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اعتبار و استحکام در پژوهش کیفی

از.گردندميارزشیابیعلميدقتنظرازتحقیقات

نتایجارزشبیانگروباارتباطدردقتكهآنجایی

تحقیقاتاستالزملذا.باشدميمهمهستتحقیق

برنز)گیرندقرارقضاوتونقدموردعلميدقتازنظر

.(2007گروو

:تحقيقات کمينتايجاهداف و 
پديدار( ميزان ها)تعيين يا اندازه گيري صفات متغيرهای -

تعيين يا اندازه گيري رابطه علي و معلولي پديدار-

:اهداف و نتايج تحقيقات کيفي
کشف معناي تجارب زنده افراد در رابطه با پديدار-
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اعتبار و استحکام در پژوهش کیفی

اوتمتفكميباكیفيمطالعاتنتایجواهدافاینكهبهتوجهبا

.دمتفاوتننیزآنهاهايمکانیسمومعیارهاتعریف،لذاهستند،
يکیفبرايكميهایوشیوهمعیارهابپذیریمکهاستمنطقی

.(1986ساندلویسكي)نیستمناسبونداشتهكاربرد

تحقیقاتبامتفاوتبطوربایدكیفيمطالعاتدرعلميدقت

.(2007گرووبرنز)شودتعریفكمي
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:اعتبار و پایائی در پژوهش کمی

Validity:

The ability of a data- gathering instrument to 

measure what is purposed to 

measure.(dempsy&dempsy)

ست بررسی و  ه قرار ا ن چيزی ک توانائی ابزار جمع آوری اطالعات برای آ
.  سنجيده شود

سنجد سنجد می  ه بايد ب چ ؟و به عبارتی ساده تر آيا ابزار طراحی شده، آن
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روایی در پژوهش های کمی 

:مواردی از روش سنجش اعتبار ابزار در پژوهش کمی

** Face Validity

** Content Validity

** Concurrent Validity

** Predictive Validity

** Construct Validity
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اعتبار در پژوهش های کمی 

Reliability:

The stability of a measuring 

instrument over time (dempsy & 

dempsy) 

پايائی به ثبات ابزار اندازه گيری در همه زمانها اطالق می گردد

به عبارتی ابزار پکوهش زمانی پاياست آه اندازه های بدست آمده در دفعات مکرر از 

.واريانس قابل توجهی بر خوردار نبوده و از ثبات کافی بر خوردار باشد
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اعتبار در پژوهش های کمی

:مواردی از روشهای تخمين پايائی در پژوهش کمی

** Test_retest

** Alternative Form

** Split half Form

** Choderichardson

Interrator (multi observer)
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Goal of Rigor in Qualitative Research

The goal of rigor in Q.R is to accurately represent study participants experience  

(Strubert & Carpenter 2005)

ي اين است آه آيا  ي در مطالعات آيف ت آنندگان هدف دقت و استحکام علم     در( داده ها)تجربيات مشارآ

ک شده صحيح دریافت و یا در ي،آيا يافته هاي پکوهش نشاندر همان چ پکوهش بطور  يزي   است؟ و به عبارت

ت آنندگان  نموده اند؟در تحقيق تجربه است آه مشارآ

:  استراتکی های دقت علمی
بودن    بازيا  آزاد-

وسواس در جمع آوري اطالعاتاستمرار و -

ي وسواس در - يتبعيت و همبستگ ديدگاه فلسف

ب در پردازش نظريه تماماستفاده از - تجارب یا داده ها و اطالعات مرتبط و مناس
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Rigor Criteria In Qualitative  Research

** Credibility

** Confirmability

** Dependability

** Transferability (Fittingness)
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ستهپیوووابستهبهمایگونهبهچهارگانهمفاهیماین

برخوردارکامالٌمستقلومجزابندیمرزازلذاواند

برخوردارمشترکمصداقهایازتوانندمیونیستند

ٌ )مفاهیمازکدامهربهپرداختنباشندو یتقابلخصوصا

وودهبمفاهیمدیگرکنندهتامین(تائیدقابلیتواعتبار

راپژوهشفرآیندوکیفیهایدادهدقتواستحکام

.کندمیتامین
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Credibility:            اعتبار يا مقبوليت

** Credibility asks the question “ are the reported 

finding true”. (Dempsy & Dempsy 2000)

** Credibility includes activates that increase the 

probability that credible finding will be produced 

(Strubert 2005)

آیا یافته هاي گزارش شده درست است؟ و یا یافته هاي ما همان چیزي هست : مقبولیت مي گوید 

که شرکت کنندگان در تحقیق تجربه کرده اند؟

مقبولیت یا اعتبار شامل فعالیتهائي است که صحت داده هاي تولید شده را افزایش مي دهند-
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تکنیکها یاروشهاي تعیین مقبولیت یا اعتبار داده ها

** Member Check

** Prolong Engagement with subject matter

** Persistent observation

** Triangulation data collection (Methods / Sources)

** Time Triangulation

** Researcher Credibility

** Maximum Variance Sampling
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Confirmability قابلیت تصدیق یا تائید

Confirmability refers to the objectivity or Neutrality of the data 

such that there would agreement between two or more 

independent people about the data relevance or meaning (Dempsy & 

Dempsy 2000)

