامطلوقاز قبو  و   یبندزمان ،  این نوپ روش ماهیتی تکوینی دارد

ولوی در . روشون و مشوخص اسو  یدشوواربهنهوایی  تیو نتواکیفی معنوایی نودارد  

صو  نتوایت حا یدهمیتعمو ا ههوابط علی میان پدیدبه دنبال کشف ر  کمیمطالعات  

ارتبواط  ان یگوپاسوخبوین محقوق و ، "N"به جامعۀ آمواری   "n"آماری    یهااز نمونه

انعطاف خاصوی در جریوان ، سطوح و طبقات متغیرها از قب  معلوم،  ضعیف و مستق 

پایوان تحقیوق و در ا هوهداد یآورجمو بعد از ا ههتحلی  داد،  ودشینم  دیده  پِژوهش

. یین یک متغیر توسط دیگر متغیرهاسو ر متغیرها و تبیثتأود و به دنبال شیم  انجام

کمی مربوط به سنجش مفاهیم و تبدی  آنها به متغیر و نظریه   پژوهشگر  یمشغولدل

 . آزمایی اس 
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 قات کیفینظری روش و تحقیای هن بنیا؛  (2جدول شمارۀ )      

ای هووووووووووکتکنی موض  نظری

 هاداده  گردآوری

ای هووووهحوز روش تفسیر

 کاربرد

کوووونش متقابوووو  

 -1نمادین

 2یدارشناسیپد

مصووووووووووووواحبۀ 

 افتهیساخ مهین

 

 مصاحبۀ روایی

 کدگذاری نظری

 تحلی  محتوا

 تحلی  روای 

 روش هرمنوتیک

زنووووووودگی 

، روزمووووووره

دانش  تحلی  

، روزمووووووره

 هانامهیزندگ

   -3ینگارقوم

 

 4ییگرابرساخ 

 متمرکز  یهاگروه

 یرنگاقوم

مشووواهده هموووراه  

 مشارک 

 ثب  و ضبط 

 اسناد  یآورجم  

 وگوگف تحلی   

 تحلی  گفتمان  

 تحلی  ژانر 

 تحلی  اسناد 

تحلیووووووو  

جهان  زیس  

 هاسازمان 

 هایابیارز

مطالعوووووات 

 فرهنگی

 -5روانکاوی

 

 6ییگراساخ 

ثبووووو  و ضوووووبط 

 تعامالت  

 عکس 

 فیلم

 

هرمنوتیووووک عینووووی و 

 عمیق

مطالعوووووووۀ 

 خانواده

 هنامووویزندگ

 اریگن

 نس  پژوهی

جنسوووووی  

 پژوهی

 (25:  1387، )فلیک  مأخذ                                                              

 
1 . Symbolic interaction 

2 . Phenomenology 

3 . Ethnography 

4 . Constructivism 
5 . Psychoanalysis 

6 . Constructivism 



    1401  پاییز /   28شماره    نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛    26

نظری و مکاتب نظری ذکور شوده بور روش ای  هن ( بنیا2)  برطبق جدول شمارۀ      

و ین کنش متقابو  نمواد پردازان هینظر؛  کیفی و میدانی تأکید دارند از جمله  پِژوهش

املین مورد بررسی و کنش و واکنشی کوه فورد در ع  یهادگاهیدکه بر    یدارشناسیپد

هوم ای هوشجریان تعامالت روزمره و به دنبال تفسیرهای ذهنی و معنایی کوه از کن

، متقابو  اجتمواعیای  هوشتجارب زیسوتۀ عواملین در جریوان کن  نیو همچنند  دار

و محویط و نظوم ا هو خلوق موقعیر د انودهیفرابر توصویف ا هیو برساخت  نگاران قوم

روزموره و فوراهم نموودن بسوتر الزم بورای عقالنوی و ای هو سیال و همچنین فعالی

دن به مقاصد علمی و به روزمره در جه  رسیای  هشو کنا  ه نمودن فعالی  فهمقاب 

نقش زبان در چنین روابطی تأکید دارند و روانکاوان ساختی بر بازسازی سواختارهای 

 . معنایی که عینی هرمنوتیکی باشد تأکید دارند، که مولد معناهای ذهنکالن  

 روش پژوهش  .1-1

این پوژوهش سوعی .  اس تماتیک بوده  در این پژوهش مرور سیس  مورداستفادهروش  

در . تب و نوشتارهای علمی در مورد رویکورد پوژوهش کیفوی داردکُ،  در مرور مقاالت

 بهباتوجهبط مورد شناسائی و سپس  مرتتب  کُو متن    موردنظرستا ابتدا مقاالت  این را

در . نوشتارهای مرتبط موورد بررسوی قورار گرفو ، تبکُ کیفی  محتواهای مقاالت و

بوه شوک  موروری و روش پوژوهش کیفوی   در موورداسوتخرا  اطالعوات  مرحلۀ بعد  

توصیفی صورت گرف  و در نهای  گزارشی از میزان اهمی  پایائی و روائوی در روش 

توب داخلوی و خوارجی جامعۀ آماری کلیۀ مقاالت و موتن کُ.  ه شدئاارپژوهش کیفی  

واژۀ   در آن داخلوی و خوارجی بووده اسو  کوه    یهاگاهیپابدون محدودی  زمانی در  

 بوهباتوجهنمونوه آمواری . شوده بوودبه کار برده  ث روائی و پایائیو بح  پژوهش کیفی

موورد از مقواالت و   32تب با موضووپ در نهایو  تعوداد  نزدیکی محتوای مقاالت و کُ

کتب داخلی و خارجی در تفسویر و مورور روش پوژوهش کیفوی و اهمیو  پایوایی و 

 . مورد بررسی قرار گرف ،  روایی در این روش

 کیفی ژوهشپروش   ندیفرا 

 یپردازهیونظردر ایون نووپ از  .  کیفوی مطورح اسو   ژوهشپدر روش    ندیفرامفهوم   

 یهوافرضشیپ یجابوهاز نظریه    فتهگرنشئ کمی و  ،  خطی  ژوهشپ  ندیفرابرخالف  

و  موردمطالعووهو محویط زیسووته و مشوواهدۀ میوودان  موردمطالعووهنظوری بوور میوودان 
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باید  موردمطالعهدر میدان .  ودشیم  تأکید  موردمطالعهدر حوزۀ    رشدن یدرگهمچنین  

بلکه از طریق کار ؛  اعمال نمود  موردمطالعهظریات را نبایس  بر افراد  توجه نمود که ن

