پژوهش حسابداری
شماره  ،26پاییز 1396

تحقیقات کیفی در مالی
محمد آزاد
چکیده

1

تاریخ دریافت:

95/10/21

تاریخ پذیرش:

96/ 02 /06

اين مقاله به دنبال ارائه يک ديدگاه کلي نسبت به تحقیقات کیفي در رشته مالي است تا بتواند
محققان اين رشته را جهت کاربرد يک رويکرد چند وجهي نسبت به مباحث جاري در تحقیقات مالي
تشويق نمايد .امروزه محققان علوم اجتماعي دريافتهاند که سوال (هاي) تحقیق ميبايست تعیین کنند
که بهترين پارادايم براي يک تحقیق کدام است .تصور نمايید اگر منابع دادههاي تجربي شامل
اظهارات افراد مصاحبه شونده باشد چه برکاتي براي رشته مالي به ارمغان خواهد آورد .هدف از
نگارش اين مقاله تأکید بر انجام تحقیقات جاري در زمینه مالي برمبناي کاربرد روشهاي کیفي و
ايجاد نگاهي تازه به اين رويکرد بعنوان مکملي ذي قیمت يا پیش درآمدي براي ديگر روشهاي
موجود ميباشد .محققان حوزه علوم اجتماعي همواره بايد استفاده از روشهاي برخوردار از باالترين
سطح استاندارد را توسعه داده و يا به آنها متعهد باشند .از انتخاب ساده يک طرح تحقیق شامل
تکنیکهاي تحقیقاتي مختلف پرهیز نموده ،و ترجیحاٌ اجازه داده شود سواالت تحقیق در جهتي
مطرح شوند که براي تحقیق مورد نظر بهترين باشند.
واژههای کلیدی :مالي ،تحقیق کیفي ،قوم نگاري کاربردي ،تحلیل محتوايي ،ساختارگرايي اجتماعي،
تئوري بنیادي ،تئوري سیستمها ،تغییر انتقادي.
طبقهبندی موضوعیG40 :

کد 10.22051/ijar.2017.10918.1168 :DOI
 1دانشجوی دکتری مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی)azad-muhammad@hotmail.com( ،

98

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال هفتم ،شماره ،26پاییز 1396

مقدمه
به اعتقاد موستاکاس ( ،)1994محقق کیفي به دنبال جمع آوري اطالعات از افرادي است که
يک پديده را تجربه نموده اند ،تا براساس اين اطالعات بتواند به توصیف مرکبي از ماهیت پديده
مورد نظر از ديدگاه آن افراد دست يابد .نکته مهم در نظريه سازي اين است که نظريه ،از خارج
به يک تحقیق تحمیل نميشود ،بلکه مبتني بر دادههاي اخذ شده از مشارکت کنندگاني است
که فرآيندي را تجربه کردهاند (اشتراس و کوربین .)1998 ،مصاحبه با بازارسازها ،مديران
صندوقهاي سرمايهگذاري ،مديران مالي و يا ساير بازيگران اصلي بازار سرمايه ميتواند به عنوان
يک فرصت تحقیقاتي کم نظیر در اختیار محققان مالي در نظر گرفته شود .در عین حال،
دانشمندي که در جستجوي تاثیر دارو يا ترکیبات مختلف بر روي گروه دريافت کننده درمان
در مقايسه با گروه کنترل ،در حال انجام تحقیقات آزمايشگاهي ميباشد ،تمايل دارد تحقیقات
خود را به گونهاي مستقیمتر انجام دهد؛ اما ،چه ابزاري ميتواند يک فیزيکدان را قادر سازد تا
از اتمها ،مولکولها ،و يا هر ذرهاي که در حال انجام بررسي بر روي آنها است ،سوال بپرسد.
محقق رشته مالي ميتواند از مديران مالي ،اعضاي هیأتمديره ،بازارسازها ،مديران صندوقها،
و ساير فعاالن بازار سوال نمايد؛ "مشغول انجام چه کاري هستند" .گسترش قلمرو دادههاي
تجربي به مجموعه نظرات افراد ،عالوه بر ساير مزايا ،ميتواند منجر به تبیین داليل پیچیده و
پشت پرده مصاحبه با اين افراد نیز گردد .تناسب بین نظريه و روشها ،ديدگاه شرکتکنندگان
مختلف ،تاثیر متقابل پژوهشگر و پژوهش و تنوع رويکردها و روشها از مهمترين ويژگيهاي
تحقیقات کیفي ميباشد (فلیک.)15 ،
مطالعه لینتنر در سال  1956درباره سیاست تقسیم سود ،آغازي براي تحقیقات کیفي در مالي
به شمار ميرود .نتايج اين تحقیق در رابطه با سیاست تقسیم سود ،بعد از گذشت  60سال از زمان
انتشار ،همچنان معتبر است .او با اتخاذ رويکرد مبتني بر استدالل استقرايي ،به دنبال يافتن نظرات
"مديران عامل ،معاونان مالي ،خزانه دارها ،کنترل کنندگان و هیأتمديره" شرکتهاي صنايع
منتخب ،درباره سیاستهاي تقسیم سود بود .لینتنر با استفاده از اين مصاحبهها ،مدل نظري رفتار
تقسیم سود شرکتها را در سال  1956معرفي کرد.
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استفاده از يک رويکرد قیاسي از طريق مدلسازي آماري مجموعه دادههاي عددي با دامنهاي
بزرگ را به عنوان يک فصل مشترک بین تحقیقات اخیر مالي ،ايجاد نموده است (گیپل.)2013 ،
اين رويکرد اغلب بر پايه فرضیهاي بنا مي شود که به منظور ايجاد شرايط اندازه گیري و پیش
بیني گسترده توسط محقق ،طراحي شده است .تعمیم و باز تولید (دستیابي مجدد به) نتايج مشابه
موجب افزايش کیفیت کار ميشود .تحقیقات کیفي بر پايه ساختار مفهومي بسیار متفاوتي بنا
ميشوند ،به طوري که به محقق اجازه ميدهد مباحث علوم اجتماعي را به مراتب بهتر و عمیقتر
درک کرده و تشريح نمايد .آنچه که افراد ميگويند ،مينويسند و آنگونه که رفتار ميکنند ،
همگي ميتواند براي يک محقق بسیار ارزشمند باشد .نکتهاي که بايد در نظر گرفت آن است
که احتمال وجود چنین داده هايي بیشتر از ساير انواع آن است ،اما سوال اينجاست که بهترين
رويکرد کدام است؟ در پاسخ بايد گفت ،هیچ روشي به تنهايي کامل نیست و به عنوان راه حل،
بهترين روش بايد متناسب با سوالي که در دست محقق است ،بکار گرفته شود .در مورد خاص
لینتنر ،رويکرد کیفي بهترين گزينه بود و همین رويکرد نتايجي را به بار آورد که هنوز پس از
گذشت بیش از  60سال معتبر ميباشند و همچنان مدرن و به روز تلقي ميگردند.
چیستی علم و نظریه پردازی
بسیاري بر اين باورند که تفاوت علم و غیر علم را بايد در روشهاي خاصي جستجو کرد که
دانشمندان براي تحقیق درباره جهان به کار ميگیرند ،زيرا در بسیاري از علوم براي تحقیق از
روشهاي مشخصي استفاده ميشود که در رشتههاي غیر علمي خبري از آن روشها نیست.
نمونه بارز تفاوت در روش ،استفاده از آزمايش است .در تاريخ تحول علم جديد استفاده از
آزمايش نقطه عطفي به حساب ميآيد .البته هستند علومي که آزمايش در آنها کاربرد ندارد.
يکي از سواالتي که در فلسفه علم بايد براي آن جوابي پیدا کرد اين است که دانشمندان چگونه
توانستهاند به کمک روش هايي از قبیل آزمايش ،مشاهده و طرح نظريه از بسیاري از رازهاي
طبیعت پرده بردارند.
دکتر محمد تقي ايمان با استناد به نیومن ( ،)1997علم را يک نهاد اجتماعي معرفي ميکند
که نظام تولید معرفت علمي در درون آن شکل ميگیرد و اين معرفت با اتکا به مباني فلسفي و
پارادايمي درصدد ورود به واقعیت تجربي و شناخت آن است .از طرفي ،هر معرفت علمي در
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چارچوب هستي شناسي و معرفت شناسي خاص خود شکل ميگیرد و محصول روششناسي
ويژهاي است .اين روششناسي مسوولیت روايي و پايايي معرفت به دست آمده را بر عهده دارد.
به سخني ديگر ،روششناسي مدلي است که در آن اصول نظري و مفهومي تحقیق در يک بستر
پارادايمي استوار ميشود .منظور از پارادايم ،مجموعه پیش فرضهاي فلسفي در علم است که
براساس آنها هويت نظري و عملیاتي علم تعیین ميشود .پارادايم يک جهت گیري و راهبرد پايه
و بنیادين نسبت به نظريه و تحقیق است .هر پارادايم يک نظام فکري ويژه ايجاد ميکند که در
آن نظام پیش فرضهاي اساسي ،پرسشهاي بنیادين که بايد به آنها پاسخ داده شود و روش هايي
که براي اين منظور بايد به کار گرفته شود ،مشخص شده اند.
در چند دهه گذشته ،نحوه شکلگیري نظريههاي علمي يکي از مهمترين موضوعات مورد
بحث در فلسفه علم بوده است .در اين رابطه دو نظريه اصلي و رايج وجود دارد که منتسب به
توماس کوهن و کارل پاپر ميباشند .نظريه اول به نظريه ذهنگرايانه ( )Subjectivistو نظريه
دوم به نظريه عینگرايانه ( )Objectivistشهرت يافته است .توماس کوهن معتقد است علوم
بر اساس پارادايم با سرمشقهاي معین به جلو ميرود .اين سرمشقهاي معین در حالت عادي پیش
فرض مقبول دانشمندان هستند .در نتیجه آنها براي حل مسائل مورد تحقیق خود هیچگاه به اين
اصول شک نميکنند .از نظر وي هرگاه تعداد زيادي از مسائل تحقیق ،پارادايم موجود را زير
سوال ببرند ،در اين صورت احتماالً بحراني رخ داده و اندک اندک پارادايم جديدي شکل
ميگیرد که از طريق يک انقالب علمي ،جايگزين پارادايم قديمي خواهد شد .بر طبق اين نظريه،
ذهن دانشمندان است که انتخاب مسائل و راه حلهاي مورد جستجوي آنها را شکل ميدهد و
بجز در زمانهاي بحراني ،واقعیتهاي عیني نتايج نظري فلسفي به بار نميآورند .به همین علت
اين نظريه را ذهنگرايانه ميدانند ،زيرا در بیش از نود درصد اوقات ،علم بطور معمول جلو
ميرود ،و طبق اين نظريه ،ذهن بر عین تقدم دارد .الزم به ذکر است که طرح اهمیت تاريخ در
اين نظريه ،آنرا به ويژه براي مورخین علم (از جمله پايه گذاران آن) جالب توجه نموده است.
در نظريه دوم ،کارل پاپر معتقد است دانشمندان در هر زماني ،در رابطه با موضوعاتي که مورد
تبعین علمي قرار ميدهند ،نظريات مختلفي را ارائه ميکنند .به نظر او ،نظريههاي علمي اين
خاصیت را دارند که آشکارا معلوم ميکنند که چگونه قابل نفي هستند .به بیان ديگر ،جمله
آسمان هم ميبارد و هم نميبارد ،نظريه علمي نیست ،زيرا قابل نفي نیست؛ اما جمله خورشید به
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دور زمین ميچرخد نظريه علمي است ،زيرا قابل نفي است .همانطورکه کوپرنیک با نفي آن
مبناي اثبات نظريه خود يعني گردش زمین به دور خورشید را بنا نهاد .طبق اين نظريه ،نظريههاي
علمي قابل رد کردن هستند .هر دانشمند با ارائه يک نظريه علمي نشان ميدهد که نظريه او در
صورت اثبات چه چیزي ،رد ميشود؛ همچنین خود او و ديگر دانشمندان سعي در رد کردن آن
دارند .به هر مقدار که يک نظريه از کوره اين آزمون سخت سرافرازتر بیرون آيد ،به همان نسبت
صحیحتر از نظريه رقیب است ،بنابراين در امور علمي آن نظريه ترجیح داده خواهد شد ،اما
فرآيند تدوين ،تأيید و رد نظريههاي علمي هیچگاه پايان نمييابد .نظريه پاپر عینگرايانه خوانده
ميشود ،زيرا عینیت موجود در هر زمان ،طرح الزم براي مدلهاي نظري مختلف دانشمندان و
نه پیش فرضهاي مربوط به پارادايمهاي گذشته را مشخص ميکند .برخي فالسفه علم نظیر
آيمر الکاتوس نوعي نظريه میان اين دو را پذيرفتهاند و عدهاي ديگر نیز نظیر پاول فیرآبند اساساً
به وجود هرگونه سناريو در مورد شکلگیري نظريههاي علمي شک دارند.
نگاره ( :)1مدلهاي خطی و چرخهاي فرآیند نظریه پردازي

