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Abstract
Qualitative studies are important parts of research in human science and, in recent years, this
approach has flourished in medical research. Validity and reliability of data is one of the most
challenging problems in qualitative studies. The truth is the qualitative researchers, like
quantitative researchers, seek to strengthen their data and for this purpose they take some
indicators into consideration. Most of the citations in the relevant literature refer to Goba and
Lincoln (1994), who have mentioned 4 indicators, namely credibility, dependability,
confirmability and transferability. This study explains these four indicators with the ways
they can be achieved in order to improve data integrity.
Keywords: Qualitative data, Trustworthiness, Credibility, Dependability, Confirmability,
Transferability
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چکیده:
تحقیقات کیفي قسمتي مهم از پژوهش در علوم انساني را شامل ميشوند و در سالهای اخیر این رویکرد در پژوهش
های علوم پزشکي رونق یافته است .اعتبار و اعتماد داده ها در تحقیق کیفي یکي از چالش برانگیزترین مسائل موجود در
این روش است .حقیقت این است که محققین کیفي نیز همانند محققین کمي به دنبال استحکام دادههای خود هستند و
برای این منظور شاخصهایي نیز در نظر دارند .بیشترین اشاره در متون مرتبط ،به نظرات گوبا و لینکلن ()0334
اختصاص دارد که چهار شاخص اعتبار ،اعتماد ،تأییدپذیری و انتقالپذیری را برای آن ذکر کردهاند .این مقاله به توضیح
این چهار معیار و راههای دستیابي به آنها و افزایش استحکام دادهها ميپردازد.
واژههای كلیدی :دادههای کیفي ،استحکام ،اعتبار ،اعتماد ،تأییدپذیری و انتقالپذیری

 )1دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،مربی و عضو هیئت علمی دانشكده پرستاری و مامایی،
دانشگاه علوم پزشكی سبزوار ،سبزوار ،ایران
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مقدمه و تاريخچه :
تحقیقات کیفی در بسیاری موارد رویكرد جداگانه ای از
تحقیقات کمی دارند .یكی از مهمترین و پرچالشترین
مسائل در تحقیق اثبات دقت و استحكام داده هاست.
مهمترین مسئله برای این که مخاطبین تحقیق کیفی را
رویكرد مناسبی برای تحقیق بدانند دقت است ( .)1مسئله
مهم در بررسی یك تحقیق کیفی این است که نتایج
گزارش شده چقدر بازتابی از واقعیت هستند و محقق
کیفی هم مثل محقق کمی تالش دارد تا در بیشترین حد
ممكن این دو را به هم نزدیك کند ( .)2استروبرت و
کارپنتر به نقل از امدن و ساندلوسكی ذکر می کنند هیچ
معیاری نیست که بتوان با آن همه انواع و همه تحقیقات
کیفی انجام شده را ارزیابی کرد ( .)1افراد مختلف
شاخصهای مختلفی برای ارزیابی تحقیق کیفی ذکر
کردهاند و اسامی متنوعی نظیر ،goodness
 authenticityو  Trustworthinessو  ...برای آن
گذاشته اند ( .)3رویكردهای مختلفی هم به شاخصهای
ارزیابی اعتماد و اعتبار در تحقیقات کیفی وجود دارد.
رویكردهای مختلف به ارزیابی داده های کیفی بر اساس
سه فلسفه بیان شده است ( :)4اول :فلسفه post
 ،positivistدوم مكتب فلسفی  constructivistو
سوم مكتب  .Critical influenceگروه اول معتقدند
ارزیابی داده های کیفی باید با معیارهای کمی انجام شوند
با همان دقت و عینیت .پیروان مكتب ساختار گرایی
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(مكتب دوم) معتقدند ( )4با توجه به اینكه روش تحقیق
کیفی رویكرد و فلسفه جداگانه ای دارد باید برای ارزیابی
داده ها نیز شاخصهای جداگانه با ترمینولوژی جداگانهای
در نظر گرفته شود ( .)4مشهورترین و مرسوم ترین این
شاخص ها به نقل از گوبا و لینكلن ( )1994است که چهار
شاخص برای اعتبار و اعتماد داده ها تعریف می کند 1( .و
 2و  .)5در مكتب سوم اعتقاد بر این است که محقق
کیفی باید آزاد باشد تا بتواند به راحتی مفاهیم و تجارب
پنهان افراد را جستجو و کشف کند پس در تحقیق کیفی
نباید به اعتبار و اعتماد در دادهها فكر کرد (.)4
رویكردهای مختلف و ابزارهای برای آن در جدول  1آمده
است.
مشهورترین و مرسوم ترین این شاخص ها به نقل از گوبا و
لینكلن ( )1994است که توافق نسبی برای آن وجود دارد.
آنها چهار شاخص را به عنوان زیرمجموعه دقت 2ذکر می-
کنند :اعتبار ،3اعتماد ،4تأییدپذیری 5و انتقال پذیری را به
این منظور بیان می کنند 1( .و  2و  5و و  .)3هالووی و
ویلر ( )2212این واژه ها را با واژه های اعتبار و اعتماد در
ارزیابی داده های کمی معادل سازی کرده اند؛ این معادل-
ها در ادامه بیان خواهد شد (.)5
در این مقایسه واژه  Rigorدر تحقیق کمی با
 ،Trustworthinessمقایسه شده است .استحكام در
داده های کیفی از ایجاد انعطاف پذیری ممانعت میکند و
باید از تأکید اضافه بر این موضوع پیشگیری گردد ( .)5در

