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چکیده
هدف این مطالعه تأملی بر روشِ پژوهش کیفی با تأکید بر روائی و پایائی بووده اسو  .روش
پژوهش حاضر ،توصیفی  -تحلیلوی بووده اسو  .روش پوژوهش کیفوی بوه طوور خوا بوا
گردآوری و تفسیر داده غیر رقموی بوهمنظور درک دنیوای پیراموون انسوانی و اجتمواعی در
ارتباط اس  .روش کیفی بر تحقیق در مورد عمق اندیشۀ افراد اجتماعیِ مسوتق کوه دارای
تواناییهای درک ،احساس ،ایده و درک ذهنی از پدیدهها هستند ،تأکید دارند .نکتهای کوه
حائز اهمی اس  ،رسیدن به روایی و پایایی در پژوهش کیفی اس که میبایسو هماننود
یک میدان مینگذاری در موورد جمو آوری دادههوا از نقطوۀ شوروپ پوژوهش توا اتموام آن
حساسی داش  .نتیجه؛ در روش پژوهش کیفی ،نحوۀ نمونهگیری ،ورود به میودان و نحووۀ
طرح سؤاالت در میدان مطالعه با حساسی بیشتر و معمووالً از سوؤاالت بودون سواختار بوه
هنگام گردآوری اطالعات ،استفاده میشود .در پژوهشهای ترکیبوی بوهعنوان مکمو روش
کمی از روشهای کیفی در تحقیق بهره میبرند .همچنین در پژوهشهای کیفی بوه روایوی
بیشتر از پایایی اهمی داده میشود و ابزار رسیدن به معتبر بودن یک پژوهش ،نقشی اس
که پژوهشگر در میدان موردمطالعه ایفا میکند.
واژههای کلیدی :پژوهش کیفی ،پایائی ،اعتبار.

تأیید نهایی1401/06/09 :
 .1تاریخ وصول1400/04/13 :
 . 2دبیر جامعه شناسی.دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائ اجتماعی (نویسندۀ مسئول)
Fparhode66@gmail.com

 . 3دانشیار و عضو هیئ علمی دانشگاه پیام نور واحد همدان
 . 4پژوهشگر ومدرس دانشگاه پیام نور-گروه روانشناسی
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 .1مقدمه
فراهم ساختن ابزار و وسیلۀ الزم برای شناخ رفتار بشری و ح مسئله پژوهشگران
را در گذر زمان به تحقیق و تفحص واداشته اس  .برای شناخ این پدیدهها محقوق
ب اید اطالعات معتبر و موثق را در اختیار داشته باشد که کشف این اطالعات نیازمنود
پیروی از قوانین روشن و دقیق اس  ،هرچند تشخیص ذات وقوای اموری پیچیوده و
سخ اس  .بشر همواره در زندگی با موقعی های نوامعین و نامشخصوی در زنودگی
مواجه میشود و این امر در طول تاریخ بهوفور بورای انسوانها رخداده اسو و بورای
کشوف ایون نامعینهوا بووه جمو آوری اطالعوات و شوواهد پرداختووه اسو توا مبووادا
ناشناختههایی که ذهن وی را درگیر نموده اس کشف نمایود .کشوف ایون ابهاموات
نیازمند پژوهش و هیچ پژوهشی هم بدون روش ممکن نخواهود بوود .در واقو روش
پژوهش قاب تمام رف وبرگش ها و جس وجوهایی اس کوه بورای تحقوق و میسور
شدن هدف یک پژوهش صورت میگیرد .رویکردهای پژوهشی بوهطورکلی شوام دو
دستهاند؛ کمی و کیفی (بلیکی.)317 :1384 ،1
سادهترین تعریفی که میتوان از پژوهش کیفی داش این اس که :پژوهشی کوه
ارائه یافتههای آن از طریق روشهای آماری و یا سایر ابزارهای کمیسازی بوه دسو
نیامده باشد (اشتراوس و کوربین .)1998 ،بر اساس نظر اشتراوس و کوربین 2زموانی
پژوهش کیفی مورداستفاده قرار میگیورد کوه دانسوتههای انودکی در موورد مسوئله
موردنظر وجود داشته باشد و یا دانستهها بیش از آنی باشند کوه بتووان بوه ادراکوات
جدیدی دس یاف  .بهطورکلی هر پژوهش کیفی شام سه جزء اس :
 -1دادهها که از منواب متنووعی ماننود مصواحبه ،مشواهده و اسوناد بوه دسو
میآیند؛  -2شویوهها و رونودهایی کوه بورای تحلیو و سوازماندهی دادههوا بوه کوار
میروند ،مانند مفهومپردازی و کاستن از حجم دادهها ،تشکی مقولهها و برقرارکردن
شبکه مفاهیم؛  -3ارائه گزارش (حریری.)1385 ،
پژوهش کیفی 3عبوارت از مجموعوه فعالی هوایی (چوون مشواهده ،مصواحبه و
شرک گسترده در فعالی های پژوهشی) اس که هرکودام بوه نحووی محققوق را در
1 . Bliakei
2 . Strauss & Corbin
3 . Qualitative research
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کسب اطالعات دس اول ،دربارۀ موضوپ مورد تحقیق یاری میدهند .بدین ترتیب ،از
اطالعات جم آوری شده ،توصیفهای تحلیلوی ،1ادراکوی و طبقهبندیشوده حاصو
میشود .در روش موردبحث دسترسی به اطالعات؛ یعنی زندگیکردن با موردم موورد
پژوهش ،یادگیری فرهنگ آنها ،از جمله مبانی ارزشی ،عقیودتی و رفتواری ،زبوان و
تالش برای درک احساس ،انگیزش و هیجانهای آنها اسو  .محقوق کیفوی ،رفتوار
اجتماعی را به این دلی درک میکنود کوه خوود را بوهجای دیگوران قورار میدهود
(دالور.)259 :1385 ،2
بهطورکلی گیدنز هدف از انجام پژوهش کیفی را پاسخدادن به یک سوؤال بسویار
مهم و اساسی میداند ،اینکه :چطور میتوان به مطالعوه دنیوای واقعوی پرداخو ؟ او
میافزاید هر فردی در زندگی خوود ،نقشهوای متفواوتی را باتوجهبوه موقعیو هوای
مختلف میپذیرد ،بورای مثوال نقوش فورد در زنودگی روزموره خوود ،نقوش فورد در
موقعی های آموزشی ،اجتماعی ،یا نقش فرد در برخورد با فرد و یا گروهی خوا  .او
تنها راه تحلی چنین مفاهیمی را استفاده از پارادایم انتزاپ میداند (گیودنز.)1984 ،
دنزین و لینکولن در مورد پژوهش کیفی و هدف آن ابراز میدارند :پژوهش کیفی بوه
مطالعه پدیدهها در محیط طبیعی خود آنها میپوردازد ،و توالش مویکنود آنهوا را
آنطوری که مردم به آنها مینگرند ،تفسیر و معنا کند (دنیز و لینکلن.)2003 ،
تا پایان دهۀ  1960نزدیک به  90درصود گزارشهوای منتشرشوده در مجوالت
جامعهشناسی آمریکا ،3مبتنی بر تحقیوق کمقوی و آمواری بودنود .گرچوه در بریتانیوا
آمارهای قاب مقایسهای در دس نیستند؛ ولی گمان مویرود توا اواخور دهوۀ 1960
تحقیق آماری در این کشور نیز مسلط بود .اما امروزه قضیه تفواوت پیودا کورده و بوه
دلی انتقادهای نظری از «اثباتگرایی »4که گورایش بوه شویوههای آمواری و کمقوی
دارند ،اکنون روشهای کیفی ،جایگاهی کانونی در آموزش و پوژوهش اجتمواعی بوه
دس آوردهاند (سیلورمن.)1-2 :1379 ،5

