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  چکیده 
دقت علمی شامل . استویژه اي قرار گرفته توجه  مورد وشده  پزشکیقلمرو پژوهش هاي علوم وارد  ،در دهه هاي اخیر، رویکرد کیفی

سبب ایجاد روش هاي  ،رویکردهاي مختلف تحقیق کیفی .احتمال بدست آوردن یافته هاي معتبر را افزایش می دهدی است که یفعالیت ها
ضمن آشنایی و مروري  ه استسعی شد ،با بهره گیري از شیوه توصیفی و تحلیلی ،در این مقاله .می شود "روایی"متفاوتی جهت کسب 

در این . نیز پرداخته شود "روایی"اجمالی بر انواع دقت علمی در تحقیقات کیفی، به مطالعات انجام شده و روش هایی جهت افزایش انواع 
دقت دستیابی به مطرح و روش هاي  ،یدپذیريیانتقال پذیري، اطمینان پذیري و تأ اعتبار، :شامل) 1994( مطالعه، رویکرد گوبا و لینکون 

  .است گردیدهچهار معیار بررسی و پیشنهاد در این  علمی
با تا  کمک خواهد کرد ،وجه به روش هاي ذکر شدهنشان می دهد ت ،اند گرفتهانجام  تحقیقاتی که براي تولید دانش از نتایج به عمل آمده

  .ودنمنه کسب و قضاوتی خردمندا مطالعات کیفی را افزایشاعتبار  بتوان ،بیشتر اطمینان
   تحقیق کیفی ،، رواییراهبرد: واژه هاي کلیدي 

   مقدمه
 فاقد ،کیفی یا کمی ، پژوهشعلمی 1دقت وجود بدون
روایی . خواهد داد دست را از خود مطلوبیت و بوده ارزش

معموال در تمامی مطالعات کمی و کیفی مورد  ،و پایایی
 ايه شیوه همه در کاربرد آن، و توجه قرار می گیرند

مورد پژوهشگران است که  هاي دغدغه تحقیق، یکی از
در حال حاضر،  .گرفته است قرار آنها از بسیاريتوجه 
 با ،کیفی مطالعات در علمی دقت به نسبت ،ها چالش

سیستم  توسعه و آماري افزارهاي نرم ترویج و گسترش
شده و  همزمان مطالعات کمی، در محاسباتی هاي

 قرار نقد مورد پایایی و روایی جهت از نیز کیفی مطالعات
تا این تحقیقات، رویکردي مناسب در علم به  گرفته اند
چراکه دقت در مطالعات کیفی مهمترین مساله . شمار آیند

                                                
1-  Rigour 

از طرف دیگر، نیاز به  و براي مخاطبین به شمار می آید
پرسش مداوم در مورد ساختار رویکردها و عملکرد 

  .دگرداحساس می  نیز مطالعات کیفی
 شیوه از ،جمع آوري اطالعات براي در مطالعات کیفی،

 گروه هاي ،2مشارکتی ي مشاهده مصاحبه، نظیر هایی
می  استفاده مستندسازي، ي شیوه و دلفی فنون ، کانون
 انواع پرسش از بیشترکمی،  پژوهشدر  حالیکه در شود
 یا اسنادي شیوه و کمی دلفی فنون ها، مشاهده، نامه

معموال  ،در مطالعات کیفی. دنگیر می بهره بایگانی
قابلیت ( 4ثق بودنوو م 3اصطالحاتی همچون دقت علمی

استرابرت .]1-2[بجاي روایی استفاده می گردد) اعتماد
اصل دقت علمی در تحقیقات «: اظهار می دارد) 2011(

                                                
2 - Participant Observation 
3- Rigour 
4  -Trustworthiness 
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کیفی هنوز هم یکی از نگرانی هاي محققین محسوب می 
ین موضوع بوجود پیرامون ا یشود و بحث هاي قابل توجه

شامل  ،دقت علمی در مطالعات کیفی .]3[»آمده است
تمامی فعالیت هایی می باشد که احتمال داده هاي معتبر 