2

- Trustworthiness
- Credibility
4
- Dependability
5
- Confirmability
6
- Transferability
3

 برای پیشگیری از ایجاد برداشت های اشتباه در مقالهمعادلهای انگلیسی کلمات ذکر میگردد.
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عوض باید بررسی شود نتایج مطالعه تا چه حد بازتابی از
واقعیت هستند؟ ()2
نكته مهم دیگر در خصوص  Trustworthinessاین
است که بر خالف تحقیقات کمی که در قسمت روش
کامال موضوع استحكام داده ها بیان میشود در تحقیقات
کیفی این موضوع در قسمتهای مختلف مقاله و به ویژه
در قسمت نتایج قابل بررسی است ( 2و  .)5همچنین برای
ارزیابی داده های کیفی چك لیستی توسط پاتون طراحی
شده است (.)7
:Credibility
این واژه معادل واژهی  validityدر تحقیق کمی به کار
رفته است .برای تأمین و افزایش  Credibilityدو گام
ضروری است :اول ،جستجوی راههای افزایش قابل
باوربودن نتایج و دوم درنظر گرفتن گامهایی برای نشان
دادن اعتبار ( credibility .)2به سه مسئله ارتباط دارد:
متدولوژی ،اعتبار محقق و فلسفه تحقیق (.)8
لینكلن و گوبا برای افزایش  credibilityراههایی
پیشنهاد داده اند (:)2
الف) غرق شدن در دادهها و مشاهدات پیگیر (:) ،2
اختصاص زمان کافی برای جمعآوری و تفسیر داده ها که
موجب فهم بیشتر فرهنگ ،زبان و دیدگاههای گروه تحت
مطالعه خواهد شد ( .)2حضور دائم در محیط تحقیق
موجب تأثیر پذیرفتن محقق از فرهنگ و محیط تحقیق
شده به نوعی موجب تسهیل  bracketingخواهد شد.
غرق شدن در داده ها افزایش دامنه تحقیق و مشاهدات
پیگیر افزایش عمق تحقیق را سبب میشود (.)2
ب) ترکیب:7
به استفاده از چند منبع برای ترسیم واقعیت اشاره دارد (1
و  2و  5و  .)8انواع مختلفی برای آن تعریف شده اند (:)2
 )1ترکیب منابع دادهها :8جمعآوری دادهها از افراد
مختلف درگیر با موضوع
 )2ترکیب محققین :9حضور محققین مختلف در
انجام فرآیند تحقیق (جمعآوری داده ،تفسیر و
تحلیل دادهها)

 )3ترکیب تئوری :12حضور محققین با زمینه کاری
و فلسفه متفاوت که بر جنبههای مختلف پدیده
تمرکز کنند.
 )4ترکیب روشها :به کارگیری روشهای مختلف
برای جمعآوری دادهها یا استفاده همزمان از
روش کمی و کیفی برای پاسخ به یك سؤال
پژوهشی
پاتون ،در مقاله ای انواع ترکیب و جیك ،ترکیب روشها را
جداگانه توضیح داده اند که مراجعه به آن خالی از لطف
نخواهد بود ( 8و .)9
11
پ) بازنگری بیرونی :
خود شامل دو دسته است (:)2
12
 )1کسب اطالع از همكاران  :عرضه روند انجام
تحقیق به همكاران با سابقه مشترك
 )2بازبینی شرکت کنندهها :عرضه نتایج تحقیق به
شرکت کنندهها و گرفتن تأیید از آنها
پولیت و بك به نقل از لینكلن و گوبا این تكنیك را مهم-
ترین تكنیك برای  credibilityمیدانند (.)2
ت) جستجوی شواهد ضد و نقیض: 13
این تكنیك نیز خود به دو دسته تقسیم میشود ( 2و و
:)8
 )1پیدا کردن نتایج عكس و مخالف
 )2دقت در مواردی که یافته های جدید تئوری
اولیه را رد میکنند
ث) اعتبار محقق:14
راهكار مهم دیگر برای افزایش اعتبار ،باال بودن اعتبار
محقق است ( 2و و  .)8در تحقیق کیفی محقق ابزار
جمعآوری داده ها محسوب میگردد بنابراین اعتبار محقق
اعتبار تحقیق را باال میبرد و آگاهی ،توانایی و تجربه
محقق مهم است .محقق باید وابستگی شخصی یا سازمانی
یا حرفه ای خود را که ممكن است جمعآوری ،آنالیز و
تفسیر دادهها را تحت تأثیر قرار دهد –چه این اثر مثبت
باشد چه منفی -گزارش کند (.)2
:Dependability
10

