
 

 

  مجله پرستاري و مامایی    1400 اردیبهشت، 139، پی در پی دوم، شماره دهمنوزدوره  119

 مقاله پژوهشی

  هادادهدر استحکام  و راهکارها هاچالشک: یمطالعات هرمنوت
  

  ٦ ٥ ممتاز يداله ابوالفتحي، ٤ ٣ درضا خانکهيحم، ٢ يبه زنجرينس ،١ يچا همدانيآر
  

  27/12/1399تاریخ پذیرش  30/07/1399تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 ن در مطالعاتيکه محقق ييهاچالشز ا يکيمطالعات سالمت رو به گسترش است.  ازجملهمختلف  يهاطهيحدر  يفيک ياستفاده از متدها :هدف و زمينهپيش
 يارهايستند، کاربرد معين يت ثابت خارجيواقع افتنيل به ائدر روند پژوهش، ق ن مطالعاتيا کهييازآنجاباشد. يم هادادهشوند، استحکام يمک با آن مواجه يهرمنوت

ارها و يمع هگوننيازااستفاده  يهاچالش ين مطالعه، بررسيده است. هدف از ايف گرديتوص زيبرانگچالش ،تيج آنان با واقعيزان انطباق نتايسنجش م يبرا يسنت
  باشد.يمک يمنطبق بر متد هرمنوت ياختصاص يراهکارها يز معرفين

 ادماهخرددر  ياس آ يآ گوگل اسکالر، پاب مد و يهاگاهيپاق جستجو در يمرتبط، از طر يهادواژهيکلبا استفاده از  يسيانگلن مطالعه منابع يدر ا :هاروشمواد و 
ز با استفاده از يگر نيمقاله د ١٢دند و يماً به موضوع مطالعه ارتباط داشتند انتخاب گرديمستقکه  مقاله ۱۳تمام متن،  ده ويچک . با مطالعهنداستخراج شد ١٣٩٩

قرار سه يال و مقيمورد تحل يکرد مرور انتقاديبا رو ن منابعيا يبکار گرفته شدند. محتوا هادادهل يمرتبط با مقاالت فوق در تحل ياستنادهان و يات محققيتجرب
  .گرفت
 هارن استفاده از چياز محقق يبرخ اگرچه باشد.يمک يقات هرمنوتيدر تحق هادادهاستحکام  يبرا يشنهاديپ يهاروشانگر اختالف در ينما هادادهل يتحل: هايافته

فاوت در دانند، تيم ريپذامکاند يم جديطه، با ارائه مفاهين حياستفاده در ا ي" را برايريدپذيينان و تأيت اطميل، قابيريپذانتقال، يري"اعتبار پذ يار عموميمع
ان استحکام يب ي" برايين و شکوفايق متعادل، آشکار بودن، صراحت، طنيتلفمثل " ترديجد يهامؤلفه يريکارگبهمنجر به ارائه و  يشناسروشک و يتئور يهادگاهيد

  است. ک شدهيدر مطالعات هرمنوت هاداده
 يبررس يبرا يعموم يارهايمع يريکارگبهو  نمود يابيارزها دادهاستحکام  ازلحاظرا  يفيانواع مطالعات ک يتوان تمامينمار واحد يک معيبا : يريگجهينتبحث و 

ک کمک يهرمنوت خصوصاً يفيک يهان پژوهشيتواند به محققيممطالعه  نيج اياست. نتا دهيگرد گزارشساز ز مشکليک نيمطالعات هرمنوت در هادادهاستحکام 
منطبق  ياختصاص يارهايرسد استفاده از معيم به نظرق خود استفاده کنند. يمتناسب با روش تحق يهاشاخصها از م مرتبط به استحکام دادهيمفاه يند تا براينما

منظور  نيا يبرا يشتر دارند ولياز به گسترش و مطالعه بين هرچندت و پلگ، يتوسط دو شدهرائهام يک مثل مفاهيهرمنوت يشناسروشو  يبر چارچوب فلسف
 باشند. يعموم يارهايمعاز  ترمناسب

 يفيک قاتيتحق ک،يهرمنوت ،يدارشناسيها، پداستحکام داده :هاواژهکليد

  
 ۱۱۹-۱۲۷ ، ص۱۴۰۰ ارديبهشت، ۱۳۹ درپي، پيدومشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
         ۰۲۱۲۲۱۸۰۰۰۴: تلفن يسالمند قاتيتحق مرکز ،ياجتماع سالمت و يبخشتوان علوم دانشگاه ار،يکودک بستبن دانشجو، بلوار ن،ياو تهران،: آدرس مکاتبه

Email: yabolfathi@gmail.com 

 

  مقدمه

                                                             
 راني، تهران، ايو سالمت اجتماع ي، دانشگاه علوم توانبخشيقات سالمنديمرکز تحق ،يسالمند شناس يتخصص يدکتر ١

   راني، تهران، ايو سالمت اجتماع ي، دانشگاه علوم توانبخشيقات سالمنديمرکز تحقارياستاد ٢
  ران ي، تهران، ايماعو سالمت اجت يا، دانشگاه علوم توانبخشيقات سالمت در حوادث و باليمرکز تحق استاد ٣
  نسکا، استکهلم، سوئدي، موسسه کاروليو آموزش ينيدپارتمان علوم بال ٤
  مسئول) يسنده(نو راني، تهران، ايو سالمت اجتماع ي، دانشگاه علوم توانبخشيقات سالمنديمرکز تحق اريدانش ٥
 يمالزسالنگور،  ،يمالز يدانشگاه پوترا ،يمالز يسالمند قاتيموسسه تحق ٦