1 . Analytical descriptions
2 . Delavar
3 . American Sociology
4 . Positivism
5 . Silverman
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پژوهشهای کیفی به دنبال صورتبندی گزارههایی در بارۀ موضووپ و موقعی هوای
اجتماعی هستند ،ولی در پژوهشهای کمی بوه دنبوال توزیو پدیودههای اجتمواعی
برحسب فراوانی در میان جمعیو و انودازهگیری و کموی کوردن پدیودهها و تودوین
طرحهای تعمیمپذیر هستیم .روش پِژوهش کیفی به دنبال پاسخ به سوؤال چیسوتی
اس  ،نقطۀ شروپ پِژوهش از مشاهدات به سم نظریه و فرضویه اسو و بوه دنبوال
تعیین ماهی توالیهای منظم در زندگی اجتماعی اسو (بلیکوی.)45-40 :1384 ،
سابقۀ روش پِژوهش کیفی بوه اندیشوههای روانشناسوان و جامعهشناسوان آمریکوا و
زندگینامهها و روشهای توصیفی بخصوو در مکتوب شویکاگو 1و اندیشوه کسوانی
همچون توماس و زنانیکی 2با مطالعۀ زندگی روستاییان لهسوتانی در اروپوا و آمریکوا
باید دانس  .در دورۀ نوگرایی 3بخصو در ایال متحدۀ آمریکا تا دهوۀ  1970تموام
تالشها برای به رسمی شناختن تحقیق و روش کیفی ادامه داشته اسو (فلیوک،4
 .)18-19 :1387کسانی که در حال انجام مطالعات کیفی هسوتند ،بایود حساسوی
ویژهای درمورد اعتبار و قابلی اطمینان در پروژههای خود داشته باشند .موا بایود بوا
عوام مختلفی که اعتبار یافتههای ما را تهدید میکند سازگار باشیم .و برنامه ریزی
و اجرای تاکتیکها یا استراتژیهای مختلف در هر مرحله از پوروژه تحقیقواتی بورای
جلوگیری یا تضعیف این عوام تهدید کننده را در دستور کار قورار دهویم .موا بایود
آگاه باشیم که تاکتیکها یا استراتژیهای مورد استفاده برای پورداختن بوه روایوی و
پایایی در تحقیقات کیفی مانند تحقیقات کمی نیستند .اصوطالح تحقیوق کیفوی در
واق یک اصطالح چتری اس که نمایوانگر روشوهای تحقیوق مختلفوی اسو کوه از
عناصر مشترک خاصی برخوردار اس  .محققان کیفوی عالقوه منود بوه قووانین علوی
نیستند؛ بلکه به عقاید ،تجربه و سیستمهای معنایی مردم از دیدگاه مردم عالقه مند
هستند .روشهای مورد استفاده در تحقیقوات کیفوی ذهنوی تور از تحقیقوات کموی
هستند و شام تجزیه و تحلی آماری و محاسبه تجربی نیستند(برینک .)1993 ،بوا
تمام تفاسیر امروز رقاب هایی بر سرآنچه که روش کمی و کیفی نامیوده میشوود در
1 . Chicago School
2 . Thomas and Zananiki
3 . The period of modernity
4 . Owe Flick
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نحوۀ استفاده و ارجحی هر کدام از آنها بر دیگری دیده میشود؛ که این امر بستگی
به شیوۀ گردآوری دادهها در هر تحقیق بسوتگی دارد .ولوی بوا گوذر زموان بوه نظور
میرسد امروز روشهای کیفی در کنار رو شهای کمی بورخالف گذشوته جوای پوائی
برای خود باز نموده و به گونهای به خصو در حوزههوای علووم انسوانی بوه عنووان
مکم روش پژوهش کمی ،مورد استفادۀ محققان قرار میگیرد.
اهمی روش پژوهش کیفی؛ باتوجهبه اینکوه روشهوای کموی و عوددی صورفأ
عقاید و نگرشها را در سطح کلی میسنجند ،پژوهشهوای کیفوی نتوایت تفسویری،
معنایی و مقبولیتی عام یافتهاند ،و امکان پژوهش بر روی تجربیات زنده ،هیجانوات و
احساسات ،تحرک اجتماعی ،تعامالت بین افراد و جوامو  ،علو ههوور و ازبینرفوتن
پدیدهها و همچنین کشف درونیات و ذهنی و نگرش افراد ،زمینوه را بورای گورایش
هرچه بیشتر پژوهشگران به اینگونه روشها بیشوتر نمووده اسو  .بااینحوال هودف
مطالعۀ حاضر ،تأملی بر روش پژوهش کیفی با تأکید بر روایی و پایوایی بووده اسو .
همچنین شیوۀ گردآوری دادهها و راههای افزایش روایی و پایائی در پوژوهش کیفوی
بیان شده اس .
هدف اصلی پژوهش حاضر؛ تأملی بر رویکورد پوژوهش کیفوی بوا تأکیود بور روایوی و
پایایی بوده اس  .اهداف جزئی پژوهش؛ شناخ تفاوتهوای بوین پوژوهش کیفوی و
کمووی ،فراینوودهای اجرائووی ،نحوووۀ نمونووهگیری ،جم و آوری اطالعووات و چگووونگی
تجزیهوتحلی دادهها و اهمی روایی و پایایی در روش پژوهش کیفی بوده اس .
 .2بحثوبررسی
قیاسِ روش پژوهش کمی و کیفی
جدول شماره ( :)1روش پژوهش کیفی و کمی
کیفی
ارتباط گرایانه و جزئی نگر
استقرائی (از جزء به ک )
تفریدی و ژرف نگر
توصیفی و به دنبال چیستی؟
اکتشافی

کمی
عام گرا و کلی نگر
قیاسی (از ک به جزء)
تعمیمی و کالن نگر
تبیینی و به دنبال چرایی؟
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

مأخذ (بلیکی)317 :1384 ،
همانطور که در جدول شماره ( )1ذکر شده اس  ،در تقاب روش پژوهش کیفوی
و کمی :در روش کیفی و پژوهشهای کیفی کانون توجه هر لحظه ممکن اسو در
جریان پژوهش عوض و دگرگون شوود ،نظریوه در جریوان پوژوهش شوک میگیورد،
رویههای پژوهش هم با تغییور کوانون مطالعوه تغییور خواهنود کورد ،هودف معقوول
ساختن دادهها و تالش برای رسیدن به درک آنهاسو  ،در روش کیفوی نمونوهگیری
در خدم مقاصد مختلف اس  ،تحلی دادهها فعالیتی استقرایی هستند نه قیاسوی،
این نوپ روش ماهیتی تکوینی دارد ،زمانبندی از قبو و مطلوقگرایی در روشهوای
کیفی معنوایی نودارد و نتوایت نهوایی بهدشوواری روشون و مشوخص اسو  .ولوی در
مطالعات کمی به دنبال کشف روابط علی میان پدیدهها و تعمیمدهی نتوایت حاصو
از نمونههای آماری " "nبه جامعۀ آمواری " ،"Nبوین محقوق و پاسوخگویان ارتبواط
ضعیف و مستق  ،سطوح و طبقات متغیرها از قب معلوم ،انعطاف خاصوی در جریوان
پِژوهش دیده نمیشود ،تحلی دادهها بعد از جمو آوری دادههوا و در پایوان تحقیوق
انجام میشود و به دنبال تأثیر متغیرها و تبیین یک متغیر توسط دیگر متغیرهاسو .
دلمشغولی پژوهشگر کمی مربوط به سنجش مفاهیم و تبدی آنها به متغیر و نظریه
آزمایی اس .
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جدول شمارۀ ()2؛ بنیانهای نظری روش و تحقیقات کیفی
موض نظری