  . ]4[را افزایش می دهد
یک مشکل بالقوه در دستیابی به دقت علمی در مطالعه 

ناشی از جمع که است  پژوهشگر) سوش(تورش  ،کیفی
و یا تفسیر بر اساس  آوري و ثبت داده ها بطور انتخابی

با توجه به اینکه، . ]5[وي می باشددیدگاه هاي شخصی 
هدف نهایی دقت علمی در مطالعات کیفی، معرفی دقیق 

دقت علمی امکان  و]3[تجارب شرکت کنندگان است 
پیگیري خط فکري محقق را در طی تجزیه و تحلیل داده 

تشخیص این  ؛ توجه به اهمیتها، به خواننده می دهد
با توجه به دقت  درنهایت ،کهچرا .می نمایدضروري اله مس

تصمیمات، به قضاوت و تصمیم گیري و این یک مطالعه، 
هنوز هم مباحث و چالش هاي  .ارزشیابی ختم خواهد شد

زیادي در رابطه با دقت علمی و یا مناسب بودن مطالعات 
ایده هاي مختلفی جهت توصیف  و کیفی وجود دارد

روایی در تحقیقات کیفی ختم می شود،  یندهایی که بهآفر
در این مقاله سعی بر این است که ضمن . ارائه شده است

در مطالعات ) روایی(مروري اجمالی بر انواع دقت علمی 
به تحقیقات انجام شده و روش هایی جهت افزایش  ،کیفی

  .پرداخته شود  نیزانواع دقت علمی 
  دقت و اعتبار داده ها 

دقت در مطالعات کیفی، پژوهشگران با توجه به مسئله 
متعددي درصدد برآمدند تا مفهوم دقت علمی را در حیطه 
هاي مختلف پژوهش کیفی همانند مطالعات در اقدام 

و  ]8[، جامعه شناسی]7[، قوم نگاري]6[پژوهی 
هدف از دقت علمی . بازسازي کنند] 9[علوم تربیتی 

ربیات در مطالعه کیفی این است که بدرستی بیانگر تج
معیارهاي جدیدي  اخیراً. واقعی مشارکت کنندگان باشد

ارائه  ،جهت قضاوت در مورد دقت علمی تحقیقات کیفی
شده اما هیچکدام به گستردگی استفاده از معیارهاي گوبا 

لذا در این نوشتار از چهار معیار . ]3[نیستند 1و لینکولن
قال ، انت2که عبارتند از اعتبار) 1994( گوبا و لینکون 

                                                
1 -Guba, Lincoln 
2- Credibility 

استفاده خواهد  5و تأئیدپذیري 4، اطمینان پذیري3پذیري
الزم به ذکر است که در این مقاله راهبردها از . ]10[شد

 اهمیت یکسانی برخوردار هستند ولی هریک به نوبه خود
  .بطور مجزا در نظر گرفته شده اند

  )معتبر بودن ( اعتبار 
دن ی است که احتمال بدست آوریاعتبار شامل فعالیت ها

روش هاي تأمین . یافته هاي معتبر را افزایش می دهد
  :اعتبار عبارتند از

یکی از بهترین : 6درگیري طوالنی مدت و مشاهده مداوم
هاي ایجاد دقت، درگیري طوالنی مدت با راه 

، )درگیري طوالنی مدت( 8غوطه وري.]10[است7موضوع
یکی از اعمال مهم پژوهشگر در فرآیند تحقیق ، )مدت
شکل که پژوهشگر به طور کامل درگیر  به این. است

ارتباط صحیح و  ،تحقیق می شود، با مشارکت کنندگان
 مناسب برقرار می کند و پذیراي مفاهیم عمیقی است که

اگر درگیري .]11[در فرآیند مطالعه آشکار می شوند
طوالنی مدت، درعرصه تحقیق ایجاد شود، مشاهده مداوم 