ز ده را ايدهد تا پديمبه محقق اجازه  يدارشناسيپد کهييازآنجا
قرار دهد، همانند  يموردبررسکند يمرا تجربه  که آن يدگاه فرديد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 9

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4369-fa.html


 ممتاز ابوالفتحي يداله، خانکه ميدرضاح، زنجري نسيبه، چيهمدان آريا
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ف مختل يهاطهيحگسترده در  طوربه يفيق کيتحق يهار روشيسا
. )۱(قرار گرفته است مورداستفادهعلوم سالمت  ازجمله

 يدارشناسيپد يکردهايرو يمعرف يبرا يمختلف يهايبندميتقس
ر د يکرد اصليدو روتوان گفت که يمخالصه  طوربه يول شدهارائه
 فيدر توص يسعکه صرفاً  ييوجود دارد. به متدها يدارشناسيپد

، باشديم ١هوسرل يدارشناسيپد ريتحت تأث عمدتاًو  داشته تجربه
که با استفاده از  يريتفس يکردهايو به رو  يفيتوص يدارشناسيپد

 ،ن شده استيک  تدويلسوفان هرمنوتير فيو سا ٢دگريها يهاآموزه
, ۲(دشويک  گفته ميا هرمنوتي و يريتفس يدارشناسيپد يمتدها

 ينگارقومو  يگراندد تئور ل محتوا،يتحلمثل  ييمتدها اگرچه  .)۳
 يلتوجه دارند و کنندگانشرکتبه تجربه درک شده توسط  ينوعبه

 م،يمفهوم و ساختار تجربه مستق ،است که معنا يدارشناسيفقط پد
 يموردبررس را سته شدهيده خاص زيآگاهانه و بالفصل افراد از پد

و  يابيارز يدارشناسياز موضوعات مهم در پد يکي )۴(دهدير مقرا
 هاهدادباشد که به آن استحکام يمج مطالعه انجام شده يد نتاييتأ

 هامدتاز  يفيقات کيدر تحق هادادهموضوع استحکام  شود.يمگفته 
ر ست که اگن موضوع در آن ايت ايبوده است. اهم زيبرانگبحثقبل، 

 يتوانند مبناينمرا ارائه کنند،  يج معتبرينتوانند نتا يفيقات کيتحق
 يسنت طوربه. )۵(رنديقرار گ يگذاراستيسو  يزيربرنامهمطالعات 

نشان  يبرا ٣اتوسط گوب شدهارائه يارهاين از معياز محقق ياريبس
 نند.کيماستفاده  يفيقات مختلف کيدر تحق هادادهدادن استحکام 

، ٥يريپذانتقال ،٤يريت اعتبار پذيچهار خصوص ۱۹۸۱در سال  يو
ام کد نمودن استحييتأ يرا برا ٧يريدپذييتأ و  ٦نانيت اطميقابل

 يرياعتبارپذ يو ازنظر. )٦(نمود يمعرف يفيقات کيدر تحق هاداده
ت يل، قابيرونيب ييمعادل با روا يريپذانتقال، يدرون ييمعادل با روا

قات يقت در تحينيمعادل با ع يريد پذييتأو  يياينان معادل با پاياطم
ا يت و يج با واقعيانطباق نتا يبه معنا يرياست. اعتبارپذ يکم

ه نکه مطالعيرض ابا ف -با فنومن هادادهحاصل از  جينتاهمخوان بودن 
م يباشد. در پارادايم -دا کنديت واحد دست پيک واقعيتواند به يم

ا آن است که ب يبه معنا يريپذميتعما يو  يخارج ييروا ييگراعقل
ا ج حاصل نشود. البته گوبيدر نتا يرييت، تغير در زمان و موقعييتغ

ن و زما تواند وابسته بهيمک فنومن يت اذعان دارد که ين واقعيبه ا
کند و يم يابيارز ييايرا حاصل پا ييروا يط باشد. ويشرا
ت ينيد و عينمايم يمعرف ييايعملکرد پا يرا نوع ييروا گريدعبارتبه

به  ٨نکلنيز لي. گوبا و ن)۶(دانديمح يمتد صح يريرا منوط به بکار گ
 ازنظر يفيو ک يقات کمين مطلب واقف بودند که تحقيا

م متفاوت يدر دو پارادا يو متدولوژ يشناسمعرفت، يشناسيهست
                                                             

1 Husserl 
2 Heidegger 
3 Guba 
4 Credibility 

 يبرا يچهارگانه فوق را شروع يارهايمع يريکارگبه يقرار دارند ول
ق ياز طر يفيقات کيدر تحق هادادهاز استحکام يپاسخ به ن

ر ت"  که دينيو ع يياي، پايرونيب يي، روايدرون ييروا" يسازمعادل
 ن نکتهي. توجه به ا)۷(دانستند يمکاربرد داشتند،  يقات کميتحق

 يهاکرديروکه  اندشدهنگاشته  يگوبا در زمان يهااريمهم است که مع
د در يغالب بوده و هرگونه مطلب جد يبر علوم اجتماع يستيتويپوز