مدل
خطي

مدل
چرخه اي
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نظریه در رشته مالی
در رشته مالي نظريه براساس يک پارادايم اساسي ،يعني پارادايم انتظارات عقاليي و منطقي،
همراه با مدل سازي رياضیاتي پیچیده و تکنیکهاي آماري دشوار تعريف ميشود .اين رويکرد
روششناسي ،تفکیک بنیادي را ارائه ميکند که معرف شاخه سنتي مالي ميباشد .در يک دامنه
محدودتر ،مالیه رفتاري به عنوان راه حل يا جايگزيني براي کمک به شاخهاي از مالي به کار
ميرود که با پارادايم سنتي سازگار نیست .به طور کلي ميتوان گفت پیشرفت نظريههاي
مديريت مالي ،به دو دلیل زير رخ داده است:
 استفاده از تحلیلهاي جديد رواج يافته در علم اقتصاد براي حل مسائل مالي و ارائهي
فرضیههاي جديد
 ظهور رايانه و در نتیجه آن؛
 امکان جمع آوري دادهها در پايگاههاي داده رايانهاي بزرگ
 امکان انجام آزمونهاي تجربي گسترده و متعدد بر روي فرضیههاي جديد
آنچه که تحقیقات کیفي ميتوانند به رشته مالي بیافزايند راههاي پرسیدن سواالتي است که
هیچ گونه بانک اطالعاتي در رابطه با آنها موجود نیست .چنین تحقیقاتي به توسعه و رواج نظريه
ماوراي پارادايم انتظارات عقاليي کمک خواهد کرد .در چارچوب منظم کسب و کار،
تحقیقات کیفي به عنوان پارادايمي براي کسب شناخت ادامه مييابند و به محقق امکان ميدهد
سواالت مختلف را مطرح و انواع گوناگوني از دادهها را به روشهاي منحصربه فرد جستجو و
بررسي نمايد .اگرچه عوامل مقبولیت يک نظريه در نزد نظريه پردازان شامل قدرت اقناع
کنندگي ،فراگیر بودن و سودمندي آن براي کاربران ميباشد ،اما همچنان پارادايمهاي جايگزين
نوظهور ،هنوز بطور گسترده پذيرفته نشده يا اشاعه نیافتهاند (گیپل.)2013 ،
کاربرد نظریه و روش ها
پیش از آنکه يک نظريه را در مورد روش (هاي) تحقیق بکار گیريم ،ضروري است نوع
نگرش محقق نسبت به تحقیق را دريابیم .نمونهاي از فرآيند انديشیدن محقق در نگاره زير نمايش
داده ميشود تا جريان ايدهآل انديشه محقق راجع به تحقیق را طي يک فرآيند خطي (که با طرح
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موضوع و سپس مساله شروع ،و با بیان هدف و تمرکز ادامه مييابد) نشان دهد .هر يک از مراحل
فرآيند ،با نمادي از تصمیمگیري مشخص ميشود .مراحل رديف باال لزوماً بايد در يک
چارچوب منظم سیستماتیک شامل طرح مناسب سوال (هاي) تحقیق و طراحي روشهاي تحقیق
(که قصد استفاده از آنها براي اجراي تحقیق وجود دارد) انجام شود  .هنگامیکه مراحل فوق
تکمیل شد ،محقق ميتواند مراحل رديف پايین را ادامه داده و تحقیق واقعي را اجرا نمايد.
نگاره ( :)2نمونهاي از فرآیند اندیشیدن محقق

بزرگترين چالش اين مدل آن است که عموماً طرحهاي تحقیقاتي فرآيند خطي اين جريان را
رعايت نميکنند .اين مشکل هنگامي رخ ميدهد که محقق کار را از میانه فرآيند فوق آغاز
کرده يا ترتیب اجراي مراحل را جابجا نموده است .به هر حال ،اگرچه فرايند فوق تصوير کاملي
از پیچیدگي مراحل انديشیدن در پس تهیه طرح تحقیق ارائه ميکند ،اما مدل تصمیمگیري را
نشان نميدهد .با توجه به در هم آمیختگي مباحث در برگیرنده مسائل اجتماعي ،تصمیمگیري
کامالً واضح توسط محققان علوم اجتماعي به ندرت رخ ميدهد .به همین دلیل بسط مناسب بیان
مساله براي پايه ريزي يک تحقیق بسیار ضروري است .انديشیدن به طرح تحقیق با پشت سرهم
قرار دادن انتخاب مراحل مناسب و روشهاي تحقیق نقش مهمي در حمايت از هدف و تمرکز
تحقیق نیز ايفا ميکند .اگرچه سخت ترين بخش انديشه محقق سیال بودن آن است ،اما درگیر
شدن در جريان متغیر طرح تحقیق به ظاهر پیچیده است .محقق علوم اجتماعي که به دنبال يک
تحقیق با کیفیت باال است بايد نشان دهد طرح تحقیق ،از پیش تعیین شده نیست و تنها منتج از
حد و مرزهاي ثابت روشهاي موجود نميباشد ،بلکه مرحله تمرکز تحقیق تعیین کننده انتخاب
مناسب روشها ميباشد.
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با توجه به نگاره ارائه شده ميتوان گفت اساساً در فرآيند تهیه طرح تحقیق هیچ اشارهاي به
نظريه نشده است .رايت ( )2008نشان ميدهد "هیچ رابطه مشخصي بین مفهوم اين واژه و سطحي
از نظريه که به برنامه تحقیقاتي يا پروژه خاص مربوط باشد وجود ندارد" (ص  .)2تحقیق کیفي
اهمیت رابطه با نظريه را به منظور حصول اطمینان از کیفیت باال تحقیق شناسايي ميکند (برگ،
2004؛ ريت2008 ،؛ اسکرم.)2006 ،
حالتي از کاربرد نظريه در تحقیق ،در نگاره زير ارائه شده است .در اينجا نظريه به عنوان
پنجرهاي ديده مي شود که محقق در يک فرآيند غیر خطي کمتر ساختار يافته براي کسب بینش
بکار ميبرد .بعالوه اين مدل سیال نشان دهنده مداخله مستمر نظريه در جريان اجراي تحقیق
است .براي بدست آوردن يک مداخله با معني محقق بايد به نحوي مناسب نظريه را با مرحله
تمرکز تحقیق مرتبط سازد و تحقیق را از دريچه اين پنجره نظري به پیش برد.
نگاره ( :)3بکارگیري نظریه در تحقیق