ایجاد  ،ر نیز احتماالاین ام .]12[فراهم می شود ی،عمیق
دقت علمی را افزایش داده و محقق را قادر می سازد در 

در ) 2012( 9چیو فن. گرددغوطه ور  ،زمینه مطالعه
 درن هتجارب مراقبه ذ یبررس"تحت عنوان  ،مطالعه خود

این روند را ، "مبتال به اختالل اضطراب منتشر یمارانب
جهت وهش، در زمان انجام پژ. دادمورد استفاده قرار 
محققین بمدت یک سال و نیم در  ،افزایش اعتبار مطالعه

 .]13[محیط و با مشارکت کنندگان در ارتباط بودند 
روش دیگري براي افزایش دقت : 10بازبینی توسط همکار
بازبینی توسط همکار، تعامل بین . علمی تحقیق است 

زمینه روش هاي پژوهشگر و سایر افرادي است که در 
همکاران تحقیق،  :به عنوان مثال( ه دارندتحقیق تجرب

راهنمایی براي طرح تحقیق، زمینه و ) مشاوران مطالعه
 [فراهم می کنند را جمع آوري داده ها و تحلیل داده ها

                                                
3  -Transferability  
4- Consistency or Dependability 
5 -Confirm ability  
6- Prolonged engagement and persistent 
observation 
7 -Subject matter 
8  -Immersion 
9-Chueh-Fen 
10 -Peer debriefing 
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این روش ممکن است با هدف به چالش کشیده  .]11
مختلفی مانند  به طرق ،شدن مطالعه و سواالت انتقادي

اولیه، حضور در کنفرانس هاي  ارائه یا انتشار یافته هاي
ارائه  بدیهی است، .دپذیرملی و یا یک بحث انتقادي انجام 

، پرسش سایر محققان و پاسخ به پژوهش در کنفرانس ها 
عنی به رسمیت شناخته شدن نظرات انتقادي آنها ، به م

-15[روش و یافته ها توسط محققان دیگر، می باشد
گراندد "عنوان  در مطالعه خود با) 2009(1چري. ]14

 یریتمد يبرااورژانس  پرستاران بخش ینددر فرآ ،يتئور
، جهت اعتبار بخشیدن به تحقیق "بزرگسال یماراندرد ب

خود ، از روش بازبینی توسط همکار استفاده کرد و نهایتا 
یافته هاي خودرا در کنفرانس بین المللی ارائه و پس از 

نتشر مگزارش و یافته هاي مطالعه خود را  ،آن
 .]16[نمود

کنترل  یندآفر یک: 2بازبینی توسط مشارکت کنندگان
و صحت اعتبار  دقت علمیکه به دنبال بهبود  است یفیتک

است  شده یفتعر ی،در مصاحبه پژوهشمحقق ثبت شده 
مراجعه مجدد به مشارکت کنندگان جهت  .]18-17 [
یید یافته هاي مطالعه، بازبینی توسط مشارکت کنندگان أت

بازبینی توسط مشارکت . ]19[ده می شود نامی
در  یفیتکنترل ک یندآمهم فرامر به  ینهمچن ،کنندگان
. کمک می کند در طول دوره انجام مطالعه یفیک مطالعات

 یفرصت ،بیشتردقت  يبراکنندگان  مشارکت ،عالوه بر این
 یممکن است نفع درمانداشته و نقد اظهارات خود  يبرا

سود از انجام  ینبزرگتر .]20[دبه دست آوردنهم 
 یاست که اجازه مبازبینی توسط مشارکت کنندگان این 

دقت و کامل  یبه منظور بررسالزم دهد تا محقق فرصت 
داشته  ، مطالعه دقت علمیبهبود  يبراها  یافته ینبودن ا
در تحقیقی که جهت بررسی تجارب . ]21[باشد 

از ، ختالالت تکاملی جنسی انجام گردیدکودکان با ا
تجربیات و تکمیل  باخواسته شد تا مشارکت کنندگان 

نظرات . د کنندتأییات خود را دقت نظر ،گفته هاي خود
استفاده قرار  مورد ،در پاالیش نتایج مشارکت کنندگان ینا