ارها يز بر اساس آن معين يريقات تفسيدر تحق يحت يعلوم اجتماع
ست که ين چندان دور از ذهن نيشده است. بنابرايم يابيارز
 يات کمقيک به تحقيار نزديز بسيسط "گوبا" نارائه شده تو يارهايمع

ن يا يکاربرد عموم به يل انتقاداتين دلي. به هم)۸(بوده باشند 
قرار  ديتأکمورد  هاآن يو بازنگر واردشده يفيقات کيارها در تحقيمع

استفاده  يهاچالش ين مقاله بررسي. هدف از ارائه ا)۹( گرفته است
 يدارشناسيپد قاتيدر تحق هادادهاستحکام  يعموم يارهاياز مع
 يففلس يق بر مبانمنطب ياختصاص يراهکارها يو معرف يريتفس
  باشد.يم يريتفس يدارشناسيپد

  
  مواد و روش کار

م ارائه شده در مورد استحکام يارها و مفاهيمعمطالعه  نيدر ا
مورد  يمرور انتقادکرد يبا رو يريتفس يدارشناسيدر پد هاداده
 و به نقد ابعاد محتوا اًعمدت کردين رويل قرارگرفته است. ايتحل

 يل متون براين دليک مقاالت توجه دارد و به هميتئور يهادهيا
 يبررس هاتناقضآشکار ساختن مشکالت، نقاط ضعف، تضادها و 

 يهاروش ازالزاماً  ي، مرور انتقادمندنظام يمرورهاگردد. برخالف يم
ت يفيننموده و لذا ک يرويب پيل و ترکي، تحلآشکار جستجوح و يصر

دارد. اگرچه  ين بستگيا محققي محقق و يهامهارتشتر به يآن ب
افتن پاسخ باشد به طرح يش از آنکه به دنبال يب يمرور انتقاد

 ييدر شناسا يسع حالنيدرع يتوجه دارد ول يانتقاد يهاپرسش
  .)١٠(د شودينده توليالزم است در آ کند کهيم يدانش

ق يق از طريحاضر ابتدا منابع مرتبط با موضوع تحق مطالعهدر 
با استفاده از  ياس آ يگوگل اسکالر، پاب مد و آ يهاگاهيپا
 Rigor ORها (دادهمعادل با استحکام  يسيانگل يهادواژهيکل

Rigour OR Trustworthiness) ا اعتبار ي(Validity)  و
در عنوان، در  يفيقات کيا تحقيک يا هرمنوتي يدارشناسيپد

 ۱۳ده و تمام متن، يچک با مطالعهجستجو شدند.  ١٣٩٩ خردادماه
دند. يماً به موضوع مطالعه ارتباط داشتند انتخاب گرديمستقمقاله که 

 ياستنادهان و يات محققيز با استفاده از تجربيگر نيمنبع د ۱۲
عه مطال نيا .بکار گرفته شدند هادادهل يمرتبط با مقاالت فوق در تحل

5 Transferability 
6 Dependability 
7 Confirmability 
8 Lincoln 
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 هاداده استحکام در راهکارها و هاچالش: هرمنوتيک مطالعات
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 و يبخشتواندر دانشگاه علوم  ياز رساله دکتر يقسمت عنوانبه
 يبوده که با کد اخالق يسالمت اجتماع

IR.USWR.REC.1398.014  ده است.يبه ثبت رس  
  
  هايافته
 يم ارائه شده توسط گوبا، فنون مختلفياز مفاه يريگبهرهبا 

ت يلقاب ،يريپذانتقال ،يريت اعتبار پذيچهار خصوص يابيارز يبرا
تفاده از با اس ١شنتون .)٦(اندشده يمعرف يريدپذيينان و تأياطم
ن ياز ا هرکدامحصول به  يرا برا يم، فنون متعددين مفاهيهم

  ۹ز ين ٣لريو م ٢. کرسول)۱۱(ف نموده است يم چهارگانه تعريمفاه
ام ع صورتبهرا  يفيقات کيدر تحق ييتحقق روا يروش معمول برا

و مشاهده مداوم،  هادادهبا  مدتيطوالن يري) درگ۱ند:ينمايم يمعرف
ا يو  يموارد منف ي) جستجو۴ان، ي) چک با همتا۳، يمثلث ساز )۲

د، باورها و تعصبات محقق که يات، عقايح تجربي) توض۵مخالف، 
) چک با ۶باشد، رگذاريتأثج ير نتايتواند بر تفسيم

ا يو  ي) داور۸ها، افتهياز  يف غنيارائه توص )۷،کنندگانشرکت
   .)۱۲( کنندگانشرکتک با ينزد ي) همکار۹ يخارج يزيمم

مطالعات  يابيارز يتالش برا ٤لئونگ ازنظراست که  يدر حالن يا
 رازنظست بلکه ين ريپذامکان تنهانهک چتر واحد ير يمختلف ز

بکار رفته  يز فنون جارين ٥ي. ساندلوسک)۱۳(باشد يمک غلط يتئور
 زيبرانگچالشرا  هادادهحصول به استحکام  ين برايتوسط محقق

است که  يو خشونت يسخت يدارا Rigorلغت  يو ازنظرداند. يم
و  ريپذقيتطبک اثر هنرمندانه، ي ارائه دادن يد برايک تهديتواند يم