 بر اسواس موردمطالعهافراد  .  انجام شود  یبندصورتو در میدان کشف و  ا  ههادی درو

ژوهش کیفوی هودف نوه تقلیو  در پِو.  انتخواب شووند  ژوهشپوارتباطشان با موضوپ  

ی اهکه افزودن اطالعات زمینوبل ،  چندمتغیره  مسئلۀ   یوتحل هیتجزپیچیدگی از طریق  

ای ههعی از جنبوی توابفوکیش رو در ژوهشپو سوؤاالتطورح .  تحلی  اس   ندیفرابه  

کیفوی  ژوهشپودر روش . اما این امر منجر به تولید فرضیه نخواهد شود،  نظری اس 

موقتواً  موردمطالعهایس  در میدان بیم دانش نظری پیشین خود را  پِژوهشگر  معموالً

در روش کیفی برعکس کمی کوه الگوویی خطوی   ژوهشپ  ندیفراالگوی  .  کنار بگذارد

 .  (112-108:  1387،  )فلیک س ا 1ورانیالگویی د،  اس 

 
 

 (113:  1387،  )فلیکمأخذ  روش کیفی   ندیفراالگوی دورانی :  (1پیوستار )

و  یشناسومعرف روش کیفی با منطق خطی سنتی تناسب ناچیز دارد و اصوول       

روش کیفوی . ابودییم درون فهمی را برعکس منطق خطی با حساسی  بیشوتری در

 
1 . Rotational pattern 
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بوه  پِوژوهش نودیفرامهوم ای هوشند کوه بخکیم  ی آشکارگامرا هن  توان بالقوۀ خود

 . یکدیگر پیوند خورده باشند

 کیفی ژوهشپدر   1یر یگ نمونه

. مواجوه هسوتیم  یریگنمونوه  مسوئلۀدر روش کیفی در مراح  مختلوف تحقیوق بوا  

و اینکه کدام فرد به کودام گوروه ؟  دربارۀ اینکه کدام فرد  یریگمیتصمبا    یریگنمونه

گونواگون ای ههبه شیو پِژوهش ندیفرادر روش کیفی در . اس   خوردههرگ؟  ق داردتعل 

 .  (135:  1387، فلیک) یردگیم انجام  یریگنمونه

 
 

: 1387، مأخذ )فلیوککیفی  پِژوهش  انواپ نمونه گیری در فرآیند:  (2یوستار شماره)پ

135) 

ای هوشپِژوه  یریگنمونوهدر  کوه  گفو   وان  تویم  (2)  پیوستار شوماره  بهباتوجه      

؟ گوروه()  کدام شخص )مورد( و کودام طبقوه:  ویمشیم  چند مواجه  یسؤاالتکیفی با  

کودام قسوم  از ؟  قرار گیورد  مورداستفادهدر تحلی  نهایی  ا  ههکدام نمونه از مصاحب

ا ههکودام بخوش از موتن بورای اثبوات یافتو؟ متن را برای تفسیر کلی انتخاب کنویم

 ؟  ستنده  ترمناسب

مطورح   ریچشومگکیفی استفاده  از اطالعات دیگر به طوور    یریگنمونهدر روش       

در  مثالعنوان بوه. از اطالعوات و بازنموایی مطورح اسو   یریگنمونوهنیس  و بیشتر  

ود مبنوا و شویم تجربوی اسوتخرا ای هوهکوه از دل دادی  اهنظری،  نظری  یریگنمونه

، علووم و مشوخص نیسو از قبو  ملی یو  اصوجمع  سوترۀگ،  اس   یریگنمونهمعیار  

 
1 . Sampling 
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حجم نمونه از پیش تعریف شوده نیسو  و ، نیس   ساختهشیازپجمعی   ای  هیویژگ

 .  (140-139:  1387، )فلیک ابدییم پایان  1با حصول اشباپ نظری  یریگنمونه

 در پژوهش کیفیا ههاصلی گردآوری دادای هشرو

 باورهوای،  عمیوق  سویرفت  و  درک،  بررسی  برای  کیفی  روش  بهداش  از  علوم  محققان 

 دانوش  و  افکوار،  نظورات،  اهوشارز،  تجربیات،  احساسات،  اههدیدگا،  اهشنگر،  انسانی

؛ کیفوی  تحقیقوات  در  اطالعوات  یآورجمو   یهاروش  مشهورترین.  نندکیم  استفاده

کواوش در ، پِوژوهشهودف از مصواحبه . اسو  مشاهده و متمرکز  یهاگروه،  مصاحبه

. افوراد در موورد موضووعات خوا  اسو ای هوها انگیزا و یهوربا،  تبیاتجر،  اههدیدگا

از  «یترقیوعم»درک ، ماننود مصواحبه، کیفوی  یهواروشاعتقاد بر ایون اسو  کوه  

، یودآیم  بوه دسو   نامهپرسشمانند  ،  کمی  یهاروشاجتماعی از آنچه از  ای  ههپدید

ارائوه نوه جداگا کنندگان شورک در آن الزم اس  بصیرت دقیوق از که    هنددیم  ارائه

جایی کوه ، برای بررسی موضوعات حساس مناسب هستند  ژهیوبهآنها همچنین  .  شود

نخواهنود در موورد چنوین موضووعاتی در یوک محویط   کنندگان شرک ممکن اس   

 یآورجمو سوه روش اصولی بورای . (2008، 2گی  و همکاران )  گروهی صحب  کنند

ه طیوف وسوی  زیور ز سوی ااز یکوبوا اسوتفاده . ژوهش کیفوی وجوود داردپِای  ههداد

مراح  مختلف موورد   و دروند  شیم  ثب  و سپس بررسی  یطورکل بهحاص   ای  ههداد

 : از اندعبارتا ههداد  یآورجم سه روش اصلی . یرندگیم  قرار   یوتحل هیتجز
 3کانونیای ههگرو

را  دهندگان پاسوختعوداد کموی از افوراد /   پِژوهشگر،  اههداد  یآورجم روش  در این   

اندازه گروه آگاهانه کوچک . صحب  کنند  موردنظرورد تا در مورد زمینه  آیم  هم  گرد

یوک .  منتق  کننود  دوشرطیقوانند نظرات خود را بدون  تیم  که اعضا  یطوربه،  اس 

بوه   پِژوهشوگرود و  شیم  معموالً از قب  تهیهبرای تسهی  گفتگو    «راهنمای موضوپ»

ای ههن حاص  کنود کوه تموام جنبواطمیناتا  ند  کیم  طور معمول گروه را راهنمایی

نووار  صوورتبهبحوث و گفتگوهوا معمووالً .  ندکیم  مختلف موضوپ را کشف و بررسی

 
1 . Theoretical saturation 

2 . Gil et al 

3 . Focal groups 
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)محبووب   قورار گرفو    یوتحل هیتجزود و مورد  شیم  سپس رونویسی،  ودشیم  ضبط