در مطالعه خود ) 2012(مرادي و همکاران .]22[گرفت
تبیین دیدگاه بیماران ایرانی مبتال به سرطان "جهت 

                                                
1 -Chery 
2 -Member checking 

یید درون مایه هاي أبراي ت "یماري و مراقبتنسبت به ب
روش بازبینی موارد توسط مشارکت از  ،بدست آمده

این در  )2004( 3باست .]23[کنندگان استفاده کردند
در مطالعه کیفی زمانی مهر دقت علمی « :زمینه می نویسد

ید می گیرد که مشارکت کنندگان و همچنین یتأ
مشابهی بوده اند،  خوانندگانی که داراي تجربه انسانی

تجارب توصیف شده توسط محقق را همانند تجربه خود 
 به منظور افزایش بی طرفی ، .]24[»تشخیص دهند

یدهاي یأبررسی تبه جاي محقق، اغلب توصیه می شود 
. ]14[ندگان توسط شخص ثالث ، انجام شودمشارکت کن
انجام بازبینی مجدد آگاه باشند که  یدبا یشهمحققان هم

 موضوعات ات بامطالعتوسط مشارکت کنندگان در مطالب 
کنندگان  شرکت يبر رو یرات منفیثأتواند ت یم عاطفی

در مطالعه خود به ) 2010(نلسون .]25[داشته باشد
همین  دلیل از انجام بازبینی مشارکت کنندگان خود که 
همراهیان بیماران رو به مرگ در بخش مراقبت هاي ویژه 

 . ]26[صرف نظر کرد ؛بودند
) ترکیب و تلفیق( 4تکنیک مثلث سازي ،چهارمین روش

مثلث سازي به استفاده از منابع متعدد داده : است) تلفیق
در مورد آن چه حقیقت را تشکیل  ،ها براي ترسیم نتایج

گیري  هدف مثلث سازي، غلبه به سو. داردمی دهد، اشاره 
یک روش،  بکار گرفتناست که ناشی از 5)ذاتی(هاي اصلی 

می یا یک تئوري در مطالعات گر و  روش، یک مشاهده
بکار بردن رویکردهاي متعدد در یک مطالعه می . باشد

تواند منجر به افزایش اعتماد و اعتبار اطالعات گردد زیرا 
ضعف روش دیگر را پوشش می  ،قدرت یک روش

همچنین محققین از انواع روش هاي مثلث .]3[دهد
از کامل بودن  ید یافته ها و یا اطمینانأیسازي به منظور ت

  .]3[نمایندمی آنها استفاده 
 :روش هاي مثلث سازي براي تحقیقات کیفی عبارتند از

استفاده از منابع به :6مثلث سازي منابع داده ها) الف
مانند مصاحبه با پرستاران و  ،متعدد داده ها در مطالعه

  .پیرامون یک موضوع یکسان اطالق می شود  ،بیماران

                                                
3 - Bassett 
4- Triangulation 
5- Intrinsic bias 
6 -Data source triangulation 
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بیش از یک  بکار گرفتن :1مثلث سازي محقق) ب
تحلیل یا تفسیر داده  ،پژوهشگر براي جمع آوري، تجزیه

  .ها می باشد
استفاده از دیدگاه :2)تئوري(مثلث سازي نظریه ) ج

  .هاي متعدد براي تفسیر داده هاست 
استفاده از روش هاي متعدد  :3مثلث سازي روش) د

جمع آوري داده ها مانند مصاحبه و مشاهده است  براي
در تحقیق خود تحت عنوان  4اسچیرمیسر. ]27[
 یدگاهدر د یفرهنگ يها ینهدر نقش زم یفیمطالعه ک"
روش با خاطر نشان کرده است که  "یتوانبخش یمارانب

  منابعدقت علمی نتایج مطالعه خود را که از  ،سازي ثمثل
مصاحبه عمیق نیمه هاي حاصل از داده ها و یافته 