نظریه

مفهوم شناسي
ناشي از داده
ها

روش شناسي

تمرکز

چه وقت بايد نظريه را به يک تحقیق کیفي مرتبط کرد؟ برگ ( )2004نشان ميدهد مداخله
نظريه از همان ابتدا و بصورت مستمر ميباشد؛ يک مداخله سیال به گونهاي که محقق را به
حرکت دوراني رفت و برگشتي در سراسر طول عمر تحقیق تشويق نمايد .اين بدان معني است
که تعامالت نظريه و روشهاي تحقیق در هر مرحله از فرآيند ،شامل موضوع ،مساله ،بیان هدف،
تمرکز ،جمعآوري داده ،تحلیل و نتیجهگیري ميتواند وجود داشته باشد .جريان تحقیق در
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سراسر بررسيها در يک مسیر غیر خطي حرکت ميکند .به عنوان يک نتیجه ،گنجاندن طرح
تحقیق در يک مجموعه موافق با اصول طبیعي ،وضعیتي براي حمايت از تحقیق کیفي بوجود
ميآورد .در چنین تحقیقي نظريه در درون روششناسي و بخش وسیعي از جريان سیال فوق در
هم تنیده ميشود .اين مساله فلسفه اين استدالل که در جريان يک تحقیق کیفي هر تصمیمي بايد
توسط محقق اتخاذ گردد ،را بهتر نشان ميدهد.
گرايش فلسفي غالب در رشته مالي ،اثباتگرايي است که موجب پديد آمدن چالش جالبي
در رابطه با کاربرد انديشه طرح تحقیق کیفي شده است .رابرت جفارت جي آر استفاده از نظريه
در تحقیقات رشته مديريت را به سه گروه اصلي شامل  )1اثباتي و اثباتگرايي )2 ،تفسیري و
 )3پست مدرنیسم انتقادي طبقه بندي نموده است (رايانز ،و جفارت .)2004 ،وي اعتقاد دارد
هنگامي که تحقیق کیفي سعي ميکند از طريق نظريه اثباتي يا اثباتگرايي بازتابي از
تکنیکهاي تحقیق کمي را ارائه کند ،ناسازگاري بین نظريه و روششناسي امري عادي خواهد
بود .عکس اين چالش زماني رخ ميدهد که يک تحقیق کمّي سعي دارد با استفاده از نظريههاي
پست مدرنیسم انتقادي يا تفسیري ،تصويري از تکنیکهاي تحقیق کیفي را ارائه نمايد .جفارت
به اين نکته اشاره ميکند که "روششناسي کیفي بايد به شیوهاي بکار گرفته شود که هماهنگ
با ديدگاههاي نظري يا عملي پذيرفته شده و متناسب با مساله خاص مورد بررسي (تحقیق مورد
نظر) باشد" .چنانچه روش تحقیق کیفي است ،بنابراين براي حصول اطمینان از کیفیت باالي
اعتبار تحقیق بايد رويکرد نظري کیفي اتخاذ گردد .براي به دست آوردن اين مهم ،محققان مالي
با کاربرد روشهاي کیفي ميبايست کاربرد اصطالح نظريه را به مفهوم ائتالف اجزاي نظريه
کیفي بسط دهند.
همزمان با حرکت پیوسته از سوي اثباتگرايي به پست مدرنیسم انتقادي با استفاده از
تفسیرگرايي ،ديدگاه نسبت به جهان هستي نیز در حال تغییر موضع از عینگرايانه به سمت مفاهیم
چندگانه و شناخت عمیقتر ميباشد .حال پرسش اين است که چگونه ميتوان اين امر را به
دنیاي مال ي نیز تعمیم داد؟ با به کارگیري نظريه تفسیر کیفي يا پست مدرنیسم انتقادي جابجايي
مهمي از گرايش به نظريههاي اثباتي يا اثباتگرايي رخ داد .براي ايجاد اين انتقال ،محققان مالي
ابتدا نیاز خواهند داشت هدف و تمرکز تحقیق را در هنگام تعیین کاربرد مناسب از نظريه مد
نظر قرار دهند.
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در ادامه برخي از نظريههاي کیفي همراه با نمونه هايي از کاربرد آنها در مالي ارائه شده است.
گزينش يک رويکرد نظري چیزي بیشتر از يادداشت برداري يک ديدگاه جالب از متن يک
کتاب يا فهرستي از آنها است .هیچ راهکاري سادهاي وجود ندارد که نشان دهد کدام رويکرد
کیفي بهترين است .نظريههاي مختلف ،ابزارهاي متنوعي براي کار با دادهها و تحلیل آنها ارائه
ميکند .هر يک از آنها راه مشخصي را براي تفسیر مفاهیم خاص ارائه ميکند و اين محقق است
که تشخیص ميدهد کدامیک منطقيتر بوده و بینش بهتري را به دست ميدهد.
تحقیقات کیفی
بطورکلي در خصوص انجام تحقیقات دو رويکرد يا پارادايم فکري ميتواند وجود داشته
باشد؛ اول ،رويکرد خردگرايانه که بر پايه قدرت تفکر استوار بوده و فرض بنیادي اين روش آن
است که عقل قادر به شناخت همه پديدها ميباشد .سه ويژگي اين رويکرد تلخیص پذيري،
تکرارپذيري ،و ابطال پذيري است .استدالل قیاسي يعني رسیدن از کل به جزء ،اساس رويکرد
خردگرايانه است که با مطالعات ارسطو آغاز شده است .دوم ،رويکرد طبیعت گرايانه يا تجربي
که مبتني بر اصول پوزيتیويسم استوار ميباشد ،بدين معني که فرض ميشود "واقعیت" چیزي
است که فرد مي تواند به وسیله حواس خود آنرا تجربه کند .بنابراين ميتوان متغیرهاي يک
پديده پیچیده را به طور جداگانه مورد بررسي قرار داد .استدالل استقرائي يعني رسیدن از جزء
به کل اساس رويکرد تجربي است .افزون بر اين در اين رويکرد ممکن است که "مورد مشاهده"
و " مشاهده گر" بر يکديگر اثر بگذارند و ارزشهاي پژوهشگر به نحوي فرآيند پژوهش را
تحت تاثیر قرار دهد .به بیاني ديگر ،چگونگي عنصر "مورد مشاهده" به تفسیر افراد و ذهنیت
آنان بستگي دارد (سرمد و همکاران .)78 ،1379 ،براي مثال ،تحقیقات مردم شناسي (قوم
نگاري) داراي رويکرد طبیعت گرايانه هستند.
تعریف -بر اساس مطالعات نلسون و همکاران ،پژوهش کیفي خود يک حوزه دانش و
پژوهش میان رشته اي ،فرارشته اي و گاه ضدرشته اي است که مي توان آنرا در انواع رشتههاي
علوم انساني ،علوم اجتماعي ،علوم سیاسي و روابط بین الملل و حتي برخي از علوم طبیعي به
کار برد .اين فرآيند از ناحیه بسیاري از پاراديمها ،ديدگاهها و جريانهاي معرفت شناسي تغذيه
و تقويت مي شود ،انواع روشها و ابزارهاي پژوهش را به کار مي گیرد و هدف آن بیش از
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آنکه پیش بیني وضعیت باشد شناخت و درک پديده است .در واقع پژوهش کیفي همزمان دو
چالش عمده را در خود مي پروراند و واجد تناقض است؛ از يک سو در تالش است تا تجارب
انساني را با مفاهیم دقیق انتقادي ،پساانتقادي ،انسان مدارانه و طبیعتگرايانه تحلیل کند و از
سوي ديگر به دلیل تأثیرپذيري از جريانهاي هرمونتیکي ،پساتجربي ،پسامدرن و فمینیستي،
ناگزير از نگاه و تحلیل انتقادي به همه چیز از جمله مباني انسان مدارانه و طبیعت گرايانه است.
بنابراين قائل به ديدگاههاي نه چندان همسو و بلکه غیر هم سوي پسامدرن و طبیعت گرايانه و
يا چشم اندازهاي انتقادي و انسان مدارانه است.
برخي از مهمترين نکات در تحقیقات کیفي عبارتند از:
 تقسیم فرآيند تحقیق به مراحل مشخص جداگانه که البته در تحقیقات کیفي اغلب با
دشواري همراه است.
 فرآيند تحقیق داراي ارتباطات متقابل است.
 منشاء شناخت بوجود آمده از نظريه بنیادين (زيربنايي) ميباشد ،اما براي ساير رويکردها نیز
ميتواند مناسب و سودمند باشد.
 نظريهها ،نسخههاي مختلف جهان هستي ميباشند ،که از طريق انجام تحقیقات تغییر کرده
و توسعه بیشتري پیدا ميکنند.
ویژگیها و اهداف-به نظر مِلئود ( )2002ماهیت پژوهش کیفي را مي توان در اين جمله
خالصه کرد" :هدف اساسي پژوهش کیفي عبارت است از توسعه فهم و درک اين مطلب که
جهان چگونه ساخته مي شود" .انواع گوناگون تحقیقات کیفي داراي ويژگيهاي مشترک
ميباشند و علیرغم وجود تفاوت هايي در جمع آوري و تحلیل دادهها ،رويههاي مشابهي را بکار
ميبرند .موارد زير بخشي از اکثر رويکردهاي کیفي ميباشد.
 اولويت اصلي با دادهها است؛ چارچوب نظري از قبل معین نیست ،بلکه بطور مستقیم از
دادهها مشتق ميشوند .پژوهش کیفي براي گردآوري و تولید دادههاي پژوهشي ،از
روشهاي انعطاف پذير و حساس نسبت به بافت اجتماعي که دادهها از آن به دست ميآيد،
استفاده ميکند.
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 تحقیقات کیفي محدود به متن ميباشد و محققان ميبايست نسبت به متن حساسیت داشته
باشند.
 محققان بايد خود را در مجموعه طبیعي از افرادي قرار دهند که داراي انديشهها و احساساتي
هستند که آنها به دنبال بررسي آن ميباشند.
 محققان کیفي بر نقطه نظرات مورد تحقیق (آزمون شوندگان) يا ديدگاه افرادي که در
تحقیق مشارکت دارند و همچنین ادراکات ،مفاهیم و تفاسیر آنها تأکید دارند .اين نوع
تحقیقات بر يک ديدگاه فلسفي "تفسیر گرايانه" استوار بوده و توجه آن به چگونگي تفسیر،
درک ،تجربه و به وجود آمدن جهان اجتماعي ،معطوف است.
 محققان کیفي توصیف "بسیار ظريفي" را بکار ميبرند؛ آنها توصیف ،تحلیل و تفسیر
ميکنند .اين پژوهش بر آن گونه از روشهاي تحلیل و تبیین استوار است که در آنها به
درک عمیق پیچیدگي ،جزئیات و بافت پديدههاي مورد مطالعه تأکید شود.
 رابطه بین محقق و مورد تحقیق بسیار نزديک است و بر موقعیت برابر بعنوان افراد نوع بشر
استوار است .پژوهش کیفي بايد با خود انتقادي پژوهشگر همراه باشد .به بیان ديگر،
پژوهشگر بايد اقدامها و نقش خود در فرآيند پژوهش را مانند دادههاي پژوهشي اش با
موشکافي مورد نقد و بررسي قرار دهد.
 جمع آوري و تحلیل دادهها عموماً همزمان با هم انجام ميشود و در برخي از انواع تحقیقات
کیفي ،در تعامل با يکديگر نیز هستند.
 پژوهش کیفي بايد به طور نظامدار و با دقت و سختگیري اجرا شود .پژوهشگر بايد در فرآيند
پژوهش به شیوهاي دقیق ،جدي و نظامدار بیانديشد ،برنامه ريزي کند و آنرا به انجام رساند.
پژوهش کیفي بايد به شیوهاي استراتژيک و در عین حال انعطاف پذير اجرا شود.
تحقیقات کیفي بايد تبیینهاي اجتماعي براي معماهاي عقلي يا ذهني ارايه دهند .به عبارت
ديگر ،اين نوع تحقیقات بايد به تبیینهاي اجتماعي منجر شود ،به گونه اي که تعمیم پذير باشند
و يا طنین گسترده ايي داشته باشند .تحقیقات کیفي را نبايد بر يک فلسفه و يا روش واحد و
يکسان مبتني دانست و يا آنها را در تضاد با پژوهش کمي تلقي نمود.
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نگاره ( :)4اجزاي طرح تحقیق کیفی
سواالت
انتخاب