تکنیکهوووووووو وای روش تفسیر
گردآوری دادهها

حوزههووووای
کاربرد

کوووونش متقابوووو
نمادین-1
2
پدیدارشناسی

مصووووووووووووواحبۀ کدگذاری نظری
تحلی محتوا
نیمهساخ یافته
تحلی روای
روش هرمنوتیک
مصاحبۀ روایی

زنووووووودگی
روزمووووووره،
تحلی دانش
روزمووووووره،
زندگینامهها

قومنگاری-3
برساخ گرایی

روانکاوی-5
ساخ گرایی

6

4

گروههای متمرکز

تحلی گف وگو

تحلیووووووو

قومنگاری
مشووواهده هموووراه
مشارک
ثب و ضبط
جم آوری اسناد

تحلی گفتمان
تحلی ژانر
تحلی اسناد

زیس جهان
سازمانها
ارزیابیها
مطالعوووووات
فرهنگی

مطالعوووووووۀ
ثبووو و و ضوووووبط
هرمنوتیووووک عینووووی و خانواده
تعامالت
زندگیناموووه
عمیق
عکس
نگاری
فیلم
نس پژوهی
جنسوووووی
پژوهی
مأخذ (فلیک)25 :1387 ،

1 . Symbolic interaction
2 . Phenomenology
3 . Ethnography
4 . Constructivism
5 . Psychoanalysis
6 . Constructivism
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برطبق جدول شمارۀ ( )2بنیانهای نظری و مکاتب نظری ذکور شوده بور روش
پِژوهش کیفی و میدانی تأکید دارند از جمله؛ نظریهپردازان کنش متقابو نموادین و
پدیدارشناسی که بر دیدگاههای عاملین مورد بررسی و کنش و واکنشی کوه فورد در
جریان تعامالت روزمره و به دنبال تفسیرهای ذهنی و معنایی کوه از کنشهوای هوم
دارند و همچنین تجارب زیسوتۀ عواملین در جریوان کنشهوای متقابو اجتمواعی،
قومنگاران و برساختیها بر توصویف فراینودها در خلوق موقعی هوا و محویط و نظوم
سیال و همچنین فعالی هوای روزموره و فوراهم نموودن بسوتر الزم بورای عقالنوی و
قاب فهم نمودن فعالی ها و کنشهای روزمره در جه رسیدن به مقاصد علمی و به
نقش زبان در چنین روابطی تأکید دارند و روانکاوان ساختی بر بازسازی سواختارهای
کالن ذهنی که مولد معناها ،معنایی که عینی هرمنوتیکی باشد تأکید دارند.
.1-1

روش پژوهش

روش مورداستفاده در این پژوهش مرور سیستماتیک بوده اس  .این پوژوهش سوعی
در مرور مقاالت ،کُ تب و نوشتارهای علمی در مورد رویکورد پوژوهش کیفوی دارد .در
این راستا ابتدا مقاالت موردنظر و متن کُتب مرتبط مورد شناسائی و سپس باتوجهبه
کیفی محتواهای مقاالت و کُتب ،نوشتارهای مرتبط موورد بررسوی قورار گرفو  .در
مرحلۀ بعد اسوتخرا اطالعوات در موورد روش پوژوهش کیفوی بوه شوک موروری و
توصیفی صورت گرف و در نهای گزارشی از میزان اهمی پایائی و روائوی در روش
پژوهش کیفی ارائه شد .جامعۀ آماری کلیۀ مقاالت و موتن کُتوب داخلوی و خوارجی
بدون محدودی زمانی در پایگاههای داخلوی و خوارجی بووده اسو کوه در آن واژۀ
پژوهش کیفی و بحث روائی و پایائی به کار برده شوده بوود .نمونوه آمواری باتوجهبوه
نزدیکی محتوای مقاالت و کُتب با موضووپ در نهایو تعوداد  32موورد از مقواالت و
کتب داخلی و خارجی در تفسویر و مورور روش پوژوهش کیفوی و اهمیو پایوایی و
روایی در این روش ،مورد بررسی قرار گرف .
فرایند روش پژوهش کیفی
مفهوم فرایند در روش پژوهش کیفوی مطورح اسو  .در ایون نووپ از نظریوهپردازی
برخالف فرایند پژوهش خطی ،کمی و نشئ گرفته از نظریه بوهجای پیشفرضهوای
نظوری بوور میوودان موردمطالعووه و محویط زیسووته و مشوواهدۀ میوودان موردمطالعووه و
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همچنین درگیرشدن در حوزۀ موردمطالعه تأکید میشود .در میدان موردمطالعه باید
توجه نمود که نظریات را نبایس بر افراد موردمطالعه اعمال نمود؛ بلکه از طریق کار
روی دادهها و در میدان کشف و صورتبندی انجام شود .افراد موردمطالعه بر اسواس
ارتباطشان با موضوپ پوژوهش انتخواب شووند .در پِوژوهش کیفوی هودف نوه تقلیو
پیچیدگی از طریق تجزیهوتحلی مسئلۀ چندمتغیره ،بلکه افزودن اطالعات زمینوهای
به فرایند تحلی اس  .طورح سوؤاالت پوژوهش در روش کیفوی توابعی از جنبوههای
نظری اس  ،اما این امر منجر به تولید فرضیه نخواهد شود .در روش پوژوهش کیفوی
معموالً پِژوهشگر دانش نظری پیشین خود را میبایس در میدان موردمطالعه موقتواً
کنار بگذارد .الگوی فرایند پژوهش در روش کیفی برعکس کمی کوه الگوویی خطوی
اس  ،الگویی دورانی 1اس (فلیک.)112-108 :1387 ،

پیوستار ( :)1الگوی دورانی فرایند روش کیفی مأخذ (فلیک)113 :1387 ،
روش کیفی با منطق خطی سنتی تناسب ناچیز دارد و اصوول معرف شناسوی و
درون فهمی را برعکس منطق خطی با حساسی بیشوتری در مییابود .روش کیفوی

1 . Rotational pattern
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توان بالقوۀ خود را هنگامی آشکار میکند کوه بخشهوای مهوم فراینود پِوژوهش بوه
یکدیگر پیوند خورده باشند.
نمونهگیری 1در پژوهش کیفی
در روش کیفی در مراح مختلوف تحقیوق بوا مسوئلۀ نمونوهگیری مواجوه هسوتیم.
نمونهگیری با تصمیمگیری دربارۀ اینکه کدام فرد؟ و اینکه کدام فرد به کودام گوروه
تعلق دارد؟ گرهخورده اس  .در روش کیفی در فرایند پِژوهش به شیوههای گونواگون
نمونهگیری انجام میگیرد (فلیک.)135 :1387 ،