- theory Triangulation
- External cheeks
12
- Peer debriefing
13
- Searching for disconfirming evidences
14
- Researcher credibility
11

7

- Triangulation
- Data Source Triangulation
9
- Investigator Triangulation
8
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واژه  dependabilityبا واژه  Reliabilityمقایسه
شده است و در حقیقت به ثبات نتایج در زمانها و شرایط
مختلف اشاره دارد ( .)2وابستگی بدون اعتبار نتایج قابل
بحث نیست ( ) .از دیدگاه پولیت و بك دو تكنیك برای
افزایش پایایی کاربرد دارد (:)2
الف) محققین به دو دسته تقسیم شوند و تحقیق را به
گونه ای انجام دهند که گویی دو تحقیق جداگانه درحال
انجام است.15
ب) یك محقق دوم در نقش داور از خارج از طرح آن را
کنترل و مستند کند  .1محققی که در زمینه تحقیق یا
روش انجام تحقیق توانایی بیشتری دارند به عنوان ناظر
خارجی بر انجام تحقیق نظارت میکنند.
:Confirmability
به عینیت یا به خواستگاه نزدیك بودن نتایج مطالعه اشاره
دارد و با همخوانی نظر دو فرد مستقل راجع به دقت،
ارتباط و معنی داده ها سنجیده میشود.
برای افزایش  confirmabilityچند راهكار معرفی
شده است (:)2
الف) در روش فنومنولوژی یك ابزار مهم کنارگذاشتن
عقاید محقق است.17
ب) انتشار نتایج مطالعه در مجله
پ) داوری طرح یا داوری در طول انجام تحقیق
(کارآزمایی تحقیق) 2( 18و ) که هم برای
 dependabilityو هم برای  confirmabilityمفید
است (.)2
ت) افزایش قابلیت داوری با مشخص کردن قواعد تصمیم-
گیری در تفسیر و تقلیل دادهها
برخی اسناد که برای افزایش قابلیت داوری تحقیق باید
نگهداری شوند شامل موارد زیر است (:)2
 دادههای خام :یادداشتهای عرصه ،مصاحبهها
یا دستنویس آنها و  ...که در طول جمعآوری
داده ها گردآوری شده اند.
 تولیدات و دستنوشتههای تحلیل و تقلیل داده-
ها ،دیاگرام ها و یادآورها و سایر برگه هایی که

محقق هنگام تحلیل داده ها برای خود کشیده
یا از آن استفاده کرده است.
 یادداشتهای فرایند انجام تحقیق مثل
یادداشتهای مشاوره درمورد روش تحقیق،
یادداشتهای بازبینی شرکت کنندگان یا
همكاران و محققینی که تجارب بیشتری در
زمینه موضوع مورد تحقیق یا روش تحقیق
استفاده شده دارند و ...
 مواد مربوط به درك و دسته بندی مطالب
19
 ابزارهای ارتقای اطالعات مثال مطالعه پایه یا
نظایر آن که برای دستیابی به اطالعات اولیه
جهت انجام طرح تحقیقاتی و یا اطالعات جهت
تخمین وسعت مشكل و  ...انجام شده است.
 تولیدات مربوط به انتشار نتایج نظیر پیشنویس
مقاله و اصالحات آن و ...
ماتنر و همكاران در مقاله ای به اهمیت ثبت و نگهداری و
مراجعه به داد ها در تحقیق کیفی پرداخته اند (.)12
:Transferability
معادل  generalizabilityاست و به این اشاره دارد که
آیا نتایج تحقیق در شرایط 22یا گروه های دیگر قابل
استفاده هست یا خیر؟
21
برای این منظور باید نویسنده در مقاله به توصیف دقیق
شرایط انجام تحقیق و محقق بپردازد تا خواننده خود
تصمیم بگیرد نتایج تحقیق را در شرایط مورد نظر که
همخوانی آن را با شرایط انجام مطالعه سنجیده است تا
چه حد به کار گیرد؟ به عبارتی خواننده بعد از مطالعه
نتیجه تحقیق که در مجلهای چاپ شده است و با توجه به
توضیحاتی که نویسنده درمورد زمینهای که مطالعه انجام
شده است داده است تصمیم میگیرد نتایج مطالعهی
منتشر شده در جامعهی مربوط به خواننده میتواند کاربرد
داشته باشد یا خیر؟ ()2

15

- stepwise replication
- inquiry audit
17
- bracketing
18
- Audit trial
16
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19

- pilot study
20
- setting
21
- thick description
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