 .  (2011،  حسین
 بوازار قواتتحقی  در  پِوژوهش  روش  یوک  عنوان به  بارنیاول  برای  کانونیای  ههگرو      

 کواربردی اجتماعی تحقیقات دفتر کار در 1940 دهه از که گرفتند قرار  مورداستفاده

 ابوزاری عنوان بوه متمرکوزای هوهگرو موفقیو  سرانجام. شد آغاز  1کلمبیا  دانشگاه  در

، دولتوی بخوش بازاریابی در آن  از استفاده به  منجر  خصوصی  بخش  در  بازاریابی  برای

 تولیود  برای  کانونی  یهااز گروه.  شد  بهداش   آموزشای  ه یالفع  تأثیر  ارزیابی  مانند

. ودشویم  اسوتفادها  ههدیدگا  این  پش   معانی  و  جمعیای  ههدیدگا  مورد  در  اطالعات

 مفیود  کنندگان شورک   باورهوای  و  تجربیوات  از  غنوی  درک  ایجواد  در  همچنین  آنها

 یوک عنوان بوه:  از  اندعبارت  متمرکز  یهاگروهبرخی معیارها برای استفاده از  .  هستند

 یوک در، گوروه فراینودهای و معوانی، هنجارهوا  مورد  درپِژوهش    برای،  مستق   روش

 بورایا هو روای یوا گوروه زبان  یآورجم  یا موضوپ یک کشف برای، روش چند  طرح

 کشیدن  چالش به  یا  صالحی ،  گسترش،  یسازشفاف  برای،  بعدی  مراح   در  استفاده

 بوورای نتووایت بووازخورد بوورای، دیگوورای هووشور طریووق از شوودهیآورجم ای هووهداد

، متمرکوزای ههگرو  رویکرد  در.  (2008،  گی  و همکاران )  پِژوهش  در  کنندگان شرک 

 و نظووارت تحوو  خووا  پِووژوهش سووؤال یووک مووورد در کنندگان شوورک  از گروهووی

 یوک در ن کننودگا شورک  آلدهیوا تعوداد. نندکیم بحث مجری یا  مجری  راهنمایی

 14 حوداکثر و 3 تعوداد  حداق   کهیدرحال،  ودشیم  گرفته  نظر  در  8-6  کزمرمت  گروه

 .(2018، 2گاالنیس)  اس 

 3مشاهده مستقیم

نواهر غیور   عنوان بهناهر خارجی )که غالباً  وانند توسط یک  تیا مههداد،  در این روش

واند بخشوی از تیم  که  کنندهشرک ود( یا توسط یک ناهر  شیم  نامیده  کنندهشرک 

در ایون . شوود یآورجم ، یف عادی هنگام مشاهده فرایندها باشدوها  جامن انرکناکا

از ایون . ند بخشی از جمعی  را مورد بررسی قرار گیردکیم  محقق سعی،  نوپ مطالعه

ت اعضوای و اعتقوادا  هواارزشوانند بینشوی عمیوق در موورد  تیم  پِژوهشگران طریق  

 
1 . Columbia University 
2 . Galan's 

3 . Direct view 
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 معمووالً محققوان  ،مشواهده ردموو در. (2011، محبوب حسین)  آورند  دس جمعی   

، کوار  محویط،  مثالعنوان به،  طبیعیای  هطمحی  در  را  آنها  تعامالت  و  کنندگان شرک 

 بووه مشوواهدات. ننوودکیم مشوواهده غیووره و عمووومیای هوون مکا، بووالینیای هووطمحی

 را  کنندگان شورک   فقوط  پِژوهشگران   آنها  در  که  وندشیم  تقسیم  مستقیم  مشاهدات

 کوه کنندگان شورک  مشاهدات و نندکینم  شرک   تتعامال  رد  اام،  نندکیم  مشاهده

 نیز  طبیعیای  هطمحی  در  اما  نندکیم  مشاهده  را  کنندگان شرک   پِژوهشگران   آن   در

 پنهوانی مشاهدات به بیشتر کنندگان شرک  و مستقیم  مشاهدات.  دارند  تعام   آنها  با

 دهاهمشو و دهاهشوم تحو  کوه اننددینم کنندگان شرک  آن  در که وندشیم  تقسیم

 .  (2018،  گاالنیس) اس   مشاهده  حال در که اننددیم آنها  آن  درکه   هستند  آشکار

 1عمیقای ههمصاحب

ا ههمصواحب. ننودکیم جداگانه مصاحبه صورتبهافراد  ،  به طور معمول،  اههمصاحبدر  

 نودرتبهآنها . در تحقیقات کیفی عموماً دامنه وسیعی دارند و از جزئیات نافذ هستند

یوک   عنوان بهآنها  .  از پیش تعیین شده هستند  سؤاالتاز  ی  اهسیدن مجموعرشام  پ

ایون امور .  تا نظرات خود را با جزئیات بیوان کننودنند  کیم  افراد را ترغیب،  جانشین

محقوق ممکون اسو  بتوانود   و  شوودیم  و رفتارهواا  هشمنجر به افشای عقاید و نگر

 .  (2011،  محبوب حسین)  ردآو  س د بهرا برای هر موضوپ   یترقیدقاطالعات 
 مصواحبه  هور  در  کوه  معنوی  این  به،  ودشیم  انجام  جداگانه  صورتبها  ههمصاحب      

 مطالعواتی  بورای  مصواحبه.  ننودکیم  شورک   شووندهمصاحبه  و  کنندهمصواحبه  فقط

 کووه مووواردی در، اسوو  متمرکووز حسوواس موضوووعات روی کووه اسوو  مناسووب

 بیوان   دیگوران   مقابو   در  را  خوود  عقایود  یا  تاسااحس  واهندخینم  شوندگان مصاحبه

 یرسواختاریغ و افتهیسواخ مهین، افتهیسواختار عنوان به وان تیم راا ههمصاحب.  کنند

. کیفویای هوشپِژوه در رویکورد نیترمحبووب سواختاری نیموه  بوا،  کرد  یبنددسته

 (کلیودی سوؤاالت) مهوم سؤاالت  از  وسیعی  طیف  شام   ساختاری  نیمهای  ههمصاحب

 کموک تحقیوقای  هوهحوز  نیتورمهم  معرفوی  و  شناسایی  در  پِژوهشگران   به  که  اس 

 توا هوددیم را فرصو  ایون شووندگان مصاحبه و پِژوهشوگران  به  رویکرد  این.  ندکیم

 
1 . In-depth interviews 
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 کننود کشوف عمیقواً را خوا   پِوژوهش  سوؤال  یوک  و  دهنود  گسترش  را  خود  بحث