پیوستار شماره( :)2انواپ نمونه گیری در فرآیند پِژوهش کیفی مأخذ (فلیوک:1387 ،
)135
باتوجهبه پیوستار شوماره ( )2میتووان گفو کوه در نمونوهگیری پِژوهشهوای
کیفی با سؤاالتی چند مواجه میشویم :کدام شخص (مورد) و کودام طبقوه (گوروه)؟
کدام نمونه از مصاحبهها در تحلی نهایی مورداستفاده قرار گیورد؟ کودام قسوم از
متن را برای تفسیر کلی انتخاب کنویم؟ کودام بخوش از موتن بورای اثبوات یافتوهها
مناسبتر هستند؟
در روش نمونهگیری کیفی استفاده از اطالعات دیگر به طوور چشومگیر مطورح
نیس و بیشتر نمونوهگیری از اطالعوات و بازنموایی مطورح اسو  .بوهعنوانمثال در
نمونهگیری نظری ،نظریهای کوه از دل دادههوای تجربوی اسوتخرا میشوود مبنوا و
معیار نمونهگیری اس  ،گسوترۀ جمعیو اصولی از قبو معلووم و مشوخص نیسو ،
1 . Sampling
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ویژگیهای جمعی ازپیشساخته نیس  ،حجم نمونه از پیش تعریف شوده نیسو و
نمونهگیری با حصول اشباپ نظری 1پایان مییابد (فلیک.)140-139 :1387 ،
روشهای اصلی گردآوری دادهها در پژوهش کیفی
محققان علوم بهداش از روش کیفی برای بررسی ،درک و تفسویر عمیوق ،باورهوای
انسانی ،نگرشها ،دیدگاهها ،احساسات ،تجربیات ،ارزشهوا ،نظورات ،افکوار و دانوش
استفاده میکنند .مشهورترین روشهای جمو آوری اطالعوات در تحقیقوات کیفوی؛
مصاحبه ،گروههای متمرکز و مشاهده اسو  .هودف از مصواحبه پِوژوهش ،کواوش در
دیدگاهها ،تجربیات ،باورها و یا انگیزههوای افوراد در موورد موضووعات خوا اسو .
اعتقاد بر ایون اسو کوه روشهوای کیفوی ،ماننود مصواحبه ،درک «عمیوقتری» از
پدیدههای اجتماعی از آنچه از روشهای کمی ،مانند پرسشنامه بوه دسو میآیود،
ارائه میدهند که در آن الزم اس بصیرت دقیوق از شورک کنندگان جداگانوه ارائوه
شود .آنها همچنین بهویژه برای بررسی موضوعات حساس مناسب هستند ،جایی کوه
ممکن اس شرک کنندگان نخواهنود در موورد چنوین موضووعاتی در یوک محویط
گروهی صحب کنند (گی و همکاران .)2008 ،2سوه روش اصولی بورای جمو آوری
دادههای پِژوهش کیفوی وجوود دارد .بوا اسوتفاده از یکوی از سوه طیوف وسوی زیور
دادههای حاص بهطورکلی ثب و سپس بررسی میشوند و در مراح مختلف موورد
تجزیهوتحلی قرار میگیرند .سه روش اصلی جم آوری دادهها عبارتاند از:
گروههای کانونی

3

در این روش جم آوری دادهها ،پِژوهشگر تعوداد کموی از افوراد  /پاسوخدهندگان را
گرد هم میآورد تا در مورد زمینه موردنظر صحب کنند .اندازه گروه آگاهانه کوچک
اس  ،بهطوری که اعضا میتوانند نظرات خود را بدون قیدوشرط منتق کننود .یوک
«راهنمای موضوپ» برای تسهی گفتگو معموالً از قب تهیه میشود و پِژوهشوگر بوه
طور معمول گروه را راهنمایی میکند تا اطمینان حاص کنود کوه تموام جنبوههای
مختلف موضوپ را کشف و بررسی میکند .بحوث و گفتگوهوا معمووالً بهصوورت نووار

1 . Theoretical saturation
2 . Gil et al
3 . Focal groups
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ضبط میشود ،سپس رونویسی میشود و مورد تجزیهوتحلی قورار گرفو (محبووب
حسین.)2011 ،
گروههای کانونی برای اولینبار بهعنوان یوک روش پِوژوهش در تحقیقوات بوازار
مورداستفاده قرار گرفتند که از دهه  1940در کار دفتر تحقیقات اجتماعی کواربردی
در دانشگاه کلمبیا 1آغاز شد .سرانجام موفقیو گروههوای متمرکوز بوهعنوان ابوزاری
برای بازاریابی در بخش خصوصی منجر به استفاده از آن در بازاریابی بخوش دولتوی،
مانند ارزیابی تأثیر فعالی های آموزش بهداش شد .از گروههای کانونی برای تولیود
اطالعات در مورد دیدگاههای جمعی و معانی پش این دیدگاهها اسوتفاده میشوود.
آنها همچنین در ایجواد درک غنوی از تجربیوات و باورهوای شورک کنندگان مفیود
هستند .برخی معیارها برای استفاده از گروههای متمرکز عبارتاند از :بوهعنوان یوک
روش مستق  ،برای پِژوهش در مورد هنجارهوا ،معوانی و فراینودهای گوروه ،در یوک
طرح چند روش ،برای کشف یک موضوپ یا جم آوری زبان گوروه یوا روای هوا بورای
استفاده در مراح بعدی ،برای شفافسازی ،گسترش ،صالحی یا به چالش کشیدن
دادهه وای جم آوریشووده از طریووق روشه وای دیگوور ،بوورای بووازخورد نتووایت بوورای
شرک کنندگان در پِژوهش (گی و همکاران .)2008 ،در رویکرد گروههای متمرکوز،
گروهووی از شوورک کنندگان در مووورد یووک سووؤال پِووژوهش خووا تحو نظووارت و
راهنمایی مجری یا مجری بحث میکنند .تعوداد ایودهآل شورک کننودگان در یوک
گروه متمرکز  8-6در نظر گرفته میشود ،درحالیکه حداق تعوداد  3و حوداکثر 14
اس (گاالنیس.)2018 ،2
مشاهده مستقیم

3

در این روش ،دادهها میتوانند توسط یک ناهر خارجی (که غالباً بهعنوان نواهر غیور
شرک کننده نامیده میشود) یا توسط یک ناهر شرک کننده که میتواند بخشوی از
کارکنان انجام وهایف عادی هنگام مشاهده فرایندها باشد ،جم آوری شوود .در ایون
نوپ مطالعه ،محقق سعی میکند بخشی از جمعی را مورد بررسی قرار گیرد .از ایون
طریق پِژوهشگران میتوانند بینشوی عمیوق در موورد ارزشهوا و اعتقوادات اعضوای
1 . Columbia University
2 . Galan's
3 . Direct view
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جمعی دس آورند (محبوب حسین .)2011 ،در موورد مشواهده ،محققوان معمووالً
شرک کنندگان و تعامالت آنها را در محیطهای طبیعی ،بهعنوانمثال ،محویط کوار،
محیطهوای بووالینی ،مکانهوای عمووومی و غیووره مشوواهده میکننوود .مشوواهدات بووه
مشاهدات مستقیم تقسیم میشوند که در آنها پِژوهشگران فقوط شورک کنندگان را
مشاهده میکنند ،اما در تعامالت شرک نمیکنند و مشاهدات شورک کنندگان کوه
در آن پِژوهشگران شرک کنندگان را مشاهده میکنند اما در محیطهای طبیعی نیز
با آنها تعام دارند .مشاهدات مستقیم و شرک کنندگان بیشتر به مشاهدات پنهوانی
تقسیم میشوند که در آن شرک کنندگان نمیدانند کوه تحو مشواهده و مشواهده
آشکار هستند که در آن آنها میدانند که در حال مشاهده اس (گاالنیس.)2018 ،
مصاحبههای عمیق