هدف ارائه
کردن

اهداف

هدف عمومي
سازی

اجزای طرح
تحقیق كیفی

چارچوب
نظری

منابع
روش ها

مهم ترين اهداف تحقیقات کیفي به شرح زير است:
 توصیف :هنگامي که اطالعات کمي درباره يک گروه انساني ،يک سازمان يا برخي
پديدههاي اجتماعي وجود داشته باشد ،مصاحبههاي عمیق و مشاهدات علمي بهترين راه
مطالعه آنها است.
 تدوين فرضیه :پژوهشگري که معموالً روشهاي کیفي به کار ميبرد ،فرضیات صريح و
روشني ارايه نميدهد .گردآوري اطالعات دقیق درباره برخي پديدهها بايد به تدوين فرضیه
هايي که از نظر علمي آزمون پذير باشند ،منتهي شود.
 توسعه نظريه :بسیاري از افراد که پژوهشهاي کیفي انجام ميدهند ،براساس مهمترين
هدفشان در صدد کشف يک نظريه يکپارچه درباره پديده مورد مطالعه خود هستند.
نظريهها در پژوهشهاي کیفي اغلب به صورت زمینه دادههاي تجربي و نه بر پايه ديدگاههاي
از پیش تعیین شده پژوهشگر درباره موقعیت اجتماعي شکل ميگیرد (پولیت و هنگلر) .در
مجموع ،پژوهش کیفي اساساً مي تواند اشکال جديدي از دانستن را در سه شکل شامل شناخت
ديگران ،توسعه شناخت پديدهها و تولید شناخت عمیق يا انعکاسي بوجود آورد.
مقایسه تحقیقات کیفی و کمی-مقايسه دو رويکرد کمي و کیفي نشان ميدهد که
پژوهشهاي کمي عمدتاً عیني ،همراه با آزمون نظريه و مبتني بر تحلیلهاي آماري هستند .در
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مقابل ،پژوهشهاي کیفي معموالً ذهني ،همراه با توسعه نظريه و مبتني بر گزارشهاي تفسیري
هستند .از سويي ديگر ،مباني استدالل در پژوهشهاي کمي منطقي و قیاسي است و با هدف
تعمیم نتايج و در راستاي تبیین و پیش بیني پديدهها انجام ميشود.
نگاره ( :)5مقایسه تحقیقات کیفی و کمی
شرح
هدف

کیفي

کمي

جستجوي تجربیات مشارکت کنندگان و دنیاي

تحقیق در مورد توضیحات غیر رسمي،

واقعي

از طريق آزمون فرضیات ،پیش بیني و کنترل

از طريق درک ،خلق نظريه با استفاده از داده ها

رويکرد

نمونه

تأکید گسترده

تأکید محدود

تبیین کننده فرآيند

تبیین کننده نتیجه بدست آمده

محدود به متن ،اکثراً در مجموعههاي طبیعي

آزاد از متن ،اغلب در مجموعههاي تصنعي يا

نزديک شدن به دادهها

آزمايشگاهي

مشارکت کنندگان ،آگاهي دهندگان

پرسش شوندگان ،مشارکت کنندگان (اصطالح

واحدهاي نمونه گیري از قبیل مکان ،زمان و

"مفعول" در حال حاضر در علوم اجتماعي توصیه

مفاهیم

نميشود)

نمونه گیري هدفمند و نظري

نمونه گیري تصادفي

نمونه گیري انعطاف پذيري و قابل توسعه طي

چارچوب نمونه قبل از شروع تحقیق مشخص است.