 .  (2018، )گاالنیس

. از اهمیو  کموی برخووردار اسو فی کی وهشژپِ در صورت  یبردارنمونهمفهوم        

محقق باید بوه ،  برای کشف تنوپ،  کیفیای  هشپِژوهوید که در  گیم  (2005)  1کومار

دس  یابد و هنگامی که متوجه شوود ، ودشیم  نقطه اشباپ شناخته  عنوان بهآنچه که  

فورض بور ، ورد یا اطالعات جدید قاب  اغماض اس آینم  هیچ داده جدیدی به دس 

این نکته یک قضاوت ذهنی اسو  .  به نقطه اشباپ رسیده اس   پِژوهشه  اس  ک  نای

 .  (2011،  )محبوب حسین  ودشیم  یریگمیتصم  پِژوهشگرکه توسط  

 کیفیای ههداد  لیوتحلهیتجز ای هشرو

 زدن گورهیک روش اساسی و پرانرژی بورای شوناخ  و  عنوان بها ههداد   یوتحل هیتجز

. ودشویم تلقوی داریمعنوای ههمؤلفو نیوادی یوااهیم بفوم، موضوعات در حال تکام 

 پِوژوهشجنبوه روش    نیترسادهنیس  که    انکارقاب ( اههار داش  که  2000)  2تورن 

پیچیودگی تحلیو  محتووای کیفوی بوه حجوم .  اسو ا  هوهداد   یوتحل هیوتجز،  کیفی

 یتتوابرای انجوام تشوریح عمیوق و ارائوه نپِژوهشگر  وهیفه  ،  شدهیآورجم ای  ههداد

 یهواروش بوه کیفوی محتووای.  نطقوی وابسوته اسو مختصر اما جام  و م  ورتصبه

، افتهیسواختارمهین،  سواختاریافتهای  ههمصواحب،  بواز  سوؤاالت  از  موتن  مانند  مختلفی

طبوق نظور .  ودشویم  هواهر،  هسوتند  اکتشافی  ذاتی  که  متمرکز  یهاگروه  و  مشاهده

ین اسوتراتژی چندکه برای نظری  یاارزیابی جام  هنجاره،  حالنیباا،  (2000تورن )

تفسویر  یسواز، مفهومیسواز، مرتبیآورجمو ، با اسوتفاده از  اس مشترک ضروری  

اساسی تقلی  متن بوه   به طور.  (2020،  3آدویین)  ندکیم  را روشنا  هشژوهپِ،  اههداد

اغلوب موورد ، اطالعات ترکیبوی و معنوا  دادن ازدس به دلی   ،  کمی  کاعداد در تکنی

جوایی کوه تحلیو  کموی بوه تحلیو  محتووای کیفوی در   .   فتوه اسورار گرقانتقاد  

وان تویبنابراین تحلیو  محتووای کیفوی را م.  ابدیینمود م  ،  سدریایی مه محدودی

ای متنوی از طریوق فراینودهای هوهبرای تفسیر ذهنوی محتووایی داد  پِژوهشیروش  

 
1 . Kumar 
2 . Thorne 

3 . Adedoyin   
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ده شوناخته وهوای شوگیوا طراحوی ال  3سوازیمو ت،  2نودیبدک،  1ندممندی نظابهطبق

 4پردازیهای کیفوی نظریوهوشای بنیوادین پژوههویهمچنین یکی از ویژگ .  دانس 

، وان یووک رویکوورد تجربوویتوویبووا تحلیوو  کیفووی م . آزمووون نظریووه اسوو  یجابووه

در نظور  موردمطالعوهرحله را با رعایو  عناصور مبههدۀ مرحل شلناسانه و کنترششرو

هد دیحتوای کیفی به محققان اجازه م  محلیکه تنند  کیتعاریف بیان ماین  .  گرف 

عینیو  . ولی با روش علمی تفسویر کننود، ا را به گونۀ ذهنیههاصال  و حقیق  داد

تحلیو  محتووای . ودشیند تضمین مممندی نظابدسیلۀ وجود یک فرایند کوهنتایت ب

را کوه ا یا الگوهایی همود و تریمکیفی به فراسویی از کلمات یا محتوای عینی متون 

. زمایوووودآیمحتوووووای آشووووکار م صووووورتبهآشووووکار یووووا پنهووووان هسووووتند 

http://pajohesh.nashriyat.ir/node/62 - _edn30 یکووی از  بنووابراین

ن موضووپ یری دربارۀ ایوگمتصمی  ،  موضوعات درخور توجه در تحلی  محتوای کیفی

محتووای آشوکار و  زیرا؛ ند یا آشکارکیآیا تحلی  بر محتوای پنهان تأکید م  اس  که

ولی تفسویرها در عموق ، نداطمحتوای پنهان در تحلی  محتوای کیفی به تفسیر مربو

تحلیو  ، هموین عامو  موجوب شوده اسو  کوه محققوان . نوداتو سطح انتزاپ متفاو

ای متنوی در نظور هوهیژه بورای دادوهب،  ذیرپفزلۀ روشی انعطانمهمحتوای کیفی را ب

وان بوه صوورت تویبرای افزایش درک نسوب  بوه تحلیو  محتووای کیفوی م.  بگیرند

 .  (1390:  5)ایمان و همکاران ار به مقایسۀ آن با رویکرد کمی توجه کردو فهرس
بورای مثوال . نوداتدر هر دو تحلی  بوا هوم متفاو  پِژوهشروش کار و منطق  .  1      

ی کوه اهنزلوۀ شویومهای جمعوی بههمحتوای کمی به گونۀ گسترده در رسوانلی   تح

ه تحلیو  محتووای کویدرحال؛  ازد کواربرد داردسویعناصر مربوط به متن را آشکار م

 . کیفی بیشتر با کشف معانی بنیادین در پیام سروکار دارد

ای هشپرسوا یوا  ههد فرضیوشکییعنی م؛  تحلی  محتوای کمی قیاسی اس .  2      

ه تحلیو  محتووای کیدرحال؛  ای پیشین را بیازمایدهشا یا پژوهههتولیدشده از نظری

 
1 . Systematic classification 

2 . Coding 

3 . Temperature 

4 . Theorizing 

5 . Iman et al 

http://pajohesh.nashriyat.ir/node/62#_edn30
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از ، اهوما و تهپیعنوی مبتنوی بور بررسوی و اسوتنتا  موضوو؛ کیفی اسوتقرایی اسو 