محسوب  -کنديمز يرا متما يفيکه کار ک-متن يحساس به معان
 يهاپروژهدفاع از  يخشک برا يبا مفهوم متأسفانهن لغت يا .شود

د، بکار ق شويتحق ييتواند متوجه روايمکه  يداتيدر قبال تهد يفيک
ن باور يشناسان هنوز بر ااز روش يبرخ هرحالبه. )۱۴(شود يمبرده 

ف يرح و تعيتصح يبه صورتتوانند يملغات  نيم ايهستند که مفاه
با توجه  .)۹(کاربرد داشته باشند يفيقات کيتحق يشوند که در تمام

 يجابه انددادهشنهاد يو همکاران  پ ٦کوهن نظرهااختالفن يبه ا
 گور وي، رهاداده، استحکام يياي، پاييمثل روا يمياستفاده از مفاه

  . )۱۵( استفاده شود  ٧مثل کاهش تورش يتت از کلمايفيک
چهارگانه گوبا با  يهامؤلفهاعتقاد دارد  ٨کوچ نهين زميدر ا

ز ي" و همکاران ن٩و "بک )۱۶(ر است يک انطباق پذيقات هرمنوتيتحق
ن يگزيجارا  هاآندفاع کرده و  يدارشناسيارها در پدين معياز کاربرد ا

                                                             
1 Shenton 
2 Creswell 
3 Miller 
4 Leung 
5 Sandelowski 
6 Cohen 
7 reducing bias 

. )۱۷( داننديم يستيتويپوز ميپارادام مشابه در يمفاه يبرا يمناسب
 بوده يفيدر مقاله "بک" توص شدهيبررس يدارشناسيد پدالبته سه مت

 ين در حاليا .اندنشده يريتفس يدارشناسين وارد بحث پديو محقق
استحکام  يبررس يارهايمع ١١و پلگ ١٠تينظر دو بر اساساست که 

 اندمتفاوت گريکديز با ين يريو تفس يفيتوص يدارشناسيدر پد هاداده
-يمحقق م يفکر يهانهيزمشيپ يفيتوص يدارشناسي. در پد)۱۸(

رآوردن ق دين لحاظ به تعليا و ازجاد تورش باشند يا يبرا يتواند عامل
ق يل، به تعلين دليهم به .)۱۹(است  قرارگرفته ديتأکآنان مورد 

ک شاخص ي عنوانبه يفياز مطالعات توص يدرآوردن در برخ
 ازنظر کهيدرحال. )۲۱, ۲۰(در نظر گرفته شده است هادادهاستحکام 

 يريتفس يدارشناسيپد يهادگاهيدر د يشناسروشز يک و نيتئور
ش يپ يجداسازباشد، يمدگر يها يهاآموزهبر  يتنکه مب
ده نکته يمحقق با پد  ييو آشنا نبوده ريپذامکانمحقق،  يهابرداشت

 . )۲۳, ۲۲(رود يمقوت مطالعه به شمار 
 يک روش واحد براي دارند کهز اعتقاد ين و همکاران ١٢آرمور

 هاآنوجود ندارد.  يفيقات کيت در تمام تحقيفيش کيافزا
ک يقات هرمنوتيدر تحق هادادهاستحکام  يابيارز يرا برا يشنهاداتيپ

در  قيتحق لسؤاپاسخ به  يکه برا يميپارادا يابيدهند: ارزيمارائه 
ک يمحقق توسط  يات قبليتجرب يابينظر گرفته شده است، ارز

ق و يط تحقيمح يابي، ارزياحتمال يهاتورش ينيبشيپ يمشاور برا
 بکار گرفته کنندگانشرکتاخذ پاسخ مناسب از  يکه برا يروش

وع م بکار رفته و موضيمحقق با پارادا يکاف ييعدم آشنا يابيشده، ارز
 ق به خوانندهيتحق يهاتيو محدود هاچالشاز  يستيق، ارائه ليتحق
 جيمثل چک نتا هادادهش استحکام يمعمول افزا يهااز روش يرويو پ
توسط آنان، بر آن  شدهگزارشکه در دو مطالعه  کنندگانشرکتبا 
  .)۲۴(شده است  ديتأک

شود که مطالعه يم يابين صورت ارزيبه ا ١٣نديآکرل ازنظر ييروا
ج يداشته است و نتا يکه هدف آن بوده چقدر همخوان يبا موضوع

 حالنيدرعباشد. او يمده يمطالعه تا چه حد منعکس کننده پد
حقق م يدارشناسيدر پد يقات کميشود که بر خالف تحقيممتذکر 

ه باشد، ب يت خارجيک واقعيدن دا کريشتر از آنکه به دنبال پيب
. است کنندگانشرکتق تجربه درک شده توسط يدنبال درک عم

شتر به يست بيبايمن گونه مطالعات يت ايفيارتقا ک ين برايبنابر ا
در نظر گرفته شدن هدف مطالعه در متد استفاده شده، توجه 

ا يو  يخارج ييلئونگ روا ازنظراست که   ين در حالي. ا)۲۵(نمود

8 Koch 
9 Beck 
10 De Witt 
11 Ploeg 
12 Armour 
13 Åkerlind 
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را ي، زندارد يفيقات کياز تحق ياريبا بس يمناسبت يريپذانتقال
 ياهگروهده مشخص در يا پديک موضوع و ي يبر رو يفيمطالعات ک