1

در مصاحبهها ،به طور معمول ،افراد بهصورت جداگانه مصاحبه میکننود .مصواحبهها
در تحقیقات کیفی عموماً دامنه وسیعی دارند و از جزئیات نافذ هستند .آنها بهنودرت
شام پرسیدن مجموعهای از سؤاالت از پیش تعیین شده هستند .آنها بهعنوان یوک
جانشین ،افراد را ترغیب میکنند تا نظرات خود را با جزئیات بیوان کننود .ایون امور
منجر به افشای عقاید و نگرشها و رفتارهوا میشوود و محقوق ممکون اسو بتوانود
اطالعات دقیقتری را برای هر موضوپ به دس آورد (محبوب حسین.)2011 ،
مصاحبهها بهصورت جداگانه انجام میشود ،به این معنوی کوه در هور مصواحبه
فقط مصواحبهکننده و مصاحبهشوونده شورک میکننود .مصواحبه بورای مطالعواتی
مناسووب اسوو کووه روی موضوووعات حسوواس متمرکووز اسوو  ،در مووواردی کووه
مصاحبهشوندگان نمیخواهند احساسات یا عقایود خوود را در مقابو دیگوران بیوان
کنند .مصاحبهها را میتوان بهعنوان سواختاریافته ،نیمهسواخ یافته و غیرسواختاری
دستهبندی کرد ،بوا نیموه سواختاری محبووبترین رویکورد در پِژوهشهوای کیفوی.
مصاحبههای نیمه ساختاری شام طیف وسیعی از سؤاالت مهوم (سوؤاالت کلیودی)
اس که به پِژوهشگران در شناسایی و معرفوی مهمتورین حوزههوای تحقیوق کموک
میکند .این رویکرد به پِژوهشوگران و مصاحبهشووندگان ایون فرصو را میدهود توا

1 . In-depth interviews
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را عمیقواً کشوف کننود

بحث خود را گسترش دهنود و یوک سوؤال پِوژوهش خوا
(گاالنیس.)2018 ،
مفهوم نمونهبرداری در صورت پِژوهش کیفی از اهمیو کموی برخووردار اسو .
کومار )2005( 1میگوید که در پِژوهشهای کیفی ،برای کشف تنوپ ،محقق باید بوه
آنچه که بهعنوان نقطه اشباپ شناخته میشود ،دس یابد و هنگامی که متوجه شوود
هیچ داده جدیدی به دس نمیآورد یا اطالعات جدید قاب اغماض اس  ،فورض بور
این اس که پِژوهش به نقطه اشباپ رسیده اس  .این نکته یک قضاوت ذهنی اسو
که توسط پِژوهشگر تصمیمگیری میشود (محبوب حسین.)2011 ،
روشهای تجزیهوتحلیل دادههای کیفی

تجزیهوتحلی دادهها بهعنوان یک روش اساسی و پرانرژی بورای شوناخ و گورهزدن
موضوعات در حال تکام  ،مفواهیم بنیوادی یوا مؤلفوههای معنویدار تلقوی میشوود.
تورن )2000( 2اههار داش که قاب انکار نیس که سادهترین جنبوه روش پِوژوهش
کیفی ،تجزیوهوتحلی دادههوا اسو  .پیچیودگی تحلیو محتووای کیفوی بوه حجوم
دادههای جم آوریشده ،وهیفه پِژوهشگر برای انجوام تشوریح عمیوق و ارائوه نتوایت
بهصورت مختصر اما جام و منطقوی وابسوته اسو  .محتووای کیفوی بوه روشهوای
مختلفی مانند موتن از سوؤاالت بواز ،مصواحبههای سواختاریافته ،نیمهسواختاریافته،
مشاهده و گروههای متمرکز که ذاتی اکتشافی هسوتند ،هواهر میشوود .طبوق نظور
تورن ( ،)2000بااینحال ،ارزیابی جام هنجارهای نظری که برای چندین اسوتراتژی
مشترک ضروری اس  ،با اسوتفاده از جمو آوری ،مرتبسوازی ،مفهومسوازی تفسویر
دادهها ،پِژوهشها را روشن میکند (آدویین .)2020 ،3به طور اساسی تقلی متن بوه
اعداد در تکنیک کمی ،به دلی ازدس دادن اطالعات ترکیبوی و معنوا ،اغلوب موورد
انتقاد قرار گرفتوه اسو  .تحلیو محتووای کیفوی در جوایی کوه تحلیو کموی بوه
محدودی هایی میرسد ،نمود مییابد .بنابراین تحلیو محتووای کیفوی را میتووان
روش پِژوهشی برای تفسیر ذهنوی محتووایی دادههوای متنوی از طریوق فراینودهای

1 . Kumar
2 . Thorne
3 . Adedoyin
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طبقهبندی نظاممند ،1کدبنودی ،2و تمسوازی 3یوا طراحوی الگوهوای شوناخته شوده
4
دانس  .همچنین یکی از ویژگیهوای بنیوادین پژوهشهوای کیفوی نظریوهپردازی
بووهجای آزمووون نظریووه اس و  .بووا تحلی و کیفووی میت ووان یووک رویکوورد تجربووی،
روششناسانه و کنترلشدۀ مرحلهبهمرحله را با رعایو عناصور موردمطالعوه در نظور
گرف  .این تعاریف بیان میکنند که تحلی محتوای کیفی به محققان اجازه میدهد
اصال و حقیق دادهها را به گونۀ ذهنی ،ولی با روش علمی تفسویر کننود .عینیو
نتایت بهوسیلۀ وجود یک فرایند کدبندی نظاممند تضمین میشود .تحلیو محتووای
کیفی به فراسویی از کلمات یا محتوای عینی متون میرود و تمها یا الگوهایی را کوه
آشووووکار یووووا پنهووووان هسووووتند بهصووووورت محتوووووای آشووووکار میآزمایوووود.
 http://pajohesh.nashriyat.ir/node/62 - _edn30بنووابراین یکووی از
موضوعات درخور توجه در تحلی محتوای کیفی ،تصمیمگیری دربارۀ ایون موضووپ
اس که آیا تحلی بر محتوای پنهان تأکید میکند یا آشکار؛ زیرا محتووای آشوکار و
محتوای پنهان در تحلی محتوای کیفی به تفسیر مربوطاند ،ولی تفسویرها در عموق
و سطح انتزاپ متفاوتانود .هموین عامو موجوب شوده اسو کوه محققوان ،تحلیو
محتوای کیفی را بهمنزلۀ روشی انعطافپذیر ،بهویژه بورای دادههوای متنوی در نظور
بگیرند .برای افزایش درک نسوب بوه تحلیو محتووای کیفوی میتووان بوه صوورت
فهرس وار به مقایسۀ آن با رویکرد کمی توجه کرد(ایمان و همکاران.)1390 :5
 .1روش کار و منطق پِژوهش در هر دو تحلی بوا هوم متفاوتانود .بورای مثوال
تحلی محتوای کمی به گونۀ گسترده در رسوانههای جمعوی بهمنزلوۀ شویوهای کوه
عناصر مربوط به متن را آشکار میسوازد کواربرد دارد؛ درحالیکوه تحلیو محتووای
کیفی بیشتر با کشف معانی بنیادین در پیام سروکار دارد.
 .2تحلی محتوای کمی قیاسی اس ؛ یعنی میکوشد فرضیهها یوا پرسوشهای
تولیدشده از نظریهها یا پژوهشهای پیشین را بیازماید؛ درحالیکه تحلیو محتووای