 . نجامدایای خام اس  که گاه به طرح نظریه مههداد

ایی نیواز اسو  کوه بوا هوهدادبوه  ،  یریگهدر تحلی  محتوای کمی برای نمون.  3      

ای آمواری را تضومین ه کوه اعتبوار اسوتنتا، یری تصوادفیگهاستفاده از قواعد نمونو

ه نمونوه در تحلیو  محتووای کیفوی معمووالً کویدرحال؛  وندشویانتخاب م،  نندکیم

 .  نداشژوهای پِهشدربردارندۀ انتخاب هدفمند مواردی اس  که بازتابانندۀ پرس

ای هوشسویلۀ رووهنود کوه بکیارقام و اعدادی را تولید م، کرد کمیبنابراین روی      

توصویف و تفسویر از ،  ه رویکورد کیفویکویدرحال؛  وندشویآماری گوناگون سواخته م

ند و اغلب در پوی اههوارات بازتوابی اسو  از آنچوه در کیارائه م  موردمطالعهموضوپ  

مده از آ سدهو مراح  ب  نده نیز رویکردندرنتیجه خوا.  ودشیجهان اجتماعی نظاره م

 .  (1390،  )همان  ندکیدرک م  پِژوهشگراین فرایند تقریباً به اندازۀ 

دارد کوه هموه کیفی وجوود  ای  ههداد   یوتحل هیتجز    یهااز روشانواپ مختلفی        

، نی؛ بنوابرادارنود یفردمنحصوربهآنها اهداف مختلفی دارنود و نقواط قووت و ضوعف 

انتخاب تحلی  مناسوب توا حود ،  خوب؟  نیدکیم  ا انتخابک مورد مناسب ریچگونه  

، واهیود اسوتفاده از کلمواتخیم  آیوا:  مثالً.  تحقیق شما بستگی دارد  سؤالزیادی به  

واهیود یوک تجربوه خیم آیا؟  بلیغات را ارزیابی کنیدساختار روای  یا ت،  گوقصهقصد  

عضوای آن بیشوتر رهنوگ معوین بور افیوا از توأثیر  ،  را بهتر درک کنید  فردمنحصربه

 ؟ بدانید

 (2020، 1بهندری)  مأخذ کیفیای ههداد   یوتحل هیتجز؛  (4جدول شماره )      

 ؟ چه زمان استفاده خواهد شد رویکرد

 در رایوتای ههایود و عبوارات، کلموات یبنودطبقه و توصویف  برای تحلی  محتوی

 کیفیای ههداد

تحلیووووووووو  

 تماتیک

 . کیفیای ههداد در  مضامین و  الگوها  فسیرت و  شناسایی ایبر

 .  متون   طراحی  و ساختار،  محتوا  بررسی برای تحلی  متنی

 بوه دسوتیابی بورای زبوان   از  استفاده  نحوه  و  ارتباطات  مطالعه  برایتحلیووووووووو  

 
1 . Bhandar 
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 . خا ای  ههزمین در  تأثیرات گفتمان 

                                                            

 کیفی ژوهشپ در( روایی)  اعتبار

 شوده توصیف کیفی  مطالعات  در  اصطالحات  ازی  اهگسترد  طیف  توسط  اعتبار  مفهوم

 احتموالی ساختار یک بلکه، نیس   جهانی  یا  ثاب ،  واحد  مفهوم  یک  مفهوم  این.  اس 

ا هوهوژپر و خوا  یقاتیقتحای هشرو اهداف و روندها در ریناپذاجتناب  طور  به  اس 

 کوهنود اهکرد اسوتدالل کیفی  محققان   از  برخی  اگرچه.  (1:  2011،  وینتر)  دارد  وجود

 نیواز  بوه  آنهوا،  حالنیدرع  اما،  نیس   استفادهقاب   کیفی  تحقیق  برای  اعتبار  اصطالح

 . نداهبرد پی خود تحقیقات یریگاندازه یا صحیح  بررسی ینوعبه
 ارتبواط،  تحقیق  عنوان به  یاعتبارسنج؛  فیکی  تحقیقات  در  اراعتب  برای  روش  سه      

 مربووط  توضویح  و  توصویف  بوه  اعتبار،  کیفی  تحقیق  در.  (1989،  کوال)  اس   عم   و

 محققوان .  نیسو   متناسب  شده  داده  توصیف  با  شده  داده  توضیح  اینکه  یا  و،  ودشیم

، نیسو  سوتفادهاقاب  کیفی تحقیقات برای  اعتبار  اصطالح  کهند  اهعقید  این  بر  کیفی

 را خوود تحقیوق  بورای  صحیح  یریگاندازه  یا  بررسی  ینوعبه  نیاز  آنها،  حالنیدرع  ماا

 اعتبوار کوه داشوتند  اههوار(  2000)  میلور  و  کرسوول،  مثالعنوان بوه.  نوداهدریافت  نیز

. اسو  وی توسط پارادایم فرض  انتخاب  و  مطالعه  در  اعتبار  از  محقق  درک  ریتأثتح 

 غالبواً  وند  اهداد  توسعه  را  خود  اعتبار  به  مربوط  یممفاه  محققان   از  اریبسی،  نتیجه  در

 اتخواذ یا تولید را اعتماد قابلی   و  یریگسخ ،  کیفی   مانند  یترمناسب  اصطالحات

( 1985) گوبووا و لیوونکلن. (1985، گوبووا و لیوونکلن؛ 2002، دود و دیووویس)نوود اهکرد

 کوه دارد ستگیب مواردی  به  تیقیقاتح  گزارش  یک  اعتبار  حفظ  که  نندکیم  استدالل

 از حقیقو  کشوف  ایده.  نداهگرفت  قرار  موردبحث  پایایی  و  روایی  عنوان به  کمی  نظر  از

 قاب »که  ودشیم جایگزین اعتماد ایده  با  روایی  و  اطمینان   قابلی   یریگاندازه  طریق

 .  (2003، یافشانگ ) ندکیم ایجاد  راا ههیافت از اطمینان   و اس  «دفاپ

 کیفی ژوهشپ در( ناناطمی قابلیت)  یپایای

 اسو  کمی پژوهش ارزیابی یا آزمون  برای  مورداستفاده  مفهوم  پایایی  اصطالح  اگرچه

 عنوان بوه  را  کوردن   آزموون   ایوده  اگر.  ودشیم  استفاده  پژوهش  نوپ  همه  در  غالباً  ولی

 یو کیف، کیفی مطالعه نوپ  هر  آزمون   نیترمهم  آنگاه،  بدانیم  اطالعات  استخرا   شیوه
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 یوا موبهم کوه مووقعیتی درک در را  موا  وانودتیم  خووب  کیفی  مطالعه  یک.  اس   آن 