 يريت پذيکنند و عموميمط مربوطه به خود تمرکز ين در شرايمع
  . )۱۳(دروينمبه شمار  هاآنک صفت مشخص ي

در  هادادهنشان دادن استحکام  يبه هرحال فنون ارائه شده برا
 اندودهبهمراه  يينقدهابا  يدارشناسيپد خصوصاًو  يفيقات کيتحق

 کار خود يينشان دادن روا يبرا يياين از پاياز محقق ياري. بس)۸(
حاصل از  يهاافتهيکه ادعا دارند  يبه صورتکنند يماستفاده 

ج يا نتايبوده و  يوستگيپ يات مختلف در طول زمان دارايتجرب
ن يمه ا. در هاندشدهد ييتأر افراد يا سايل توسط پانل خبرگان و يتحل

 ياست خارج يزيت چيبوده است که واقع نيش فرض بر ايموارد پ
ان به بوته ين ميکه در ا يزيچ يد نظرات ولييتأو حاصل اجماع و 

ت يع، واقيريم تفسيسپرده شده است آن است که در پارادا يفراموش
ر يفسبر ت يو قابل لمس نبوده بلکه چندگانه، مبتن يخارج يعنصر

 و ييايپا يسدارشنايدگاه پديشود. از ديمو ساختارمند محسوب 
. زمان و مکان )۱۴(شود ينممحسوب  يشرط الزم و کاف يريتکرارپذ

د يگويک به ما مي) در هرمنوت٢يتياليواسپاش ١يتيسته (تمپوارليز
دارد و تجربه افراد از  يسته به مکان و زمان خاص بستگيتجربه ز

. )۲۳(ط مختلف، متفاوت باشديده ممکن است در شرايک پدي
ط يا در شراج ريتوان انتظار تکرار نتاينم يفيقات کين در تحقيبنابرا

 .)۱۴(متفاوت داشت
گان کننداز چک کردن با شرکت يفيقات کياز تحق ياريدر بس

و همکاران  ٣ويشود. وارپيمها استفاده انعکاس استحکام داده يبرا
دهند و اعتقاد دارند محقق، يممورد انتقاد قرار  راک ين تکنيانجام ا

از  يادينسبت به حجم ز يليو تحل يريتفس يکرديرو يدارا
 کنندگانشرکتها توسط تيرواکه ارائه  ي، در صورتهاستداده

تواند يمنبا محقق  کنندگانشرکتو عدم توافق  بوده يفيشتر توصيب
. در )۲۶(ق باشد يقت تحيفين بودن کييت نشان دهنده پايبه قطع

اده گر دوم استفليک تحلياز حضور  يدارشناسيالعات پداز مط يبرخ
 يمتعدد برا يهادگاهيدوجود  ٥و اورسو ٤گاها مک ازنظرشود. يم

مکن برد بلکه مينمق را باال يماحصل تحق ييروا تنهانه هادادهل يتحل
 انکنندگشرکتز چک با ين هاآن جه معکوس داشته باشد.ياست نت

ممکن است در  هاآنداند که نظرات يم مشکل يرا از آن نظر دارا
ز انجام ين ياندلوسکس .)۲۷(ر کند ييط مختلف تغيزمان و شرا يط

کام داده به استح يابيدست ي" براکنندگانشرکتج با ي"چک کردن نتا
اد ات افريه بر متفاوت بودن تجربيبرده است و با تک سؤالر يرا ز

ج ير نتاشتر بيکنندگان بن روش شرکتيکند که در انجام ايمگوشزد 
                                                             

1 Temporality 
2 Spatiality 
3 Varpio 
4 McGaha 

گران. يگذارند تا ديمخود صحه  يات شخصيمنطبق با تجرب
گفته شده توسط آنان ممکن است فراموش  يهاداستان حالنيدرع

ک يک از يت تراژديک روايزمان ممکن است  يدر ط يشود. حت
 انجام "چک کردن حالنيدرعک مبدل شود. يرومانت يتيتجربه به روا

ه نظرات که نقط يبه صورتها افتهي" و اصالح کنندگانشرکتج با ينتا
ل يفاحش در تحل يتواند موجب خطاهايمد يهمه آنان را برآورده نما

  .)۱۴(شود  هاداده
در  هادادهاستحکام  يه شده برايگر از فنون توصيد يکي
 ٦يازسانجام مثلث يمتفاوت برا ياستفاده از متدها يفيقات کيتحق

 يريکارگبهعبارت است از  يسازخالصه مثلث طوربه باشد.يم
 ٧باربر ازنظر. )۲۸( هادادهل يو تحل يمختلف در جمع آور يهاروش

به  دنيج در صورت رسيد کننده نتاييتأتواند يم صرفاًن روش يا
ن بر ردکرد يليج، دليتفاوت در نتا يمشترک باشد ول يهاافتهي
 ييهامجموعه يفيقات کيمختلف در تحق يهاروشت. سيها نافتهي

فقط  هاآناز  هرکدام که يبه صورتدهند يمرا ارائه ها دادهاز  يمواز
. در مورد مثلث )۲۹( کنديمان يرانما ير کليک تصوياز  يبخش
ن يمحقق معموالًدانندکه  يارد مراد را وين ايو و همکاران ايوارپ يساز