1 . Systematic classification
2 . Coding
3 . Temperature
4 . Theorizing
5 . Iman et al
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کیفی اسوتقرایی اسو ؛ یعنوی مبتنوی بور بررسوی و اسوتنتا موضووپها و تمهوا ،از
دادههای خام اس که گاه به طرح نظریه میانجامد.
 .3در تحلی محتوای کمی برای نمونهگیری ،بوه دادههوایی نیواز اسو کوه بوا
استفاده از قواعد نمونوهگیری تصوادفی ،کوه اعتبوار اسوتنتا های آمواری را تضومین
میکنند ،انتخاب میشووند؛ درحالیکوه نمونوه در تحلیو محتووای کیفوی معمووالً
دربردارندۀ انتخاب هدفمند مواردی اس که بازتابانندۀ پرسشهای پِژوهشاند.
بنابراین رویکرد کمی ،ارقام و اعدادی را تولید میکنود کوه بهوسویلۀ روشهوای
آماری گوناگون سواخته میشووند؛ درحالیکوه رویکورد کیفوی ،توصویف و تفسویر از
موضوپ موردمطالعه ارائه میکند و اغلب در پوی اههوارات بازتوابی اسو از آنچوه در
جهان اجتماعی نظاره میشود .درنتیجه خواننده نیز رویکرد و مراح بهدس آمده از
این فرایند تقریباً به اندازۀ پِژوهشگر درک میکند (همان.)1390 ،
انواپ مختلفی از روشهای تجزیهوتحلی دادههای کیفی وجوود دارد کوه هموه
آنها اهداف مختلفی دارنود و نقواط قووت و ضوعف منحصوربهفردی دارنود؛ بنوابراین،
چگونه یک مورد مناسب را انتخاب میکنید؟ خوب ،انتخاب تحلی مناسوب توا حود
زیادی به سؤال تحقیق شما بستگی دارد .مثالً :آیوا میخواهیود اسوتفاده از کلموات،
قصد قصهگو ،ساختار روای یا تبلیغات را ارزیابی کنید؟ آیا میخواهیود یوک تجربوه
منحصربهفرد را بهتر درک کنید ،یوا از توأثیر فرهنوگ معوین بور اعضوای آن بیشوتر
بدانید؟
جدول شماره ()4؛ تجزیهوتحلی دادههای کیفی مأخذ (بهندری)2020 ،1
رویکرد

چه زمان استفاده خواهد شد؟

تحلی محتوی برای توصویف و طبقهبنودی کلموات ،عبوارات و ایودههای رایوت در
دادههای کیفی
تحلیووووووو و
تماتیک

برای شناسایی و تفسیر الگوها و مضامین در دادههای کیفی.

تحلی متنی

برای بررسی محتوا ،ساختار و طراحی متون.

تحلیووووووو و

برای مطالعه ارتباطات و نحوه استفاده از زبوان بورای دسوتیابی بوه
1 . Bhandar
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تأثیرات در زمینههای خا .

اعتبار (روایی) در پژوهش کیفی
مفهوم اعتبار توسط طیف گستردهای از اصطالحات در مطالعات کیفی توصیف شوده
اس  .این مفهوم یک مفهوم واحد ،ثاب یا جهانی نیس  ،بلکه یک ساختار احتموالی
اس به طور اجتنابناپذیر در روندها و اهداف روشهای تحقیقاتی خوا و پروژههوا
وجود دارد (وینتر .)1 :2011 ،اگرچه برخی از محققان کیفی اسوتدالل کردهانود کوه
اصطالح اعتبار برای تحقیق کیفی قاب استفاده نیس  ،اما درعینحال ،آنهوا بوه نیواز
بهنوعی بررسی صحیح یا اندازهگیری تحقیقات خود پی بردهاند.
سه روش برای اعتبار در تحقیقات کیفی؛ اعتبارسنجی بهعنوان تحقیق ،ارتبواط
و عم اس (کوال .)1989 ،در تحقیق کیفی ،اعتبار بوه توصویف و توضویح مربووط
میشود ،و یا اینکه توضیح داده شده با توصیف داده شده متناسب نیسو  .محققوان
کیفی بر این عقیدهاند که اصطالح اعتبار برای تحقیقات کیفی قاب اسوتفاده نیسو ،
اما درعینحال ،آنها نیاز بهنوعی بررسی یا اندازهگیری صحیح بورای تحقیوق خوود را
نیز دریافتهانود .بوهعنوانمثال ،کرسوول و میلور ( )2000اههوار داشوتند کوه اعتبوار
تح تأثیر درک محقق از اعتبار در مطالعه و انتخاب فرض پارادایم توسط وی اسو .
در نتیجه ،بسیاری از محققان مفاهیم مربوط به اعتبار خود را توسعه دادهاند و غالبو ًا
اصطالحات مناسبتری مانند کیفی  ،سخ گیری و قابلی اعتماد را تولید یا اتخواذ
کردهانوود (دیووویس و دود2002 ،؛ لیوونکلن و گوبووا .)1985 ،لیوونکلن و گوبووا ()1985
استدالل میکنند که حفظ اعتبار یک گزارش تحقیقاتی به مواردی بستگی دارد کوه
از نظر کمی بهعنوان روایی و پایایی موردبحث قرار گرفتهاند .ایده کشوف حقیقو از
طریق اندازهگیری قابلی اطمینان و روایی با ایده اعتماد جایگزین میشود که «قاب
دفاپ» اس و اطمینان از یافتهها را ایجاد میکند (گ افشانی.)2003 ،
پایایی (قابلیت اطمینان) در پژوهش کیفی
اگرچه اصطالح پایایی مفهوم مورداستفاده برای آزمون یا ارزیابی پژوهش کمی اسو
ولی غالباً در همه نوپ پژوهش استفاده میشود .اگر ایوده آزموون کوردن را بوهعنوان
شیوه استخرا اطالعات بدانیم ،آنگاه مهمترین آزمون هر نوپ مطالعه کیفی ،کیفیو
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آن اس  .یک مطالعه کیفی خووب میتوانود موا را در درک مووقعیتی کوه موبهم یوا
گیتکننده اس  ،کمک کند (آیزنر .)58 :1991 ،این امر ازآنجهو بوه مفهووم یوک
پژوهش دارای کیفی خوب مرتبط میشود که پایایی مفهومی برای ارزیابی کیفیو
در مطالعات کمی به هدف انجام تبیین اس درحالیکه مفهووم کیفیو در مطالعوه
کیفی در پی تحقیق ایجاد فهم اس  .تفاوت در اهداف ارزیابی کیفیو مطالعوات در
تحقیقات کمی و کیفی یکی از دالیلی اس که مفهوم قابلی اطمینان در تحقیقوات
کیفی بیربط اس .
بووه گفتووه اسووتنباکا« ،1مفهوووم قابلی و اطمینووان حتووی در تحقیقووات کیفووی
گمراهکننده اس  .اگر یک مطالعه کیفی بوا قابلیو اطمینوان بوهعنوان یوک موالک
موردبحث قرار گیرد ،نتیجه این اس که مطالعه خووبی نیسو » (اسوتنباکا:2001 ،
 .)2-551از طرف دیگر ،پاتون ( )2001اههار داش کوه روایوی و پایوایی دو عواملی
هستند که هر محقق کیفی باید هنگام طراحی یک مطالعوه ،تجزیوهوتحلی نتوایت و
قضاوت در مورد کیفی نگران آنها باشد .این مربوط به این سال اس که چگونه یک
پرسشگر میتواند مخاطبان خود را متقاعد کند که به ارزش یافتوههای تحقیوق یوک
تحقیق توجه دارد؟ برای پاسخ به این سؤال ،هیلوی و پوری ( )2000اههوار داشوتند
ک وه کیفی و مطالعووه در هوور پ وارادایم بایوود باتوجهبووه اصووطالحات پووارادایم خووا
خودارزیابی شود .بهعنوانمثال ،درحالیکه اصطالحات قابلی اطمینان و اعتبار معیار
اساسی کیفی در پارادایمهوای کموی هسوتند ،در پارادایمهوای کیفوی اصوطالحات
اعتبار ،خنثی یا تأییدپذیری ،سازگاری یا قابلی اطمینان و قابلی اجورا یوا قابلیو
انتقال از معیارهای اساسی کیفی هستند (لینکلن و گوبا.)295 :1985 ،
کرک و میلر 2در مورد پایایی در تحقیق کیفی سه نظر را ارائه کردهاند :پایوایی
آرمانی؛ به این معنی که یک روش خا تا چه حد میتواند به طور پیوسته به همان
اندازهگیریها یا نتایت منجر شود .این نوپ از معنی در واق مختص روشهوای کموی
اس و کرک و میلر با این موضوپ کار ندارند .معنای دوم پایایی درزموانی اسو کوه
آن را ثبات اندازهگیری یا مشاهده در طول روند زمانیاش تعریف میکنند .آنچه کوه
1 . Steinbeck
2 . Kirk & Miller
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ممکن اس در اینجا مسئلهساز شود این اس که پدیدۀ موردمطالعوه ،بوهخودیخود
هیچ تغییری نکند و در چنین شرایطی معیار فوق کارآمد خواهد بوود ،اموا مطالعوات
کیفی از آن جایی که منعطف هستند بهندرت به چنین موضوعات ال تغییری اهمی
میدهند .تعبیر سوم پایایی همزمان اس که عبارت اس از یکنوواختی و همسوازی
نتایجی که در یکزمان واحد با ابزارهای مختلوف بوه دسو آمدهانود .کورک و میلور
تأکید میکنند که این معیار زمانی سازنده و مفید اس که به طور کام تحقق یابود
(فلیک.)411-12 :1387 ،
فنون سنجش روایی و پایایی پژوهش کیفی
روشهایی برای سنجش روایی و پایایی تحقیق کیفی پیشنهاد شده اس  .گوبوا
و لینکن قابلی اعتماد را بهعنوان معیاری بورای جوایگزینی روایوی و پایوایی مطورح
ساختهاند که متشک از چهار مفهوم جزئی تر قابلی اعتبار ،قابلی انتقوال ،قابلیو
تأیید و اطمینانپذیری اس (بریمن.)272 :2001 ،1
 .1قابلی اعتبار یا باورپذیری2؛ معادل روایی در پژوهشهای کمی اسو یعنوی
میزان و درجه اعتماد به واقعی بودن یافتهها بورای شورک کنندگان در پوژوهش.2 .
قابلی انتقال یا انتقالپذیری 3؛ جایگزین اعتبار بیرونی در پژوهشهای کمی اس و
به معنی قابلی تعمیم پژوهش به سایر حوزهها و زمینههای مشابه اسو  .3 .قابلیو
تأیید یا تأییدپذیری 4؛ به معنای پرهیز از سوگیری اس  ،اموا در پژوهشهوای کموی
به معنی قدرت تحلیو و دقو دادههوا و میوزان تأییود آنهوا اسو  .بیوانگر توالش
پژوهشگر در جه احراز شواخص عینیو در پوژوهش اسو  .4 .اطمینانپوذیری 5؛
معادل پایایی در پژوهش کمی اس  .به درجه بازیاف و تکرارپوذیری دادههوا توسوط
سایر پژوهشگران اطالق میشود.