مراقبین بهداشتی و بررسی متون  ساختاریافته با بیماران ،
الزم به . ]28[ه استافزایش داد است؛ علمی تخصصی

تلفیق و ( ذکر است که هرکدام از روش هاي مثلث سازي 
داراي نقاط قوت و ضعف می باشند که بایستی ) ترکیب

  .توسط محقق بررسی شوند ،قبل از استفاده از آنها
ش هاي یکی دیگر از رو، 5جستجو براي شواهد مغایر

پژوهشگر می تواند از طریق  .داده هاست دقت علمی
که با مفهوم سازي و  را ییداده ها ،جستجوي سیستماتیک

؛ تئوري توصیفی استخراج شده از داده ها، چالش دارند
داده ها را  دقت علمی استخراج نموده و از این طریق،

از طریق نمونه  ،جستجوي شواهد مغایر. افزایش دهد
نمونه گیري از افرادي که . انجام می شود گیري هدفمند

می توانند دیدگاه هاي متضادي را پیشنهاد کنند، می 
) 2009(6برز. تواند منجر به توصیف جامع یک پدیده شود

 يگذار متخصص به مراقبت ها" در مطالعه خود با عنوان
پزشکان  یدگاهاز د یفیمطالعه ک یککه ( "یابتد یهاول

 موثق بودن یشبه منظور افزا، )است یهاول يمراقبت ها
 را مصاحبه شوندگان ، صدايمصاحبه جلساتدر داده ها، 

از روش جستجوي شواهد مغایر و و سپس،  کردضبط 

                                                
1- Investigator triangulation 
2  -Theory triangulation 
3 -Method triangulation 
4- Scheermesse 
5- Searching for disconfirming evidence 
6 -Brez 

ي تحقیق تم ها و الگوها ییدأت يبرا ،آگاهانه يجستجو
   .]29[خود استفاده نمود
خرین روش بکار گرفته شده در ارتقاء آ،7اعتبار پژوهشگر

 ،در مطالعات کیفی، پژوهشگران .است دقت علمیارتقاء 
ابزارهاي جمع آوري اطالعات و انجام دهنده فرآیند تجزیه 

بنابراین آموزش محققین، صالحیت ها و . و تحلیل هستند
. ]12[مهم است ،تجارب آنها براي تولید داده هاي معتبر

یک پژوهشگر کیفی می تواند انعکاس توانایی خود را 
 ،با در نظر گرفتن اعتبار خودطرفانه و  مستقیم و بطور بی
در  8به نام بازتاب گاه ،این روند. نمایددر پژوهش ابراز 

نوشته نهایی آورد شده و می تواند به عنوان یک اقدام 
بعنوان . ]4[در نظر گرفته شودارزیابی دقت علمی براي 

جمع آوري داده ها در به وضوح، ) 2010( 9لیپمننمونه 
گروه آموزش و  کمک گیدرك چگوندر مطالعه خود، 

تحصیالت دو  ،را  از مادران تنها یتحما در پرورش
مصاحبه کننده و  مهارت آنان در انجام تحقیق کیفی 

 .]30[توصیف می کند
  10انتقال پذیري

( قابلیت انتقال از نظر مفهومی ، شبیه تعمیم پذیري  
به  و]11[در مطالعات کمی است ) اعتبار خارجی

ي مطالعه در وضعیت هاي مشابه ، احتمال اینکه داده ها
. ]3[عنایی مشابه ایجادکند اشاره داردبراي دیگران م

 ،انتقال پذیري. قابلیت انتقال، تناسب نیز نامیده شده است
مناسب و یا قابل  ،آیا یافته ها سخ به این سوال است کهپا

به عبارت . ]10[ل به دیگر استفاده کنندگان هستندانتقا
قابلیت انتقال یافته ها به موقعیت  ،هادیگر، تناسب داده 

بازتابی از این است  ،تناسب ،هاي مشابه می باشد، در واقع
 ،ی مشتق شده از تحقیقمکه آیا فرضیه ها و قضایاي عل