ه دهند کينمح يتوض يکنند وليماشاره  يسازبه استفاده از مثلث
ور منظ هاآنز يمختلف چگونه در آنال يهان استفاده از منابع و روشيا

 يهان متد در مورد روشيکه ا يدر صورت حالنيدرعده است. يگرد
ج ير داشت که نتاتوان انتظاينمبکار رود،  يدارشناسيپد يريتفس

کسان يو افراد مختلف  هاروشتوسط  هاداده يحاصل از جمع آور
 يفيقات کياز تحق يتر هم خواهد شد. در برخدهيچيپباشد و موضوع 

 نقطه ضعف به تنهانهج ينتا يک، همگرا نبودن تماميمثل هرمنوت
ده بوده يبودن درک پد ياز غن يتواند ناشيرود بلکه ميشمار نم

ودن از نم يرويد. پينما ييشتر راهنمايمحقق را به اکتشاف ب باشد و
 مؤثر يفيقات کياز تحق يممکن است بر تعداد يساز ن نوع مثلثيا

 ر اشتباه خواهدياز آن منجر به ارائه تفس ياستفاده عموم يباشد ول
 يابر ييهاستيباربر اگرچه امکان فراهم کردن چک ل ازنظر. )۲۶(شد
با  و چک يسازچند گانه، مثلث ي، کدگذاريريگنحوه نمونه يابيارز

 قاتيها در تحقيابيانجام ارز يبرا يکنندگان وجود دارد ولشرکت
ت يکه متناسب با ماه ياز است، به نحويمتفاوت ن يزيبه چ يفيک

  . )۲۹(باشد يفيقات کيتحق
ن ياستفاده از ا يجابهدهند يشنهاد ميو و همکاران پيوارپ

انتخاب نوع روش  يل خود برايدر ارائه دال يها، محقق سعروش
د. ينما هادادهل يکنندگان و تحلها، انتخاب شرکتداده يجمع آور

 حصول يبه سو يتواند قدم مهميف شفاف متد ميتوص حالنيدرع

5 Urso 
6 Triangulation 
7 Barbour 
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گور را پاسخ يلغت ر ١وزي. است)۲۶(ت مطالعه باشد ينان و شفافياطم
ک ي عنوانبها من ي):"آ۹۵(ص  دينمايم يرمعرفيز سؤالدادن به دو 

توسط محقق انجام گرفته است؟  يدانم که چه کار يقاً ميدقخواننده 
دانم که چرا آن  يدانم (م يمحقق را م يل انجام کارهايا من دليآ

ه م کيستيدنبال آن نقت ما به ياو در حق ازنظرکار را انجام داده؟)". 
ه به پله قاً پليدق يفيقات کيکسان در تحقيها و قواعد ا روشيم آيبدان
ها ليحلتم که ين هستينان از ايده است، بلکه به دنبال اطميگرد يط

ق بوده و جوانب مختلف و انشعابات آن در نظر يه تفکر عميبر پا
  .)۱۵( گرفته شده باشند

 ييهااستاندارد عنوانبهر را يز سؤاالتپاسخ  ٢و پات کراسول
  :)۳۰(نديمانيمشنهاد يپ يدارشناسيات پديت تحقيفيک يابيارز يبرا

 ته را بکار گرف يدارشناسيپد يا محقق اصول فلسفيآ
  است؟

 اختصار فنومن مورد مطالعه خود را  طوربها محقق يآ
  ان نموده است؟يب يبه روشن

 روند  مثالًل (ياز تحل يمحقق روند مشخص ايآ
) را استفاده نموده ٣شنهاد شده توسط موستاکايپ

 است؟
 ان يرا ب کنندگانشرکتتجربه  يا محقق عنصر کليآ

که تجربه در آن واقع شده  ينموده و آنرا در متن
  ف کرده است؟ياست توص

 ات يمطالعه منعکس کننده تجرب يا محقق در طيآ
  بوده است؟

 تيج آن با شفافيکه انجام شده و نتا يمطالعات مرور ازجمله
در  هادادهش استحکام يافزا يمشخص برا يهاارائه مولفه صورتبه

ت و يتوان به مطالعه دويمده است يگرد انيک بيقات هرمنوتيتحق
م مرتبط با استحکام يبا مرور منابع، مفاه هاآن. )۱۸(پلگ اشاره نمود
و  يرا جمع آور ٤منن ک مثل ونيهرمنوت يهادادها در روش

ق ي: تلفاندنمودهر خالصه يخالصه در پنج اصطالح ز صورتبه
 )۱(جدول٩يي، و شکوفا٨ني، طن٧، صراحت٦، آشکار بودن٥متعادل

  
  )١٨( آنان يهايژگيوت و پلک و يدو يارهايمع ):۱جدول (

  اريمع  يژگيوِ
ق يعم يريکارگداشته باشد، به يمحقق و موضوع پژوهش همخوان يهادگاهيمطالعه که با د يم فلسفيان مفاهيب
 يحات فلسفيه و توضمشارکت کنند ين صدايج، تعادل بيدر متد و نتا يم فلسفيمفاه

 ق متعادليتلف

 يريستف يدارشناسيمحقق در روند مطالعه پد يهايريم گيکه تصم يآشکار بودن روند موشکافانه مطالعه، به نحو
  ک روشن باشند.يستماتيس صورتبه