دوره تحقیق
جمع
آوري
دادهها
تحلیل
پیامد

مصاحبههاي غیر استاندارد عمیق

پرسشنامه ،مصاحبههاي استاندارد شده

مشاهده يا پیمايش مشارکتي

مشاهده ساختار يافته محدود

اسناد ،عکسها ،ويدئوها

اسناد
اقدامات کنترلي تصادف

تحلیل ريشه اي ،مقايسهاي ثابت

تحلیل آماري

نظريه بنیادي ،قوم نگاري و غیره
يک داستان ،شناخت مردم ،يک نظريه

نتايج قابل اندازه گیري

مشارکت مستقیم محقق

مشارکت محدود محقق

رابطه تحقیقاتي نزديک

رابطه تحقیقاتي دور

سطح

مورد اطمینان ،داراي اصالت

اعتبار دروني يا بیروني ،پايايي

دشواري

شاخص بودن و قابلیت انتقال پذيري

قابلیت تعمیم پذيري

روابط

در حالي که مبناي استدالل در پژوهشهاي کیفي استقرائي است و يافتههاي آنها معموالً
تعمیم پذير نیست ،زيرا ماهیت واقعیت در پژوهشهاي کمي عیني ،ساده ،يگانه ،ملموس و قابل
جداسازي تلقي ميشود .در حالي که اين ماهیت در پژوهشهاي کیفي ذهني ،پیچیده ،کل نگر،
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يک سازه اجتماعي و چندگانه است .مقايسه ويژگيهاي اصلي دو نوع تحقیق کیفي و کمي در
نگاره  5خالصه شده است.
کاربرد روشهای کیفی
اغلب تصور ميشود مالي متکي بر استفاده از روشهاي تحقیقاتي است که بصورت استاندارد
شده ،پرسشنامه اي ،و مدلهاي نظري آماري ميباشد .اين روشها ارزش خود را به اثبات
رساندهاند و نظم خاصي را به مالي ارائه کرده اند ،اما همچنان مراحل ديگري از تحقیقات باقي
مانده است که ميتواند با تالش به کشف دانش جديد بیانجامد .حال سوالي که مطرح ميشود
اين است که محققان مالي چگونه ميتوانند با استفاده از روشهاي تحقیق کیفي ،رويکرد
چندگانه و متنوع تري را در امر جمع آوري دادههاي تجربي به کار گیرند؟ از نگاه بیننده
غیرمتخصص ،ممکن است تحقیقات کیفي به عنوان يک روش مصلحت آمیز براي مصاحبههاي
يک به يک ،ساده سازي گروه هدف ،يا يادداشت مشاهدات يک مورد خاص تلقي شود .چنین
ديدگاهي در رابطه با استفاده از دامنه محدودي از منابع دادههاي کیفي نشان دهنده فقدان آگاهي
الزم در مورد نحوه بکارگیري صحیح تحقیقات کیفي به عنوان يک فرآيند تجربي ميباشد.
ويژگيهاي (اهداف) پايايي و روايي تنها مختص تحقیقات کمي نیست ،بلکه در همه انواع
تحقیقات بايد تالش شود باالترين سطح استانداردهاي تخصصي موضوع ،رعايت گردد.
براي انجام يک تحقیق کیفي با درجه اعتبار باال ،بايد شیوه کامالً متفاوتي از انديشیدن را
پذيرفت .بدين منظور بايد روشهاي تحقیق را به چیزي فراتر از روشهاي جمع آوري داده بسط
داد تا بر اين اساس بتوان مفاهیم را ساخت و چارچوبهاي روششناسي پیچیده را در طرح
تحقیق بکار برد .تحقیق کیفي را ميتوان داشتن نگاه باز نسبت به مسائل ناشناخته در سراسر دوره
تحقیق با حفظ منطق استقرايي و تالش براي کشف يا تقويت درک عمیقتر روابط اجتماعي
بغرنج و پیچیده تعريف کرد .اين روش متفاوت از انديشه شامل پذيرش مفهوم "محقق بعنوان
ابزار" نیز ميشود ،استعارهاي که گريتز ( )1975بکار برد تا تأکید کند که تحقیق و محقق در
سطوح مختلف بسیاري در هم ميآمیزند.
اين مفهوم به اين نکته اشاره دارد که براي محققان مدتي طول مي کشد تا بر نقش خود در
تحقیق و آنچه که آنها ،بعنوان يک فرد ،براي تحقیق به ارمغان ميآورند ،تامل نمايند .اين فرآيند
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بازتابي ،محقق را به بررسي نقش خويش در ساختن مفاهیم متعهد ميکند .در تحقیقات کیفي،
تشکیل دانش و مفاهیم در طول مدت جمع آوري و تحلیل دادهها مستقیماً توسط محقق (که
بعنوان يک ابزار انساني براي تحقیق عمل ميکند) کنترل ميشود .اين نوع مشارکت مستقیم
محقق در تحقیق به عنوان يک تفاوت بنیادين با تحقیقات کمّي (که محقق همواره تالش ميکند
به منظور رعايت بي طرفي ،فاصله و استقالل خود را حفظ نمايد) شناخته ميشود .ايفاي نقش
ابزاري توسط محقق ،بیانگر انتخاب طرحي است که استفاده از يک ابزار انساني را به ساخت
يک ابزار غیر انساني ترجیح ميدهد .محققان معموالً در مييابند بین تحقیقات کمي و کیفي
نوعي تقسیم بندي فلسفي وجود دارد (بردو ،2009 ،اريکان و روس .)2006 ،مشخص ترين شاهد
اين تقسیم بندي زماني است که موقعیت محقق در تحقیق بعنوان يک ابزار نمايان ميشود .با
ايجاد امکان انديشیدن به شیوهاي متفاوت درباره تحقیق ،مفهوم "محقق بعنوان ابزار" ميتواند
پیچیدگيهاي درک عمیقتر تعامالت بشري را تبیین کند ،امري که از طريق مشارکت مستقیم
محقق به دست ميآيد.
لنزي که محقق براي آزمودن موضوع تحقیق بکار ميبرد نشان دهنده گرايشات نظري است
که به بهترين شکل محقق را در مسیر تحقیق قرار ميدهد؛ براي نمونه ،مطالعه يک سازمان و
تالش براي يافتن پاسخ سواالت از طريق نگاه به فرهنگ سهامداران ،در واقع بکارگیري يک
رويکرد قوم نگاري کیفي در تحقیق است .در اين شرايط محقق فرصت مييابد تا دامنه
گستردهاي از گرايشهاي نظري که ميتوانند در طراحي و اجراي يک تحقیق بکار روند ،را
استفاده نمايد .نگاره زير پیوستاري از گرايشهاي تحقیق نظري شامل نظريه اثباتگرايي ،عمل
گرايي ،محافظه گرايي ،پست مدرنیسم ،و انتقادي دنیز و لینکولن2005 ،؛ گیبسو و براون)2009 ،
را نشان ميدهد (براي جزيیات بیشتر در مورد اين گرايشهاي نظري ،به پیتون ( )2002و
اسواندت ( )2007مراجعه شود).
سمت راست اين پیوستار به تحقیقات کمّي مربوط ميشود و بخش تجارب زندگي آن همتراز
با تحقیقات کیفي ميباشد .تحقیقات مبتني بر روشهاي ترکیبي مشتمل بر هر دو جنبه اين
پیوستار ولي با درجات مختلف است .اين سطح تنوع از چارچوبهاي فلسفي در سرتاسر پیوستار
به تصمیمگیري محقق در رابطه با طرح تحقیق کمک ميکند.
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نگاره ( :)6گستره گرایشهاي نظري