دیگر قابلیت کاربرد پیدا  می توانند در زمینه اي
جهت انتقال پذیري ) 2011( مارتین. ]12[نمایند

به "هش خود در رابطه با تحقیق خود، در یافته هاي پژو
، اشاره "اشتراك گذاشتن تجربیات مربیان با دانشجویان

 يبرا می تواند منبعیمطالعه منتج از نتایج می کند که 

                                                
7 -Researcher  credibility 
8 -Reflexivity 
9 - Martin 
10  -Transferability 
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 یآموزش یازهايدر مورد ن پرستارانبه  یاطالع رسان
  .   ]31[باشد پرستاران 

موارد ذیل می توانند به افزایش تناسب داده ها کمک  
  :کنند 

با شرکت کنندگان و جزئیات بیشتر در رابطه ارائه  -1
به افزایش تناسب داده ها با محیط خصوصیات محیط،

برخی از این جزئیات می . می کنندکمک تحت مطالعه 
توانند شامل اطالعات جمعیت شناختی مثل سن، جنس، 
سابقه کار، میزان تحصیالت، مصادیق فرهنگی گروه و یا 

یق و مشارکت کنندگان آن تحقسایر موارد با توجه به نوع 
کمک  ،ارائه این اطالعات به خواننده گزارش مطالعه .باشد

می نماید تا در ذهن خود به ترسیم بهتري از زمینه اي 
از آن مشتق ،از مطالعه بپردازد که نظریه و طبقات حاصل

جزئیات ه بر توصیف وسعت و زمینه مطالعه،عالو. شده اند
به خوانندگان کمک می خصوصیات نمونه و عرصه تحقیق، 

نظریه دست  کند تا به بررسی مناسبی از تناسب داده ها با
در گزارش تحقیق خود تمامی موارد  )2010(لیپمن . یابند

داده است  نشانذکر شده را بطور روشن و با ارائه جداول 
]30[ . 

توصیف  « :می نویسد) 2004(1در همین رابطه استومل
ماهیت مشارکت  ، یک توصیف خیلی جامع از2غنی

کنندگان، تجارب گزارش شده توسط آنان و مشاهدات 
پژوهشگر در طول مطالعه، براي فراهم کردن اطالعات 

از طریق چنین  .]11[» جامع در مورد مطالعه، می باشد
اطالعاتی، محققین می توانند بررسی کنند که آیا یافته در 

 جمعیت یا مکانی دیگر کاربرد دارد یا خیر؟ 

االمکان، سوابق مرتبط با هر طبقه پدید آمده در  حتی -2
متون مرتبط با هر طبقه در . مطالعه را مشخص نمائید
نباید فراموش نمود که قضاوت . مطالعه باید توصیف شوند

ی در رابطه با قابلیت انتقال یافته هاي تحقیق ، با ینها
  .] 32[خوانندگان تحقیق خواهد بود 

  )اعتماد ( اطمینان پذیري
 از نوع اطمینان پذیري از نظر مفهومی، بیشتر شبیه پایائی 

در رویکرد هاي کمی  4و آزمون مجدد 3همسانی درونی
                                                
1 -Stommel 
2  -Thick description 
3  -Internal consistency 
4- Test - retest 

است و به پایدار یا ناپایدار بودن الگوي داده ها درموقعیت 
اگر یافته هاي یک  .]11[یا زمان دیگر اشاره دارد 

ی نزدیک و در ارتباط با یکدیگر باشند، بدین معن ،مطالعه
است که خواننده قادر خواهد بود کفایت تجزیه و تحلیل را 
 ،از طریق پی گیري فرآیند تصمیم گیري پژوهشگر

اطمینان پذیري زمانی حاصل می شود که . ارزشیابی نماید
اطمینان . دقت علمی یافته ها را اثبات کرده باشد ،محقق

براي رسیدن . ]3[پذیري بدون اعتبار حاصل نمی شود
یک ابزار وجود ز مقیاس هاي اطمینان پذیري ، به بعضی ا