1 . Bryman
2 . Credibility
3 . Transferability or transferability
4 . Verification or verifiability
5 . Reliability
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جووودول شووومارۀ ()2؛ تکنیکهوووای سووونجش اعتبوووار در پوووژوهش کیفوووی
مأخذ (رائو و پری)2003 ،1
اعتبار سازه

2

*جم آوری دادهها از مناب متعودد کوه مقیاسهوای متعوددی را
برای یک پدیده فراهم میسازد.
*ایجاد تثلیث از پرسشهای مصاحبه
*تحلی موارد منفی
*انعطافپذیری چهارچوب تئوریک پیشنهاد شده

اعتبار درونی

3

*انتخاب نمونه برای پرمایگی نمونه

4

*انتخاب نمونه برای تکرارپذیری تئوریک

اعتبار بیرونی

جدول شمارۀ ()3؛ تکنیکهای آزمون پایائی در پژوهش کیفوی مأخوذ (رائوو و پوری،
)2003
پایایی

*هدای دقیق جریان مصواحبه بورای جمو آوری دادههوا *ایجواد
فرایندهای ساختمند برای ایجاد بورای اجورا و تفسویر مصواحبههای
همگر *استفاده از کمیتههای تخصصی

جدول شماره ()4؛ استراتژیهای افزایش اعتبار در پارادایم پژوهش کیفی مأخذ
(بشیر و همکاران)2008 ،
استراتژی
*کار میدانی طوالنی و مداوم
*استفاده از استراتژی چند روشی در جم آوری دادهها.
*استفاده از نق قولها و بیانهای واقعی شرک کنندگان

1 . Rao and perry
2 . Structural validity
3 . Internal credibility
4 . External credibility
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*شرح دقیق و واقعی افراد و موقعی ها و ثب آنها
* توافق بر روی دادههای توصیفی جم آوریشده توسط تیم تحقیق
*استفاده از دادههای رمزگذاری شده مکانیکی (استفاده از ضبط صوت ،عکس و نوار
ویدئویی).
*از صح دادههای جم آوریشدۀ اطمینان حاص شود.
جدول شمارۀ ()5؛ استراتژیهای افزایش پایوایی در پوژوهش کیفوی مأخوذ (فلیوک،
)20-419 :1387
استراتژی
*کیفی ضبط و مستندسازی دادهها.
*آموزش دقیق مصاحبه گران
*کدگذاری درس و استفاده از افراد ناشناس در کدگذاری
*کیفی نمونهها اطالعات در مورد موضوپ ،در محیط مورد بررسی زیس میکننود،
ویژگیهای فردی افراد مورد مطالعۀ ما را دارند و..
*استفاده از فرایندهای ساختاریافته از مصاحبههای همگرا