 یوک مفهووم بوه جهو ازآن  امر  این.  (58:  1991،  آیزنر)  کند  کمک،  اس   کنندهتیگ

 کیفیو  ارزیابی برای  مفهومی  پایاییکه    ودشیم  مرتبط  خوب  کیفی   دارای  پژوهش

 مطالعوه در  یو کیف  مفهووم  کهیدرحال  اس   تبیین  انجام  هدف  به  کمی  مطالعات  در

 در مطالعوات کیفیو   ارزیابی  اهداف  در  تفاوت.  اس   فهم  ایجاد  تحقیق  پی  در  کیفی

 تحقیقوات در اطمینان  قابلی  مفهوم که اس  دالیلی  از  یکی  کیفی  و  کمی  تحقیقات

 .  اس  ربطیب کیفی
 کیفووی تتحقیقووا در حتووی اطمینووان  قابلیوو  مفهوووم»، 1کاااسووتنب گفتووه بووه      

 موالک یوک عنوان بوه اطمینوان  قابلیو   بوا  کیفی  مطالعه  یک  اگر.   اس  کنندهگمراه

: 2001، اسوتنباکا)  «نیسو   یمطالعه خووب  که  اس   این  نتیجه،  گیرد  قرار  موردبحث

 عواملی دو پایوایی  و  روایوی  کوه  داش   اههار(  2001)  پاتون ،  دیگر  طرف  از.  (2-551

 و نتوایت  یوتحل هیوتجز، مطالعوه یک احیطر  هنگام  باید  کیفی  محقق  هر  که  هستند

 یک چگونه که اس  سال این به  مربوط  این.  باشد  آنها  نگران   کیفی   مورد  در  قضاوت

 یوک تحقیوقای ههیافتو ارزش به که کند متقاعد  را  خود  مخاطبان   واندتیم  پرسشگر

 داشوتند اههوار( 2000)  پوری و هیلوی، سؤال این به پاسخ برای؟ دارد  توجه  تحقیق

 خووا  پووارادایم اصووطالحات بووهباتوجه بایوود ارادایمپوو هوور در مطالعووه کیفیوو  هکوو

 معیار اعتبار و اطمینان  قابلی  اصطالحات کهیدرحال،  مثالعنوان به.  شود  یابیخودارز

 اصوطالحات کیفویای هومپارادای در، هسوتند  کمویای  هومپارادای  در  کیفی   اساسی

 قابلیو  یوا  اجورا  قابلی   و  مینان اط  قابلی   یا  سازگاری،  یریدپذییتأ  یا  خنثی،  اعتبار

 .  (295:  1985،  گوبا و  لینکلن) هستند کیفی   اساسی معیارهای از انتقال
پایوایی :  نداهدر مورد پایایی در تحقیق کیفی سه نظر را ارائه کرد  2کرک و میلر       

 همان  هب پیوسته طور به  واندتیم  حدبه این معنی که یک روش خا  تا چه  ؛  آرمانی

 کموی یهواروش مختص واق  در معنی  از  نوپ  این.  شود  منجر  تایتن  یا  هایریگهانداز

 کوه اسو  درزموانی پایایی دوم  معنای.  ندارند  کار  موضوپ  این  با  میلر  و  کرک  و  اس 

 کوه  آنچه.  نندکیم  تعریفش  ایزمان  روند  طول  در  مشاهده  یا  یریگاندازه  ثبات  را  آن 

 
1 . Steinbeck 

2 . Kirk & Miller 
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 خودیخودبوه، موردمطالعوه پدیدۀ که اس  این شود  سازمسئله  اینجا  در  اس   ممکن

 مطالعوات اموا، بوود خواهد کارآمد فوق معیار شرایطی نیچن در  و  نکند  تغییری  هیچ

 اهمی  یرییال تغ  موضوعات  چنین  به  ندرتبه  هستند  منعطف  که  جایی  آن   از  کیفی

 همسوازی  و  واختییکنو  از  اس   عبارت  که  اس   زمان هم  پایایی  سوم  تعبیر.  هنددیم

 میلور و کورک. نوداهآمد دسو  بوه مختلوف ابزارهای با واحد  زمان کی  در  که  ایجینت

 یابود تحقق کام  طور به که اس  مفید و  سازنده  زمانی  معیار  این  که  نندکیم  تأکید

 .  (411-12:  1387، فلیک)

 کیفی ژوهشپنون سنجش روایی و پایایی ف

گوبوا .   پیشنهاد شده اسایایی تحقیق کیفی  برای سنجش روایی و پایی  هشرو      

معیاری بورای جوایگزینی روایوی و پایوایی مطورح  عنوان بهلینکن قابلی  اعتماد را و  

قابلیو  ، قابلی  انتقوال،  که متشک  از چهار مفهوم جزئی تر قابلی  اعتبارند  اهساخت

 .  (272:  2001،  1)بریمن اس   یریپذنان یاطمتأیید و  

کمی اسو  یعنوی ای هشپژوهیی در معادل روا؛  2یریباورپذاعتبار یا  قابلی   .  1      

. 2.  در پوژوهش  کنندگان شورک بورای  ا  ههمیزان و درجه اعتماد به واقعی بودن یافت

کمی اس  و ای  هشجایگزین اعتبار بیرونی در پژوه؛   3یریپذانتقالقابلی  انتقال یا  

 قابلیو . 3. اسو مشابه ای ههو زمینا ههبه معنی قابلی  تعمیم پژوهش به سایر حوز

کموی ای هوشاموا در پژوه، به معنای پرهیز از سوگیری اس ؛  4تأیید یا تأییدپذیری

بیوانگر توالش . اسو ا هون و میوزان تأییود آا هوهبه معنی قدرت تحلیو  و دقو  داد

؛  5یریپوذنان یاطم. 4. پژوهشگر در جه  احراز شواخص عینیو  در پوژوهش اسو 

توسوط ا هوهداد یریتکرارپوذ  و درجه بازیافبه . در پژوهش کمی اس معادل پایایی 

 . ودشیم  سایر پژوهشگران اطالق

            

 
1 . Bryman 

2 . Credibility  

3 . Transferability or transferability 

4 . Verification or verifiability 

5 . Reliability 
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                                                     ژوهش کیفووویسووونجش اعتبوووار در پوووای هوووکتکنی؛ (2) جووودول شووومارۀ 