این عمل به  .ضروري است 5حسابرس پژوهشی
خوانندگان کمک می کند که با پیگیري روش پژوهشگر، 

قابلیت  .]33[چگونگی نتیجه گیري وي را بررسی نمایند
حسابرسی عبارتست از توانائی محقق دیگر در پیگیري 

به عبارت دیگر، . گیري هاي محقق اصلی روش ها و نتیجه
. حسابرسی همان تأمل در ثبات روند مطالعه می باشد

تحقیقی داراي قابلیت حسابرسی است که محقق دیگري 
بتواند چرخه حسابرسی یا تصمیم گیري تمام تصمیمات 

 6هرپل .اخذ شده توسط محقق اصلی را پیگیري نماید
شامل  ،باشند دارا ،مستنداتبایستی که را مشخصاتی 

ضبط شنیداري و تصویري ، یادداشت در ( خام اطالعات 
، کاهش داده ها و روند ) ثبت دیگر نوشته ها  عرصه و

آنالیز محصوالت ، بازسازي داده ها و سنتز تولیدات، روند 
ارتقاء  یادداشت ها، مواد مرتبط با هدف و موقعیت ها، ابزار

. ]34[اندمی د) فرم مصاحبه و مشاهده ( اطالعات 
محقق در گزارشات خود از کد گذاري استفاده کرده و یا 

که عین گفتار مشارکت کنندگان است را ارائه  ،نقل قول
 .]32[می دهد 

  )ید أیقابلیت ت(  تأئیدپذیري
 . استیدپذیري یتأ ،موثق بودن معیار هايدیگر از یکی  
تدریجی و مداوم است  ، فرآینديد پذیري یک معیارییتأ
باقی گذاردن یک حسابرسی، روشی است که . ] 3[

تأئید پذیري یافته هاي پژوهش را توسط آن، پژوهشگران، 
یعنی ثبت فعالیت ها در طول زمان، به  ؛مستند می کنند

این  .نمایندطوري که سایر افراد بتوانند آنها را پی گیري 
. ابل مقایسه با حسابرسی مالی باشدیند می تواند قآفر

                                                
5 -Audit trial 
6- hearpol 
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شرح واضح مدارك و تتا حد ممکن ، از این کار هدف
فرآیند فکري است که منجر به نتیجه گیري شده 

 :می نویسد) 2004(ین رابطه استوملدر هم. ]3[است
ید پذیري، مشخص کردن این است که یهدف بررسی تأ«

م هایی ، می توانند بر روي تصمی)یا بیشتر(آیا دو محقق 
برسند؟ ؛ به توافق اخذ نموده انددر طول مطالعه که 

ی جمع آوري یپیرامون این که چه داده هاتصمیماتی 
کاربرد ها یا ارتباط یافته  و شده، چگونه تفسیر شده اند

پژوهشگران از طریق . ]11[»چیست هاي مطالعه درعمل
به  .حسابرسی، تأئید پذیري را مورد بررسی قرار می دهند

تا چه  یک محقق، اینکهیعنی  یدأیقابلیت ت ،یگرعبارت د
آگاهی خویش، و تورش يفرد یتذهن يراباز گزارش ،دح

   .]14[پیدا می کند
  بحث  
 استقرایی کیفی داراي استدالل تحقیقات از بسیاري
 کرده و نگاه واقعیت در معمول طور به محققان .هستند

 نظریه و یا یک پدیده یک توسعه منظور به می کنند سعی
بعد  .کنند در آن زمینه استفاده آمده دست به اطالعات از

 دقت علمی ،کیفی، قابل پذیرش بودن  مطالعاتمهمی از 
اصل دقت علمی درمطالعات . ]35[است آن و صحت

کیفی هنوز هم یکی از نگرانی هاي محققین کیفی 
کیفی براي ایجاد و حمایت از  مطالعه. محسوب می شود