هر يک از اين چارچوبها داراي زبان مفهومي مشخص در مورد اصطالحاتي همچون نظريه،
قابلیت تعمیم پذيري ،انتقال پذيري ،اطمینان پذيري ،ارزشمندي ،اعتبار ،اتکاء پذيري ،و نهايتاً
نحوه تعیین قابل اعتماد بودن يک تحقیق قوي ميباشد (کورو اِل جانگبرگ و ديگران.)2009 ،
شوربختانه ،استفاده از واژههاي فني کمي در يک تحقیق کیفي ،و يا برعکس ،ميتواند مفاهیم
را دچار ابهام نموده يا موجب سردرگمي در تحقیق شود و تفاوتهاي فلسفي را به اشتباه ارائه
نمايد .براي مثال ،قابلیت تعمیم پذيري در يک تحقیق کمي يک مساله تأيید شده است ،اما در
يک تحقیق کیفي ،خیر .اين قبیل اشتباهات ،استفاده از هر دو نوع روش تحقیق (کیفي و کمي)
را تضعیف کرده و کیفیت تحقیقات را دچار خدشه ميکند .همانطورکه در نگاره  6ارائه
ميشود ،قابلیت بکارگیري مناسب مفاهیم زبان تحقیقات مختلف ،براساس سطح مهارت محقق
در مواجهه با طرح سواالت تحقیق سنجیده ميشود ،که ميتواند از طريق ترکیب محقق با
گرايشهاي نظري مناسب مورد مطالعه قرار گیرد.
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در پاسخ به مساله کیفیت و اعتبار ،روشهاي تحقیق کیفي ادامه مييابد تا از طريق کاربرد در
زمینههاي بین رشتهاي نمود پیدا کند .پیشنهاد پذيرش استانداردهاي روش کیفي همچنان در
سطح بااليي دنبال ميشود (فريمن و ديگران ،)2007 ،اما موضوع بحث به مسائلي همچون
استانداردهاي بر خود تحمیل شده در چارچوب مقررات به هم تنیده منعطف شده است .با
استفاده از روشها يي که يک دانش آموخته رشته مالي در رابطه با يک موضوع علمي مالي با
ثبت کلیه متغیرهاي بکار رفته و سپس حذف آنها در مطالعه پیش بیني بازده بکار ميگیرد،
تحقیقات کیفي مدرن رسمیت و اعتبار بیشتري مييابند.
نیازي نیست که تحقیقات کیفي جايگزين کارهاي تجربي سنتي در مالي شوند ،بلکه به عنوان
مکمل يا مقدمهاي ارزشمند براي تکمیل و تقويت روشهاي تحقیق جاري در مالي تلقي
ميشود ،مثل کاري که لینتنر در سال  1956کرد .با انديشیدن خارج از مرزهاي عادت شده ،فرد
قادر خواهد شد نگاه تحقیقاتي خود را به سمت سطوح ديگري از مساله سوق دهد .محقق مالي،
با به کارگیري روشهاي کیفي با مسیر تازهاي از تصمیمات راجع به طرح تحقیق روبه رو خواهد
شد که کیفیت و اعتبار تحقیق را شکل ميدهد .رويکرد محقق و قالب هر دو نوع روش تحقیق
شامل کیفي و کمي ،ايجاب ميکند که هدف و تمرکز تحقیق به روشني و از قبل تعیین شده
باشد ،هر چند در رويکردي که محققان کیفي و کمي در رابطه با هدف و تمرکز يک تحقیق
اتخاذ ميکنند ،تفاوت قابل مالحظهاي وجود دارد .ضرورتاً ،محققان کمي سواالت و فرضیات
تحقیق را طرح ميکنند تا به روش قیاسي روابط عادي موجود را دريابند يا مدل نظري باال به
پايین را تأيید يا اثبات کنند .در سوي ديگر ،محققان کیفي سرسختانه به دنبال بررسي ،آزمون،
يا کشف شناخت جديد براساس روش استقرايي ميباشند (کرس ول .)2009 ،اين تفکیک دقیق،
رهنمودي است براي رفع بسیاري از ابهامات و پیچیدگيهاي موجود در تصمیمات طراحي که
به ويژه محققان کیفي در طول دوره تحقیق با آن دست و پنجه نرم خواهند کرد .بنابراين بسیار
مهم است که هدف و تمرکز يک تحقیق کیفي به طور دقیق نگارش و در همه مراحل تحقیق
مورد کنکاش قرار گیرد.
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رویکردهای نظری کیفی در مالی
دامنه گستردهاي از نظريههاي کیفي از منظر محققان وجود دارد .شش مورد ارائه شده در
ادامه اين مطلب نمونه هايي از روشهاي مختلف همراه با نقطه نظرات پست مدرنیسم انتقادي و
تفسیري ميباشد .هر يک از اين نظريهها ارائه دهنده يک ديدگاه کیفي منحصر به فرد نسبت به
رويکرد فلسفي محقق ميباشد تا جهان هستي ،منطقيتر به نظر برسد و شخص محقق نیز با
استفاده از دادهها به ساخت مفاهیم مرتبط گردد .بسیار مهم است که بدانیم اين مجموعه تنها
فهرست کسالت آوري از روشهاي کیفي نیست ،بلکه معرف تعداد اندکي از محققان
رويکردهاي کیفي است که از اين رويکردها در طرح يک تحقیق بهره برده اند.
شش نمونه زير ،انتخاب شدهاند تا دامنهاي از معرفت شناسي نهان در تحقیقات کیفي را نشان
دهند .به لحاظ فلسفي ،عینیت و واقع گرايي بسیار متفاوت از عقايد کیفي مبتني بر تجربه و ايده
آل گرايي ميباشد .واقع گرايي اغلب به ثبات ،اطمینان ،ساختاريافتگي و امور عادي مربوط
ميشود ،در حالیکه ايدال گرايي بیشتر شک و عدم اطمینان (با حفظ رابطه با ابهام) را شامل
ميشود .در ادامه به متوني اشاره شده است که براي عالقه مندان به تحقیق بیشتر در رابطه با فلسفه
تقسیم بندي بین روششناسي کیفي و کمي مفید ميباشد (لسرباي ،اسکات ،و ويلیامز2012 ،؛
هوول2013 ،؛ ناکس.)2004 ،
قوم نگاری کاربردی -مردم نگاري يا قوم نگاري به معناي توصیف "مردمان" يا "فرهنگ
ها" است .تمرکز اين روش بر يک گروه فرهنگي و تعامل افراد در اين گروه و در يک دوره
زماني است .محقق مردم نگار به توصیف و تفسیر نگرشها ،ارزشها و رفتارهاي افراد يک
گروه فرهنگي و تعامل آنان با يکديگر ميپردازد .مثالً باورها و رفتارهاي معلمان يک مدرسه يا
کارگران يک کارخانه در يک دوره زماني ميتواند موضوع تحقیق مردم نگاري باشد.
قوم نگاري کاربردي در حالي که نوعي تحقیق کاربردي را در جامعه معاصر ترويج ميکند ،
قوم نگاري سنتي را نیز تکامل ميبخشد .متغیرهاي اين رويکرد شامل قوم نگاري تمرکز يافتهاي
است که دو ويژگي اصلي آن ،مالقاتهاي میداني کوتاه مدت و استفاده موکد از تکنولوژيهاي
صوتي و تصويري ميباشد (نوبالنچ .)2005 ،رويکرد قوم نگاري کاربردي شامل مطالعه و تفسیر
فرهنگ معاصر ميباشد .محقق با پرورش يک ديدگاه ناشي از کار تخصصي ،دقت الزم جهت
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رعايت احترام به مجموعه آداب فرهنگي ،ديدگاهها و اظهارات حاضران در اين مجموعه را به
عمل ميآورد .محقق ميکوشد تا در حین مطالعه مسائل فرهنگي (معاصر) با موضوعات غريب
زندگي روزمره نیز آشنا گردد (اتکینسون و ديگران2002 ،؛ اريکسون2012 ،؛ پیتون2002 ،؛
روهلدر و جوردن1997 ،؛ ولکات.)1999 ،
نک ( )2014در بررسي علت ترک خدمت زنان برتر شاغل در صنعت مالي ،از رويکرد قوم
نگاري کاربردي استفاده نمود .او دريافت ،زنان شاغل در ردههاي باال سازماني ،به دلیل ترکیبي
از عوامل شامل ناکامي در محل کار ،مشغلههاي شخصي مانند داشتن فرزند يا بازگشت از خارج
از کشور ،و داشتن حق انتخاب براي ترک خدمت ،کار خود را ترک ميکنند .نِک نتیجهگیري
ميکند که زنان شاغل در پستهاي رده باالي مالي به اين علت ترک خدمت ميکنند که عمدتاً
اين امکان براي آنها فراهم است.
تحلیل محتوایی -اين رويکرد نظري به عنوان يکي از روشهاي کمي است که بصورت
قراردادي در سنجش دادههاي کیفي بکار ميرود .با استفاده از کدگذاري ،متن به ماتريسي از
متغیرها تبديل ميشود و سپس از طريق روشهاي آماري مورد سنجش قرار ميگیرد .اگر تحلیل
مورد نظر شامل چندين محقق باشد آنگاه پايايي بین رتبه کدگذاران بصورت عددي
استانداردسازي ميشود .همچنین ،انواع معاصر تحلیل محتوايي ،در حال پذيرش روشهاي کیفي
تحلیل تفسیري ميباشند (اسواندت .)2007 ،در اواسط دهه  ،1960ساختار مقايسهاي پايدار
مفاهیم متني منتج از تحلیل محتوايي سنتي توسط گالسر و اشتراس ( )1967پذيرفته شد و به
نظريه بنیادي (زيربنايي) ملحق گرديد .تحلیل محتوايي کیفي معاصر ،آزمونهاي وابسته به قوانین
و طبقه بندي حجم زيادي از دادههاي متني از طريق فرآيند کدگذاري و شناسايي الگوها و
مدلها را پشتیباني ميکند (فرکالف2010 ،؛ هسیه و شانون.)2005 ،