 آشکار بودن

ع شده قرار دهد، به سته در آن واقيکه تجربه ز يتيکه خواننده را در موقع ييهامثال ح همراه باينوشتن متن صر
 خواننده ملموس باشد. يده برايپد يو فرهنگ يط زمانيکه شرا ينحو

 صراحت

 يودو شه ير آنيرد، تأثير قرار گيکه با درک متن تحت تأث يبه صورتق در خواننده و درک آن ياحساس عم يتجل
 دهيخواننده هنگام درک کردن معنا و مفهوم پد يبر رو

 نيطن

  ييشکوفا  نده توسط خوانندگانيشده در آ ر ارائهيد قرار گرفتن تفاسيينده، مورد تأيمان آن در زياستمرار طن
  

 يم فلسفيان مفاهيب يت به معنايدو ازنظرق متعادل يتلف
 يفم فلسيمفاه يختگيق، در هم آميمتناسب با محقق و عنوان تحق

 حاتيوضو ت کنندگانشرکتت ين روايجاد تعادل بيج، و ايبا متد و نتا
  باشد.يم يفلسف

تمرکز بر  ييآشکار بودن شامل ثبات و تعهد محقق در همسو
و  موشکافانه يق است. بررسيدر طول روند تحق يده مورد بررسيپد

ار ست آشکيبايمتعدد م يهايريم گين روند تصميدر ا يمند ونظام
  باشد.

                                                             
1 Steeves 
2 Poth 
3 Mustaka 
4 Van Manen 
5 Balanced integration 

 يبه صورتد يمتن با که بر آن است ي" مبتنصراحتمضمون "
که تجربه در آن واقع شده  يطيخوانندگان را در شرانوشته شود که 

 و تيود سته متصل شود.يات آنان در جهان زيبه تجرب قرار داده و
ک يد که نوشتار هرمنوتنه ون منن اعتقاد داريبا توجه به توصپلگ 

ده يخارج به پد يايات روزمره دنيربجبستر ت فرد را در ستيبايم
  دهد.وند يپ

 م ارائه شده توسطيز از مفاهين را نيار طنيو پلگ معت يود
ن ي. آنان با استفاده از ااندبرگرفته )۲۳(مثل ون منن  يسندگانينو

6 Openness 
7 Concreteness 
8 Resonance 
9 Actualization 
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رک د يخواننده و تجل ير متن بر رويتأث ين را به معنايطن ميمفاه
 )۳۱( ١"يند و به نقل از "رينمايم يسته معرفيز ياز معان يشهود

وند يخواننده پ يدانند که با خودشناسيم رگذاريتأث يمتن را زمان
  بخورد.

ن) يج مطالعه بر خواننده (طنير نتايتأث، ماحصل تحقق ييشکوفا
رسد و يان نميک با تمام شدن پروژه به پايت. مطالعه هرمنوتاس

 ٢سونيماد ازنظرر آن ادامه خواهند داد. يهمچنان خوانندگان به تفس
ر يد کننده تفسييتأتواند بالقوه يمکه  است يزيگذشت زمان چ

-اندازه يبرا يسم مشخصي. در حال حاضر مکان)۳۲(باشد سندهينو
  .)۱۸(ن مفهوم وجود ندارديا يريگ

  
  يريگجهينتبحث و 
 يتمام ارائه شده توسط گوبا به يارهايت دادن معيعموم

 ياديک با بحث زيهرمنوت خصوصاًو  يفيک يهاقيتحق يهاروش
 يستيتويشه پوزير يدارا ييايو پا ييمواجه شده است. لغات روا

از صاحب نظران به  يرايباشند و منجر به آن شده است که بسيم
 به نقد يدارشناسيپد مثل يفيک يهاکارگرفتن آنان را در روش

ن لغات در مورد يانجام شده در مورد استفاده از ا يهابحثبکشند. 
د يخود مو يدارشناسيبه پد هادادهو دقت  م استحکاميانتقال مفاه

 رهااين معيند معتقد است که ايآکرل باشند.يم نظرهااختالفن يا
در  يشناسانه و معرفت شناخت يات هستيست با توجه به فرضيبايم

ه نمودن ي. حاصل تک)۲۵(رنديقرار گ ينيمختلف مورد بازب يهاروش
آنکه به  يجاهبآن  است که محقق  يسنت يارهايمعن يا يبر رو

 يم مناظريو ترس يبر زندگ ي، مبتنرگذاريتأث يد آوردن اثريدنبال پد
اشد (که ب يات ناب انسانيدگاه  شرکت کننده با استفاده از تجربياز د

ت) اس يفيدر کار ک هادادهاستحکام  ين آزمون برايقت بهتريدر حق
گران يت دراداياستحکامات در مقابل ا يش از اندازه به برقراريتوجه ب

مثل پانل خبرگان  ييهاروشل متعدد استفاده از ي. به دال)۱۴(دينما
 يک توافق جمعيدن به يرس يبرا يو مثلث ساز ٣اني،چک با همتا
, ۲۶(اند دهيگردف ينامناسب توص يريتفس يدارشناسيو همگرا در پد

آن  يفيقات کيدر تحق يکم يکردهايجه کاربرد نوع روي. نت)۲۹, ۲۷
ر داستان گونه دور و به يم تصويشرونده از ترسيپ طوربهاست که 