در این راستا ،گ افشانی ( )2003عنوان کرد ،اگر بتوان اعتبوار یوا روایوی را بوه
حداکثر رساند ،نتیجه قاب اعتماد و قاب دفاپ میتواند منجر بوه تعمیمپوذیری شوود
که یکی از مفاهیمی اس کوه اسوتنبکا ( )2001بوهعنوان سواختاری بورای انجوام و
مستند کردن تحقیقات کیفی باکیفی باال پیشنهاد میکند؛ بنوابراین ،کیفیو یوک
تحقیق به تعمیمپذیری نتیجه و در نتیجه آن با آزمایش و افزایش اعتبوار یوا اعتبوار
تحقیق مرتبط اس .
مک میالن و شوماخر )2006( 1اههار داشتند که اعتبار به میزان همخوانی بین
توضیحات پدیدهها و واقعی های جهان اشاره دارد .اختالف بین نوام مفواهیم خوا
رخ میدهد .بازتاب و گسترشیافتهها کلمات دیگری هسوتند کوه میتواننود در ایون
1 . McMillan and Schumacher
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زمینه استفاده شوند .آنها برای پاسخ به سؤال افوزایش اعتبوار ،اسوتدالل کردنود کوه
اصالح مداوم نمونهبرداری و تکنیکهای جم آوری داده از طریق فراینود جمو آوری
داده ،اعتبار را افزایش میدهد .در مقاب  ،گ افشانی ( )2003دیودگاه دیگوری ارائوه
داد که میزان اعتقاد بور اینکوه یوک گوزارش قابو تعمویم اسو  ،عواملی اسو کوه
روشهای تحقیق کموی و کیفوی را بهوضووح متموایز میکنود .در مطالعوات کیفوی،
محققان از رویکردهای چند روشی برای تعمیمپذیری پژوهش اسوتفاده کردهانود کوه
برای افزایش پایایی و اعتبار پژوهش اس  .اگر محقق وقو کوافی را در ایون زمینوه
بگذراند و چندین استراتژی جمو آوری داده را بورای تأییود یافتوهها بوه کوار ببورد،
میتواند تعصب محقوق را بوه حوداق برسواند .بسویاری از محققوان (موک مویالن و
شوماخر2006 ،؛ لینکلن و گوبا1985 ،؛ سی 1999 ،؛ استنبکا )2001 ،توافق کردنود
که مثلثسازی به طور معمول یک استراتژی برای بهبود اعتبوار و قابلیو اطمینوان
تحقیقات یا ارزیابی یافتهها اس .
گ افشانی ( )2003سازهگرایی را ارائه داد ،پارادایم دیگری در تحقیقوات کیفوی
اس که دانش را ساختاری اجتماعی میداند و بسته به شرایط ممکون اسو تغییور
کند .سازهگرایی در دیدگاه اجتماعی بهعنوان این دیدگاه تعریوف میشوود کوه هموه
دانشها و بنابراین همه واقعی های معنادار ،منوط به عملکردهای انسانی اسو کوه
در تعام بین انسانها و دنیای آنها ساخته میشود و در یک زمینه اساسی اجتماعی
توسعه و انتقال مییابد .طبق این دیدگاه ،واقعیو همیشوه در حوال تغییور اسو و
ارتباط با یک استراتژی در دنیای همیشه در حال تغییور معنوادار نیسو ؛ بنوابراین،
برای دستیابی به واقعی های متنوپ و معتبر و قاب اعتماد ،روشهای متعددی بورای
جستجو یا جم آوری دادهها مناسب اس  .این امور بوه یوک معنوا مثلثسوازی 1و از
دیدگاه مک میالن و شوماخر ( )2006بهعنوان استراتژیهایی بورای افوزایش اعتبوار
بازتاب مییابد.
درگیرکردن چندین روش مانند مشواهده ،مصواحبه و ضوبط بوه سواخ معتبور،
قاب اعتماد و متنوپتری از واقعی هوا منجور میشوود .بورای بهبوود تجزیوهوتحلی و
درک ساخ وساز دیگران ،مثلثسازی گامی اس که محققوان برداشوتهاند و شوام
1 . Triangulation
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چندین تفسیر محققان یا محققان از دادهها در زمان یا مکان مختلف اس  .به روشی
مورتبط ،یووک محقووق کیفووی میتوانوود «از مثلوث محقووق اسووتفاده کنوود و ایوودهها و
توضیحات تولید شده توسوط محققوان اضوافی را کوه روی شورک کنندگان تحقیوق
مطالعه میکننود ،در نظور بگیورد» (جانسوون .)1997 ،1قابلیو اطمینوان و روایوی
بهعنوان قابلی اطمینان ،دق و کیفی در الگوی کیفی مفهووم یافتهانود .ایون امور
میتواند با حذف تعصب و افزایش صح محقق در موورد گزارشوی دربواره برخوی از
پدیدههای اجتماعی با استفاده از مثلثسازی محقق شود .محققان کیفوی از ترکیوب
استراتژیهای موجود در لیس ده مورد توصیه شده توسط (مک مویالن و شووماخر،
 )2006استفاده میکنند (بشیر و همکاران.)2008 ،
 .3بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی هر بررسی و پژوهشی فراهم ساختن ابوزار و وسویلۀ الزم بورای شوناخ
رفتار بشری و ح مسئله اسو  .تحقیوق حاضور بوه دنبوال توصویف و تحلیو روش
پژوهش کیفی با تأملی بر اعتبار و پایائی در ایون مودل از روشهوای پوژوهش بووده
اس  .روش پژوهش کیفی حاص ِ مجموعه تکنیکهای جمو آوری اطالعوات (چوون
مشاهده ،مصاحبه و شرک گسترده در فعالی های پژوهشی) اس کوه هرکودام بوه
نحوی پِژوهشگر را در کسب اطالعات دس اول ،دربارۀ موضووپ موورد تحقیوق یواری
میدهند .محقق پِژوهش کیفی بهعنوان ابزار اصلی تحقیوق نقوش موؤثری در کسوب
دادههای بدون سوگیری و موثق دارد .در روش پوژوهش کیفوی ،نحووۀ نمونوهگیری،
ورود به میدان ،نحوۀ سؤاالت با روش پژوهش کمی توا حودودی متفواوت اسو و در
برخی از زمانها در پژوهشهای ترکیبوی بوهعنوان مکمو روش کموی از روشهوای
کیفی در تحقیق بهره میبرند .آنچه که بیش از هر مسوئلهای دیگور در پژوهشهوای
کیفی حائز اهمی اس  ،نحوۀ سنجش میزان پایائی و اعتبار در پژوهشهوای کیفوی
اس ؛ بنابراین ،گرچه محاسبۀ این شاخصها در حووزۀ پژوهشهوای کموی باتکیوهبر
محاسبات و آزمونهای دقیق انجام میگیرد ،کسب اطمینان از احراز پایایی و اعتبوار
در حوزۀ کیفی بوه دلیو ویژگیهوای ذکور شودۀ آن بوه هموان دقو حووزۀ کموی
امکانپذیر نیس  ،هرچند محققان علمی در پژوهشهای کیفی نیمنگاهی بوه اعتبوار
1 . Johnson
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دارند اما به دلی انعطافپذیری و تکثرگرایی روشی در این دسته از پژوهشها تکورار
نتایت و تعمیمدهی در تحقیقات کیفی کمتر مطورح اسو  .باتوجهبوه ریشوه داشوتن
تحقیق کیفی در مبانی تفسویری و عودم اسوتفاده از آزمونهوای اسوتاندارد هموواره
امکان سوگیری ابزاری ،مشاهدات ،اطالعات جم آوریشده و نتایت بررسویها وجوود
دارد .روشهای مختلفی در جه ارتقای پایایی و روایی در پژوهشهای کیفی وجود
دارد که از مهمترین آنها کار میدانی و طوالنیمدت ،اسوتفاده از اسوتراتژیهای چنود
روشی در جم آوری دادهها ،استفاده از نق قولها و بیان واقعوی شورک کنندگان در
جه ارتقای پایایی؛ و همچنین کیفی ضبط و مستندسازی دادهها ،آموزش دقیوق
مصاحبه گران ،کدگذاری درس و استفاده از افراد ناشوناس در کدگوذاری در جهو
ارتقای روایی کاربرد دارد.
 پارهای از انواپ روشهای پژوهش کیفی نظیر مطالعات موردی و تکنگاریهوامیتوانند اطالعات عمیوق ،دقیوق و معتبرتوری را در خصوو پدیودهها ،نگرشهوا،
رفتارها و سازمانهای پیچیده ارائوه کننود کوه کسوب اینگونوه اطالعوات بوه دلیو
کلینگری و عدم انعطاف روشهای کمی ،از راه پژوهشهوای کمقوی محقوق نخواهود
شد.
 پیشنهاد میگردد ،در آینده ،روشها و تکنیکهای پژوهشهای کیفی هر چوهکام تر و عملیتر تدوین گردد تا ضعف عمدۀ روشهای کیفی (پایوائی) آنهوا تقویو
شود ،و اعتبار اینگونه پژوهشها نیز افزایش بیشتری یابد.
 ازآنجاییکه روائی پژوهشهوای کیفوی ارجحیو بیشوتری نسوب بوه روائویپژوهشهای کمی دارد و برعکس پایوائی در پژوهشهوای کموی ارجحیو بیشوتری
دارد نسب به پژوهشهای کیفی ،در جهو تکمیو ایون حلقوه بوهعنوان مکمو از
روشهای کمی در کار روشهای کیفی هم بهره برد.
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