نمونهاي از کاربرد تحلیل محتوايي در تحقیقات مالي ،ميتوان به بررسي "جهت حرکت بازار
طي  30سال گذشته براي شناخت بهتر نقش خزانه داري استرالیا ( " )RBAاشاره کرد .در اين
مطالعه ،بايد بیانیههاي فصلي (هر سه ماه يکبار) خزانه داري استرالیا در رابطه با سیاستهاي پولي،
به منظور کدگذاري و تحلیل کیفي جمع آوري گردد .بعالوه ،يک محقق کمي احتماالً با
شناسايي متغیرهايي براي اندازه گیري ،وارد عرصه تحقیق ميشود ،در حالیکه يک طرح کیفي
مستلزم آن است که محقق در حین اجراي آزمونهاي وابسته به قوانین و طبقه بندي مفاهیم ،
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همواره ذهني باز و رويکردي استقرايي را حفظ نمايد .در اين مثال کیفي ،محقق بايد از
بکارگیري کدهاي از پیش تعیین شده اجتناب نمايد .کدهاي از پیش تعیین شده برگرفته از
مفروضات و ساير تعصبات (سوء گیريهاي از قبل تعیین شده) محققان قبلي ميباشد (چارمز،
 .)2006اين نقطه تمايز بسیار مهم به شمار ميرود ،زيرا ساختار کدها و طبقات معرف تشکیل
مفاهیمي است که در آن هر کد به مثابه برچسبي از شالوده مفاهیم بزرگتر ميباشد.
ساختار گرایی اجتماعی -اين رويکرد محقق را به سوي ساختن مفاهیم اجتماعي جهان
هستي از ديدگاه يک شخص هدايت ميکند .اسکین ( )2010اظهار ميدارد که فرهنگ بصورت
اجتماعي ساخته ميشود و بر پايه ديدگاههاي به اشتراک گذاشته شده بازيگران منفرد (هر يک
از افراد آن اجتماع) استوار است .فرهنگ نحوه نگرش به جهان هستي (جهان بیني) را شکل
ميدهد؛ ادراکات ،احساسات ،و استفاده از زبان همگي بر پايه تعامالت اجتماعي افراد تعريف
ميشوند .بنابراين ،محقق نیز به دنبال درک و شناخت بهتر دنیايي هست که بصورت اجتماعي
ساخته ميشود و براساس درک بشر از فرهنگ و مفاهیم زبان شناسي شکل ميگیرد (پیتون،
.)2002
تحقیق در مورد سقوط و ورشکستگي شرکت اوراق بهادار مالي استرالیايي با مسوولیت
محدود ( )SFLدر سال  2009نشان ميدهد که چگونه ساختارگرايي اجتماعي ميتواند بکار
گرفته شود .آرون براهن ( )2013سوال "حال چه خواهد شد" را در مورد سرمايه گذاراني که
بیشترين خسارت را بر اثر اين ورشکستگي متحمل شده بودند ،مطرح و بررسي نمود .چنین
تحقیقي منجر به شناخت عمیقتر اثرات بحران مالي بر روي افراد و فراتر از چارچوبهاي مالي
ميشود .او از مصاحبه با سرمايه گذاران دريافت که "احتماالً بارزترين جنبه اين ورشکستگي
تنوع ،دامنه و عمق اثري است که بر زندگي افراد گذاشته است" .آنچه در پس اين شناخت
عمیقتر قرار گرفته شکستي است که در ساختار اطمینان رخ داده و آسیبي که به صنعت مالي
وارد گرديده است ،ميباشد.
نظریه بنیادی (زیربنایی)  -نظريه بنیادي يکي از روشهاي پژوهش کیفي و با رويکرد
اکتشافي است ،که طي آن پژوهشگر به جاي اتکا به نظريههاي موجود خود به تدوين نظريه
ميپردازد .نظريه حاصل از اين روش از طريق گردآوري و تحلیل سازمان يافته دادهها در يک
دوره زماني نسبتاً طوالني تدوين ميشود.
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در اين مدل محقق به طور همزمان به جمع آوري و تحلیل دادهها ميپردازد .اين مساله منجر
به شکلگیري چرخههاي متعامل مقايسهاي ميشود که تحلیل و تشکیل نظريه را در هم ميآمیزد.
در طول اين فرآيند تفسیري ،مفاهیم نیز شکل ميگیرند .يکي از فنون بکار رفته در نظريه بنیادي
معروف به "عضو حیاتي" ،به معني حفظ مفاهیم با اهمیت در محتواي زبان مشارکت کنندگان
در اين مجموعه است .تکنیکهاي کدگذاري در نظريه بنیادي عبارتند از کدگذاري باز،
محوري و گزينشي ،که اغلب به عنوان يک فرآيند ساختاريافته منتج از شیوه تحقیق استقرايي،
مورد پذيرش ساير نظريههاي کیفي نیز ميباشد .در اولین مرحله از کدگذاري (کدگذاري باز)،
محقق نسبت به ايدهها و سطوح اهمیت با ذهني باز وارد ميشود .اين فرآيند شامل کاوش مستمر
هر چه عمیقتر در يافتن دادهها و حفظ حس کنجکاوي ميباشد .در مرحله بعد ،يعني کدگذاري
محوري ،محقق با ايجاد فزاينده کدهاي باز در الگوهاي تحلیلي معني دار به تولید و باز تولید
ارتباطات ميپردازد .نهايتاً مرحله کدگذاري گزينشي ،بیانگر فرآيندي است که طي آن محقق
به منظور جستجوي بیشتر ،ساير راههاي باقي مانده را با دقت مورد بررسي قرار ميدهد .اينجاست
که محقق در مرحله ايجاد رهنمودهاي انعطاف پذير از مفهوم قرار ميگیرد (چارمز .)2006 ،در
مرحله سوم ،به منظور بررسيهاي بیشتر و تفسیر مصاحبهها ،مرور ادبیات موضوع ميتواند کاربرد
داشته باشد (گالسر و اشتراس1967 ،؛ کوربین و اشتراس.)2008 ،
نمونه هايي از کاربرد رويکرد نظريه بنیادي توسط هو ( )2014و براهن ( )2104ارائه ميشود.
هو تصمیم سرمايهگذاري جهت خريد يک قايق ماهیگیري را با استفاده از رويکرد نظريه بنیادي
بررسي نمود ،بدين صورت که مفهوم مورد نظر را از ديدگاه اعضاي جامعه ماهیگیران مورد
کنکاش قرار داد .براهن ( )2014اثرات فردي و اجتماعي پديد آمده متعاقب ورشکستگي شرکت
مالي ( )SFLرا بررسي نمود .فرآيند تدوين نظريه بنیادي در نه گام شامل مروري بر متون
تخصصي ،انتخاب موردها ،تدوين پروتکل دقیق گرداوري دادهها ،ورود به میدان تحقیق ،تنظیم
دادهها ،تحلیل دادهها (کدگذاري باز ،محوري و گزينشي) ،نمونه گیري نظري ،پايان فرآيند ،و
سرانجام مقايسه نظريه در حال ظهور يا شکلگیري با متون جديد خالصه شده است (پنديت،
.)1996
نظریه سیستم ها -پذيرش نظريه سیستمها در تحقیقات کیفي از شاخه جامعه شناسي توسعه
پیدا کرد .يک برنامه ،سازمان ،يا ساختار اجتماعي از اجزاي مختلفي تشکیل ميشود .تعامل بین
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اين اجزا تعیین ميکند که کارکردهاي يک سیستم اجتماعي به عنوان يک کل چگونه عمل
ميکند .کاربردهاي سنتي نظريه سیستمها در خرده نهادهاي اجتماعي سنتي همچون شرکت،
دولت ،دادگاه ،خانواده ،مذهب ،آموزش ،تکنولوژي و مطبوعات مشاهده ميشود .تحلیل کیفي
با استفاده از رويکرد نظريه سیستمها ،شامل در نظر گرفتن يک سیستم بطور مجزا و استفاده از
بررسي روابط گوناگون اجزا ميباشد .اين رويکرد نظام مند آزمون مشخصات متمايز کننده از
قبیل نقشها ،کارکردها ،حد و مرزها ،و همپوشانيها را تسهیل ميکند .تحلیل مذکور ميتواند
سواالتي همچون آيا اجزاي سیستم وابستگي دروني دارند؟ اگر هر يک از اجزا در باالترين
سطح راندمان خود باشد ،آيا کل هم در باالترين سطح راندمان قرار دارد؟ از مطالعه تعامل بین
اجزا چه ميتوان آموخت؟ را برانگیزاند.
گیپل ( ،)2014نوعي از کاربرد نظريه سیستمها را به منظور بررسي شرايط روشهاي تحقیق
میداني و جاري در مالي ارائه نمود .در اين مطالعه سه سوال مطرح ميشود؛ " )1تاثیرات سیستم
مالي دانشگاهي (آموزشي) بر نحوه بکارگیري آن در اجرا کدامند؟  )2آيا ميتواند به گونهاي
متفاوت عمل کند؟  )3نحوه تعامل و واکنش آن به اجزاي محیط گسترده پیرامون خود چگونه
است؟" .نتايج تحقیق گیپل نشان ميدهد مرزهاي ظريفي بین اجزاي تشکیل دهنده رشته مالي
وجود دارد که نوآوري و تغییر در روش تحقیق را محدود ميکند.
نظریه تغییر انتقادی -اين رويکرد نظري نیز در رده ساير گرايشهاي پست مدرني قرار
ميگیرد که براساس آنها محقق به صورت آزادانه اعتقادات ايدئولوژيکي قدرتمندي را افشاء
ميکند .دلیل اين امر با استفاده از طبقه بندي جفارت در رابطه با پست مدرنیسم انتقادي ارائه
ميشود .يکي از اهداف اين گرايش آگاهي بخشي از مقابله با اعتقادات اجتماعي بوجود آمده
است ،بدين صو رت که از طريق يک روش کاربردي معني دار درصدد القاي تغییر در روش