شود، يمانجام  يقات کميکه در تحق ييندهايفرا يسمت و سو
همه  ييتوان رواينمک قاعده واحد يبا  کهييازآنجام. يل شويمتما

 يک روند خاص تماميا با يرا مشحص نموده و  يفيص کقات خايتحق
ش يف شده بيتعر يهاييروان نوع يرا برطرف نمود، ا ييدات روايتهد

بزرگ  کيک معضل تئوريکال محسوب شود يک مشکل تکنياز آنکه 
ن يبر اساس ا  هادادهل به استحکام يو ن باشديم يفيقات کيدر تحق

ز محسوب ين يدارشناسيپد ت کاريب ماهيتخر يگونه قواعد، نوع
اعتقاد دارد که مشخص  ٤ت هدين قواعد، واي. برخالف ا)۱۴(شوديم

و متصل نمودن آن به روش  يشناسروشک يتئور يهانهيزمنمودن 
الزم  هادادهجاد استحکام يا يق برايبکار گرفته شده در تحق

 کيدر هرمنوت هادادهوصول به استحکام  يکوچ برا ازنظر. )۳۳(است
 يست مبتنيبايمرد، يگيمل دادها يکه محقق در تحل يميهر تصم

  . )۱۶(گران شفاف باشد يد يک بوده باشد و براين چارچوب تئوريبر ا
ارائه شده در  يکاربرد يهاهيانگر آن است که توصيشواهد نما

نشان دادن  يتوانند برايک مثل ون منن ميهرمنوت يهاروش
مثل  ينيز بکار گرفته شوند که مورد توجه محققيها ناستحکام داده

تواند يمم ين مفاهي. استفاده از ا)۳۴(قرار گرفته است ت و پلگيدو
 کيق هرمنوتيدر تحق هاهدادبا ارائه استحکام  يشتريب يهمخوان

  داشته باشد.
 چهارگانه يارهايمعاگرچه  توان گفت،يم يريگجهينت عنوانبه

 ييارهايمع يريکارگبهاز يپاسخ به ن يک شروع قابل توجه برايگوبا 
 محسوب يفيق کيدر تحق هادادهحصول به استحکام  يمشخص برا

تمام  که در ييهاشاخصد توجه داشت ارائه يبا يشوند وليم
ک کاربرد داشته باشند مشکل ساز يهرمنوت ازجمله يفيک يهاروش

ک يبر هرمنوت يمبتن يهاافتهي. ده استير ممکن قلمداد گرديو غ
ود خاص خ يو مکان يط زمانيده در شرايداً وابسته به تجربه پديشد

احد و جه ويک نتيدن به ياثبات رس يبوده که ممکن است تالش برا
ا مختلف را ب کنندگانشرکت يا حتين و يقن محقياتفاق نظر ب

 ياختصاص يارهايرسد معيم به نظرمواجه کند.  ياديز يهاچالش
م يک مثل مفاهيهرمنوت يشناسروشو  يمنطبق بر چارچوب فلسف

از به گسترش و مطالعه يت و پلگ، هر چند نيارائه شده توسط دو
وبا گ يعموم يارهايمعتر از ن منظور مناسبيا يبرا يشتر دارند وليب

 يفيک يهاپژوهشن يتواند به محققيمن مطالعه يج ايباشند. نتا
م م مرتبط به استحکايمفاه يد تا برايک کمک نمايهرمنوت خصوصاً

 ق خود استفاده کنند.يمتناسب با روش تحق يهاشاخصاز  هاداده
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Abstract 
Background & Aims: The application of qualitative methods is developing in different fields including 
the health science. One of the challenges for hermeneutic researchers is the issue of trustworthiness. 
Given that these studies do not target external reality in their process, traditional criteria to show the 
correspondence to reality have been reported as controversial. The current study aims to review the 
challenges of these criteria and introduce exclusive strategies corresponding to hermeneutic studies. 
Materials & Methods: Using the related keywords, English papers were searched in “Google Scholar, 
PubMed, and Web of Science” in June 2020 and the sources were extracted. Having reviewed the 
abstracts and the full texts, 13 articles directly related to the subject under study were selected. 
Moreover, another set of 12 pieces of related literature were added by referring to other sources such as 
the related citations. The collected data were analyzed using a critical review approach. 
Results: Data analysis demonstrated differences in the suggested methods for trustworthiness in 
hermeneutic studies. Although some references indicate that application of “credibility, dependability, 
transferability and confirmability” is possible in hermeneutics, the difference in theoretical and 
methodological frameworks have resulted in the introduction of new expressions such as “balanced 
integration, openness, concreteness, resonance, and actualization” for trustworthiness in hermeneutics 
studies. 
Conclusion: No single criteria can be applied to assess trustworthiness in all qualitative methods. The 
application of general criteria for judging trustworthiness in hermeneutic studies has been reported as 
problematic. The present study results can assist researchers of qualitative inquiries particularly those 
engaged in hermeneutic researches to select appropriate criteria based on the research method. Although 
further scrutiny is needed, the criteria specifically compatible with hermeneutic studies such as those 
expressed by De Witt and Ploeg seem more appropriate than the traditional ones.  
Keywords: trustworthiness, rigor, phenomenology, hermeneutics, qualitative research 
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