تقل این مفهوم به قابلیت تعیین یا عینیت و خنثي بودن داده ها که مورد توافق دو یا چند فرد مس•

.در مورد معني داده ها مي باشد اطالق مي گردد

تائيد پذيري زماني حاصل مي شود که گزارشات و دست نوشته ها و يادداشت هاي پژوهش به •

.  پژوهشگر ديگري داده شود و هر دو نفر يافته هاي مشابهي استخراج کنند

.تمرکز در تائيد پذيري خصوصيات داده است و مستلزم حفظ بي طرفي محقق است•

نظارت دائم از ابتداء تا انتهاي تحقيق مي تواند تائيد پذيري را افزايش دهد•
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(Confirmability) روشهاي تعیین تصدیق یا اعتماد داده ها 

** Panel of expert or Peer check

** Faculty Members (external) Check

** Stepwise replication 

** Multi observer (inter rator) 
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Dependability قابلیت اطمینان و ثبات

**Dependability or Consistency refers to the stability of finding and the 

ability to track variance in the data over time.

** The dependability of qualitative data refers to the stability of data over 

time and over condition

دیگر قابلیت اطمینان یا ثبات مربوط به ثبات یافته ها و به عبارتي قابلیت پیگیري داده ها در-

.زمان ها بر مي گردد

ميبرمشابهشرایطوهازماندرهادادهثباتبهکیفيهايدادهدراطمینانواعتماد-

گردد
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(Dependability)   روشهاي تعیین قابلیت اطمینان  داده ها

** Prolonged Engagement / Persistent observation

** Constant Comparative Analysis

** Multi Sources / Data collection 

Methods

** Negative Case Analysis

** Audit Trial

** External Check & Debriefing
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TRANSFERABILITY(FITTINGNESS)

انتقال پذيري يا تناسب

Transferability refers to the probability that the study findings have 
meaning to others in similar situations (Streubert 2007).

.رددبه احتمال اينكه يافته هاي تحقيق براي ديدران در موقعيت هاي مشابه  معني داشته باشد برمي گ

Transferability, also termed fittingness, asks the questions, “Are the 

results applicable outside the research situation?” Would the findings 

have meaning to others in  similar situations? (Dempsy & Dempsy 2000).

آيا يافته ها در خارج از موقعيت اين تحقيق قابل كاربرد مي باشد؟

آيا يافته هاي اين تحقيق  در تحقيق هاي مشابه براي ديدران معني دار است؟
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Transferability

ا به محدوده اي اشاره دارد که يافته هاي پژوهش قابل انتقال به مکان ه
.و گروههاي ديگر باشند

توصيف غني از داده ها امکان بررسي قابليت انتقال نتايج در زمينه 

.ديگرتوسط خواننده را فراهم می کند
Transferability is achieved when findings can “fit” 
for samples and settings beyond that of particular 
study (Mateo & Kirchhoff 1999).

اند برای قابلیت انتقال وقتي اتفاق مي افتد كه یافته های یک مطالعه بتو
نمونه ها و زمینه های دیگر و فراتر از یک مطالعه خاص تناسب و 

قابلیت انتقال داشته باشد
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(Transferability) روشهاي تامین قابلیت انتقال داده ها

** Multi zones studies

** External Acceptance

** Maximum Variation of Sampling
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(Transferability) روشهاي تامین قابلیت انتقال داده ها

:
** Fit  آیا یافته ها بطور پیوسته متناسب و یا برآمده از داده های مشارکت کننده

هاست؟

** Work  چدونه یافته ها در عرصه حرفه و عمل بکار آمده و افراد بایستی
خص آنند؟   درجه تحقق آنرا مش

** Relevance یافته ها چه مقدار با عرصه عمل
مربوطند؟                                 

** Modifiability امکان اصالح نظریه و مدل ارایه شده در سایه اطالعات
جدید؟
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دقت اخالقي

مستلزم تشخيص و بحث در خصوص تمهيدات بکار بسته شده 

.جهت رعايت مالحظات اخالقي توسط محقق است
کسب رضايت نامه آگاهانه-

روشن سازي اقدامات انجام شده در خصوص اطمينان از اينکه -

.حقوق افراد درتمامي مراحل تحقيق رعايت شده است
جبران زمان و انرژی صرف شده مشارکت کننده-
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مقررات اخالقی و حقوقی نشرنتایج تحقیق

         ج ن درستی نتاي Veracityصداقت در بيا

    ه حامی پروژه س س Sponsorذکر نام مو

 ح ن طر جری وهمکارا ExecutorCoworker ,ذکر نام م

ن کر از مشارکت کنندگا Acknowledge of Participantتقدير و تش

ج کرار در نشر نتاي Unعدم ت Repetitive in Publication of 

the     

findings                                                                                                                     

ه س س ه ها و مو ضايت از نمون Consentکسب ر Taking
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Techniques for enhanced Rigor In Q.R

** Prolonged Engagement& Persistent observation

** Member Check

** External Check & Peer check

** Researcher Credibility

** Audit trial- Data treatment & peer Debriefing

** Triangulation Process (data & source)

** Constant Comparison Analysis

** Circular Data Collection

** Searching for negative case Analysis
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