اعتبار محتوا باید یک مبناي علمی قوي و مستند داشته 
قدرتمند  تحقیقتا یک  گردد،انجام  علمیو با دقت باشد 
هدف نهایی دقت علمی در مطالعات . ]36[شود قلمداد

 زیرا .کیفی، معرفی دقیق تجارب شرکت کنندگان است
که به دقت  را فرآیندهاییوجود دارد تا ایده هاي مختلفی 

 .نماید توصیف در تحقیقات کیفی، ختم می شود؛
با و لینکون بکار چهار معیار اشاره شده که توسط گو 

گرفته شده اند، جهت قضاوت و ارزشیابی دقت علمی در 
این معیارها نشان می دهند . مطالعات کیفی اهمیت دارند 

که محققین کیفی توجه خاصی به روش کار خویش داشته 
بطور مثال درخواست توصیف متناقض و . ] 3[ اند

 به اثبات اصالتکمک بسزایی متضاد پدیده تحت مطالعه، 
رویکردهاي مختلف . و قابلیت اعتماد داده ها می کند

تحقیق کیفی سبب ایجاد روش هاي متفاوتی جهت کسب 
لذا تالش براي ساختن مجموعه اي . دقت علمی شده است
جهت بررسی تمام رویکردها مفید  ،از معیارهاي مشترك

بوده اما بایستی قضاوت بر اساس هر روش جداگانه صورت 
در ) 1387(دي شاهبالغی و همکاران محم . ]37[ پذیرد

عوامل تسهیلگر و ممانعت  مطالعه خود تحت عنوان ،
، ت سالمندان آسیب پذیر در خانوادهکننده فرایند مراقب

جهت حصول دقت از مرور و تایید مطالب توسط شرکت 
کنندگان ،اعتبار پژوهشگر ،وابستگی یافته ها، مشاهده 

و نظرات  داده هامداوم ،تلفیق در روشهاي جمع آوري 
 هاي روش به توجه . ]38[کردندتکمیلی همکاران استفاده 

تر و یا   مناسب دانش تولید براي مقاله این در شده مطرح
تغییرات الزم در مطالعات  و ریزي برنامه در استفاده براي

  .بود کننده خواهد کمک ،کیفی
  نتیجه گیري

فی را تحقیقات کیبه دست آمده در یکپارچگی یافته هاي 
دقت می توان بر اساس توانایی محقق، در ارائه گزارش 

. دنموو با توجه به زمینه و قدرت مطالعه مشخص علمی 
یکی از جدي ترین نگرانی هاي مربوط به تحقیقات کیفی، 
کمبود راهبردهایی موثر براي تعیین اعتبار اندازه گیري 

ا ب. هایی است که منجر به ایجاد و توسعه تئوري می شوند
 ،این حال، توجه به روش هاي ذکر شده در این مقاله

در تحقیقاتی که بتوانیم به اندازه کافی کمک خواهد کرد 
، چراکه اعتبار کسب نمائیم ،براي تولید دانش است

یکپارچگی یافته هاي تحقیقات کیفی را می توان بر اساس 
قابل اعتماد و با توجه به  ، توانایی محقق، در ارائه گزارش
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Abstract 
In recent decades, qualitative approaches enter to the domain of 
medical research, and it has been considered. Rigor includes 
activities that increase the probability of obtaining valid results. 
Different approaches of qualitative research causing different 
methods for rigor has been achieved.  
In this methodology paper, by using descriptive and analytical 
methods has been tried that with introduction and overview of the 
types of rigor in qualitative research, Literature review and also 
address ways increase the type of rigor. In this study, Guba and 
Lincoln's  approach(1994); include, Credibility, Transferability, 
Dependability, Confirm ability offer and methods to achieve the 
rigor of these four criteria has been suggested. 
Conclusions: According to the results of the research that has 
been done to generate knowledge, paying attention to the 
mentioned methods would help to judge precisely about   the 
credibility of qualitative studies and obtain reasonable judgment. 
Key words: Rigour, Qualitative research, Strategy 
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