 (2003،  1رائو و پری)  مأخذ

متعوددی را ای  هوساز مناب  متعودد کوه مقیاا  ههداد  یآورجم * 2اعتبار سازه

 .  ازدسیم یک پدیده فراهمبرای 

 مصاحبهای  هشثلیث از پرس*ایجاد ت

 *تحلی  موارد منفی

 چهارچوب تئوریک پیشنهاد شده یریپذانعطاف*

 نمونه یگیپرما*انتخاب نمونه برای  3اعتبار درونی

 تئوریک  یریتکرارپذ*انتخاب نمونه برای  4اعتبار بیرونی

، رائوو و پوری) مأخوذ ژوهش کیفویآزمون پایائی در پای هکتکنی؛  (3)  جدول شمارۀ

2003) 

*ایجواد هوا    داده  یآورجمو *هدای  دقیق جریان مصواحبه بورای   یپایای

ای ههبرای ایجاد بورای اجورا و تفسویر مصواحبساختمند    یندهایفرا

 تخصصیای ههت*استفاده از کمی    گرهم

  مأخذ کیفی ژوهشپ پارادایم در اعتبار افزایشای هیاستراتژ؛ ( 4جدول شماره )

 ( 2008، )بشیر و همکاران 

 استراتژی

 *کار میدانی طوالنی و مداوم

 . اههداد  یآورجم تراتژی چند روشی در *استفاده از اس

 کنندگان شرک واقعی ای هن و بیا  هاقولنق *استفاده از 

 
1 . Rao and perry 
2 . Structural validity 

3 . Internal credibility 

4 . External credibility 
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 و ثب  آنهاا ه *شرح دقیق و واقعی افراد و موقعی

 تحقیق تیم  توسط  شدهیآورجم   توصیفیای ههداد  روی بر  * توافق

 نوار  و  عکس،  صوت  ضبط  از  استفاده)  رمزگذاری شده مکانیکیای  هه*استفاده از داد

 (.ویدئویی

 .  حاص  شود نان یاطم  شدۀیآورجم ای ههاز صح  داد*

، )فلیوک  مأخوذ  ژوهش کیفویافزایش پایوایی در پوای  هیاستراتژ؛  (5)  دول شمارۀج

1387  :20-419) 

 راتژیاست

 . اههداد یمستندسازو   *کیفی  ضبط

 *آموزش دقیق مصاحبه گران 

 *کدگذاری درس  و استفاده از افراد ناشناس در کدگذاری

، ننودکیم محیط مورد بررسی زیس در ، اطالعات در مورد موضوپها  نمونه*کیفی   

 .. فردی افراد مورد مطالعۀ ما را دارند وای  هیویژگ

 همگراای  ههمصاحب از افتهیساختار یندهایفرا*استفاده از 

                                                      

اگر بتوان اعتبوار یوا روایوی را بوه ،  عنوان کرد  (2003)  یافشانگ ،  در این راستا      

شوود  یریپوذمیتعمبوه واند منجر  تیم  و قاب  دفاپ  اعتمادقاب نتیجه  ،  حداکثر رساند

سواختاری بورای انجوام و   عنوان بوه(  2001اهیمی اس  کوه اسوتنبکا )که یکی از مف

کیفیو  یوک ، نی؛ بنوابراندکیم باال پیشنهاد  یفیباکمستند کردن تحقیقات کیفی  

نتیجه و در نتیجه آن با آزمایش و افزایش اعتبوار یوا اعتبوار   یریپذمیتعمتحقیق به  

 .  تحقیق مرتبط اس 

اههار داشتند که اعتبار به میزان همخوانی بین   (2006)  1ماخرمک میالن و شو      

مفواهیم خوا  اختالف بین نوام . جهان اشاره داردای  ه و واقعیا  ههتوضیحات پدید

واننود در ایون تیم کلمات دیگری هسوتند کوه  هاافتهیگسترشبازتاب و  .  هددیم  رخ

 
1 . McMillan and Schumacher  



    1401  پاییز /   28شماره    نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛    40

کردنود کوه  اسوتدالل، بوارافوزایش اعت سؤالبه  آنها برای پاسخ.  زمینه استفاده شوند

 یآورجمو  نودیفراداده از طریق    یآورجم ای  هکی و تکنیبردارنمونه  اصالح مداوم

( دیودگاه دیگوری ارائوه 2003)  یافشانگ ،  در مقاب .  هددیم  افزایشاعتبار را  ،  داده

کوه  عواملی اسو ، داد که میزان اعتقاد بور اینکوه یوک گوزارش قابو  تعمویم اسو 

، در مطالعوات کیفوی. کنودیممتموایز  وضووحبه موی و کیفوی راتحقیق ک  یهاروش

کوه نود اهکردپژوهش اسوتفاده  یریپذمیتعممحققان از رویکردهای چند روشی برای 

اگر محقق وقو  کوافی را در ایون زمینوه .  برای افزایش پایایی و اعتبار پژوهش اس 

، بوردبوه کوار با  ههرا بورای تأییود یافتوداده    یآورجمو بگذراند و چندین استراتژی  

بسویاری از محققوان )موک مویالن و .  واند تعصب محقوق را بوه حوداق  برسواندتیم

( توافق کردنود 2001،  استنبکا؛  1999،  سی ؛  1985  ،لینکلن و گوبا؛  2006،  شوماخر

به طور معمول یک استراتژی برای بهبود اعتبوار و قابلیو  اطمینوان   یسازمثلثکه  

 . اس ا ههت یا ارزیابی یافتتحقیقا

پارادایم دیگری در تحقیقوات کیفوی ، را ارائه داد  ییگراسازه  (2003)  یافشانگ       

اند و بسته به شرایط ممکون اسو  تغییور دیم  ساختاری اجتماعیاس  که دانش را  

ود کوه هموه شویم این دیدگاه تعریوف عنوان بهدر دیدگاه اجتماعی   ییگراسازه.  کند

کوه   منوط به عملکردهای انسانی اسو ،  نادارمعای  ه اقعیو بنابراین همه وا  هشدان

ر یک زمینه اساسی اجتماعی ود و دشیم  و دنیای آنها ساختها  هن در تعام  بین انسا

واقعیو  همیشوه در حوال تغییور اسو  و ،  طبق این دیدگاه.  ابدییم  توسعه و انتقال

، نی؛ بنوابرانیسو   در حال تغییور معنوادارارتباط با یک استراتژی در دنیای همیشه  

متعددی بورای ای  هشرو،  اعتمادقاب متنوپ و معتبر و  ای  ه برای دستیابی به واقعی

و از  1یسوازمثلثاین امور بوه یوک معنوا . مناسب اس ا  ههداد  یآورجم جستجو یا  

ار بورای افوزایش اعتبوایی  هیاستراتژ  عنوان به(  2006دیدگاه مک میالن و شوماخر )

 . ابدییم بازتاب

، مصواحبه و ضوبط بوه سواخ  معتبور،  مشواهده  روش مانندندین  چ  رکردن یدرگ

و   یوتحل هیوتجزبورای بهبوود . ودشویم منجورا هو واقعیاز   یترمتنوپو    اعتمادقاب 

و شوام  ند  اهگامی اس  که محققوان برداشوت  یسازمثلث،  دیگران   وسازساخ درک  

 
1 . Triangulation 
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به روشی .  لف اس یا مکان مختدر زمان  ا  ههان از دادچندین تفسیر محققان یا محقق

و ا ههاز مثلوث محقووق اسووتفاده کنوود و ایوود»وانوود تیم یووک محقووق کیفووی، مورتبط

تحقیوق  کنندگان شورک توضیحات تولید شده توسوط محققوان اضوافی را کوه روی 

قابلیو  اطمینوان و روایوی .  (1997،  1)جانسوون   «در نظور بگیورد،  ننودکیم  مطالعه

 ایون امور. نوداهر الگوی کیفی مفهووم یافت  و کیفی  ددق،  قابلی  اطمینان   عنوان به

محقق در موورد گزارشوی دربواره برخوی از واند با حذف تعصب و افزایش صح   تیم

محققان کیفوی از ترکیوب . محقق شود  یسازمثلثاجتماعی با استفاده از  ای  ههپدید

، اخره توسط )مک مویالن و شوومموجود در لیس  ده مورد توصیه شدای  هیاستراتژ

 .  (2008،  )بشیر و همکاران  نندکیم استفاده(  2006

 یر یگ جهینتبحث و . 3

هدف اصلی هر بررسی و پژوهشی فراهم ساختن ابوزار و وسویلۀ الزم بورای شوناخ  

تحقیوق حاضور بوه دنبوال توصویف و تحلیو  روش . رفتار بشری و ح  مسئله اسو 

پوژوهش بووده ای  هوشاز رور و پایائی در ایون مودل  پژوهش کیفی با تأملی بر اعتبا

)چوون   اطالعوات  یآورجمو ای  هکتکنیمجموعه    حاص ِ  روش پژوهش کیفی.  اس 

 هرکودام بوهکوه    ای پژوهشی( اس ه مصاحبه و شرک  گسترده در فعالی،  مشاهده

 یواری تحقیوق موورد موضووپ ۀدربار، اولدس را در کسب اطالعات   پِژوهشگرحوی  ن

اصلی تحقیوق نقوش موؤثری در کسوب ابزار   نوان عبهژوهش کیفی  محقق پِ.  هنددیم

، یریگنمونوهنحووۀ  ،  در روش پوژوهش کیفوی.  و موثق دارد  یریسوگبدون  ای  ههداد

نحوۀ سؤاالت با روش پژوهش کمی توا حودودی متفواوت اسو  و در ، ورود به میدان 

ای هوشز رومکمو  روش کموی ا عنوان بوهترکیبوی ای  هشدر پژوه  هازمان برخی از  

ای هوشپژوهدیگور در  یامسوئلهآنچه که بیش از هر .  رندبیم  حقیق بهرهکیفی در ت

کیفوی ای هوشنحوۀ سنجش میزان پایائی و اعتبار در پژوه، کیفی حائز اهمی  اس 

 برهیوباتککموی  ای  هوشدر حووزۀ پژوها  هصگرچه محاسبۀ این شاخ،  نی؛ بنابرااس 

پایایی و اعتبوار  ن از احرازکسب اطمینا، یردگیم  دقیق انجامای  هن محاسبات و آزمو

ذکور شودۀ آن بوه هموان دقو  حووزۀ کموی ای  هویدر حوزۀ کیفی بوه دلیو  ویژگ

بوه اعتبوار  ینگاهمینکیفی ای  هشمحققان علمی در پژوه  هرچند،  نیس   ریپذامکان 

 
1 . Johnson 
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تکورار ا هشو تکثرگرایی روشی در این دسته از پژوه  یریپذانعطافدارند اما به دلی   

ریشوه داشوتن  بوهباتوجه. قات کیفی کمتر مطورح اسو در تحقی  یهدمیتعمنتایت و  

اسوتاندارد هموواره  یهواآزمون تحقیق کیفی در مبانی تفسویری و عودم اسوتفاده از  

وجوود ا  هیو نتایت بررسو  شدهیآورجم اطالعات  ،  مشاهدات،  ابزاری  یریسوگامکان  

وجود   کیفیای  هشپایایی و روایی در پژوه  یارتقامختلفی در جه   ای  هشرو.  دارد

چنود ای هیاسوتفاده از اسوتراتژ، مدتیطوالننها کار میدانی و آ  نیترمهمدارد که از  

در  کنندگان شورک و بیان واقعوی   هاقولنق استفاده از  ،  اههداد  یآورجم روشی در  

دقیوق   آموزش،  اههداد  یمستندسازکیفی  ضبط و    نیو همچن؛  پایایی  یارتقاجه   

در جهو  در کدگوذاری و استفاده از افراد ناشوناس  گذاری درس کد، مصاحبه گران 

 . روایی کاربرد دارد  یارتقا
 هواینگارتکنظیر مطالعات موردی و  ای پژوهش کیفی  هشی از انواپ رواهارپ  -      

، اهوشنگر،  اههپدیود  را در خصوو   و معتبرتوری  دقیوق،  وانند اطالعات عمیوقتیم

بوه دلیو  اطالعوات  گونوهنیاکسوب  کوه دارائوه کننو  ای پیچیدههن و سازمارفتارها  

محقوق نخواهود ای کمقوی  هوشاز راه پژوه،  کمیای  هشو عدم انعطاف رو  ینگریکل 

 . شد

ای کیفی هر چوه هشای پژوههکا و تکنیهشرو، در آینده،  رددگییشنهاد مپ  -      

 آنهوا تقویو  پایوائی() کیفیای هشضعف عمدۀ رور تدوین گردد تا تیر و عمل ت کام

 . ا نیز افزایش بیشتری یابدهشپژوه  گونهنیاو اعتبار ،  شود

کیفوی ارجحیو  بیشوتری نسوب  بوه روائوی ای  هوشروائی پژوه  کهییازآنجا  -      

 یشوتریبکموی ارجحیو  ای هوشکمی دارد و برعکس پایوائی در پژوهای  هشپژوه

از  مکمو  عنوان بوهمیو  ایون حلقوه در جهو  تک،  کیفیای  هشدارد نسب  به پژوه

 . کیفی هم بهره بردای هشکمی در کار روای  هشرو
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