ميباشد .اين مساله شامل بررسي نقادانه رويههاي تشکیل يافته در اجتماع و روابط موجود با نگاه
ويژه به مساله قدرت و کنترل است .مشارکت مستقیم محقق به همان اندازه که ميتواند نوعي
احترام به شمار آيد ،ميتواند بیانگر محرومیت از حق راي ،به حاشیه رانده شدن ،محرومیت از
فرصتها ،و سايرين خارج از جريان اصلي قدرت و نفوذ جامعه باشد (پیتون2002 ،؛ ويس و
گرين.)1992 ،
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بطور اساسي ،اين نظريه در مورد به دست آوردن و از دست دادن قدرت است .جمع آوري
دادهها از مشارکت کنندگان در گروههاي تحت نظر ميتواند نمونهاي از آن باشد .در پي بحران
مالي بین المللي ،سرمايه گذاران در صندوقهاي بازنشستگي ميتوانستند ديدگاههاي منحصر
بفردي را درباره مديران صندوقهاي خود ارائه کنند (چیه و ديگران .)2014 ،نمونه ديگر اين
نظريه ميتواند حباب قیمتي و سقوط بخش مسکن در جريان بحران وامهاي رهني در اياالت
متحده باشد .همچنانکه فک رهن وثائق ملکي در حال تبديل شدن به يک بحران ملي بود،
عملکرد وام دهندگان رهني ،با شدت بیشتري تحت نظر جامعه قرار ميگرفت که در نتیجه آن
مداخله دولت از طريق نهادهاي قانونگذار هم در سطح ايالتي و هم فدرال به منظور کاهش
ناتواني در بازپرداخت اقساط وامها و کمک به حفظ و ترغیب مالکیت مسکن صورت پذيرفت.
مروری بر تحقیقات داخلی
ثقفي و برزگر ( )1391در تحقیق خود به بررسي مباحث روز حسابداري مديريت و به ويژه
فقدان ارتباط و يکپارچگي بین پارادايمهاي تحقیق پرداختهاند .آنها با مروري بر تحقیقات کیفي
به ماهیت و اهمیت تحقیقات کیفي و نقش آن در توسعه نظريه ،نگرش انتقادي نسبت به اين نوع
تحقیقات در حسابداري مديريت ارائه نمودند .نتايج اين تحقیق نشان ميدهد نبود امکانات و
شرايط الزم و کافي ،موانع مختلف از جمله موانع ذهني ،علمي و مالي و عدم تعريف درست از
اين نوع تحقیقات ،باعث گرديده راه براي اين قبیل تحقیقات ،به صورت دقیق و آشکار هموار
نباشد .طرح و اجراي پايان نامههاي کارشناسي ارشد و دکتري با رويکرد تحقیق کیفي و ترکیبي
بسیار معدود است .بنابراين ،بايد اين رويکرد تحقیقي در سطح دانشگاه و حرفهاي ترويج داده
شود.
در مقالهاي ديگر ،يغمايي ( )1390به بررسي موقعیت تحقیقات کیفي در حوزه حسابداري
مديريت پرداخت و تأمل انتقادي و ارزيابي مشخصات نسبي خود از ادبیات غالب تحقیق کمي
حسابداري اثباتي را ارائه نمود .به لحاظ کاربرد روشهاي تحقیق کیفي در حسابداري ،تحقیقات
حسابداري مديريت جزو پیشگامان اين امر محسوب ميشوند .مقاله مزبور ضمن بررسي
ويژگيهاي کیفي در اين حوزه ،چشم انداز آتي اين نوع تحقیقات را نیز ارزيابي نمود .نتايج
اين بررسي نشان ميدهد روشهاي کیفي به درک و نقد فرآيندهاي حسابداري مديريت کمک
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ميکند و امکان رفع نگراني شاغلین و سیاستگذاران را دارد .تعامل نزديک محقق در اين زمینه،
توجه به فرآيند ،استقبال از پیچیدگي موقعیتي و مفاهیم انعکاسي و انتقادي از پديده سازماني ،به
عنوان مشخصات اين روش ميباشد.
مشايخي و همکاران ( )1392از پیشگامان کاربرد نظريه بنیادي در ايران ميباشند که با استفاده
از روش تحقیق کیفي به جستجوي مدلي براي تعیین کیفیت حسابرسي مبتني بر فضاي فعالیت
اين حرفه در کشور پرداختند .تحقیق مذکور به لحاظ روش تحقیق در بین تحقیقات حوزه مالي
داخل کشور منحصر به فرد و از اين لحاظ پیشرو محسوب ميگردد.
تحلیل دادهها از منظر نظریه کیفی
نقش محققان برآمده از نوع جهان بیني آنها است که دربرگیرنده تعامل فلسفه و نظريههاي
تحقیق است .اين ارتباط متقابل ،دريچهاي را بر روي محققان ميگشايد که از آن براي طراحي
و اجراي تحقیقات علوم اجتماعي استفاده ميکنند .به واسطه تعامل دوسويه ،محقق ميتواند با
اين ديدگاه هماهنگ شده و بدين ترتیب از بینش دروني خويش در بهبود کیفیت و اعتبار تحقیق
بهره مند گردد.
تحقیقات کیفي محققان را بر آن ميدارد که بطور مستمر بینش دروني خود را از طريق فرآيند
تجربي يک تحقیق استقرايي پااليش نمايند .اگرچه محققان معموالً بطور فزايندهاي به دنبال ارائه
استداللهاي قیاسي ميباشند ،اما آنها بايد سرسختانه مقاومت کنند .روش استدالل استقرايي
يکي از الزامات تحقیقات کیفي است .پايش جابجاييهاي صورت گرفته بین استدالل استقرايي
و قیاسي اين امکان را براي محققان بوجود ميآورد که مسائل را شکافته و ساختارهاي مفهومي
را مستندسازي نمايند .اين جابجايي انواع بینش کیفي را توسعه داده و به طور پیوسته تبادل بین
بینشهاي استقرايي و ارزشهاي قیاسي را ارائه ميکند.
کارآگاه خیالي ،شرلوک هولمز با اين جمله مشهور خود شیوه استدالل قیاسي را نشان ميدهد.
وي ميگويد" :هنگامیکه غیر ممکنها را حذف کرديد ،آنچه باقي ميماند ،هر چند غیرمحتمل،
ولي بايد حقیقت باشد" .داشتن ذهن باز و رويکرد استقرايي چالش بسیار بزرگي براي محققان
علوم اجتماعي است ،زيرا هنجارهاي جامعه عموماً مبتني بر استدالل قیاسي است .بعنوان يک
نتیجه ،افراد تنها قادر به ديدن آن چیزي هستند که به خود اجازه ميدهند .هنگامي که محقق در
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تفکر تحقیقاتي خود به يک نقطه مفهوم سازي مبتني بر قیاس ميرسد ،ساير مفاهیم موجود يا به
اشتباه برداشت ميشوند يا اساساً ناديده گرفته ميشوند .درست برعکس آنچه که بازرس مورس
با يک استدالل استقرايي بیان ميدارد" :شما کورکورانه در امتداد مسیري تاريک در جستجوي
کور سويي از نور براي روشن کردن راه ميباشید".
ساخت مفهوم با استفاده از دادههاي کیفي اين آزادي را به محققان ميدهد که به روش
استقرايي تحقیق کنند ،کشف کنند ،و به دنبال درک و شناخت عمیقتر پیش روند .هر دريچه
مشوقي براي کسب بینش عمیق به روشي جديد و متفاوت است .بدين صورت که هر چه محققان
توجه عمیق تري به پاراديم کیفي داشته باشند به همان نسبت از بینش بدست آمده از دريچههاي
مختلف بهره مند خواهند شد.
استراتژیهای کاربرد یك رویکرد نظری کیفی
رشته مالي تنها درباره تخصیص داراييها تحت شرايط عدم اطمینان نیست ،بلکه اين رشته
راجع به تعامالت اجتماعي و فرهنگي افراد در چارچوب مرزهاي بازار نیز ميباشد .مراحلي که
محققان رشته مالي در فرآيند گرايش به سمت نظريههاي کیفي بايد طي کنند ،کدام اند؟ چگونه
ميتوان نظريه را به طرح تحقیق گره زد؟ از کجا بايد شروع کرد؟ افراد عموماً غرق در جهان
بیني مورد پسند خود هستند و در شناخت مسائل ديدگاه فلسفي مخصوص به خود را دارند .هر
طرح تحقیق کیفي بايد طي مراحل نظري مناسب بنا شود .همانطورکه پیشتر اشاره شد ،اغلب
تحقیقات مالي تمايل به گرايشهاي نظري دارند که به لحاظ فلسفي بصورت يک ديدگاه عیني
از دنیاي واقعي بیان ميشوند .شش نمونه ارائه شده از کاربرد نظريههاي کیفي ،براي ترغیب
محققان به در نظر گرفتن راهبردهاي منحصر بفردي است که آنها را قادر ميسازد تولید دانش
کرده و سواالت تحقیق را به روشي جديد طرح نمايند .جهان بیني افراد ،همان نحوه درک آنها
از دنیا است ،که رويکرد آنها نسبت به دادهها را شکل ميدهد .دادهها به خودي خود ظاهر
نميشوند ،بلکه يک فرآيند تجربي براي جمع آوري آنها نیاز است .بر اساس روشهاي کیفي،
محققان نميتوانند گزارش کنند که دادهها چه ميگويند؛ دادهها هیچ حرفي نميزنند ،بلکه اين
محققان هستند که با بیرون کشیدن مفاهیم از دل دادهها از طريق يک دريچه نظري و تحلیل
تجربي ،طي تفسیري سیستماتیک صحبت ميکنند .آنچه محققان از دادهها به دست ميآورند

تحقیقات كیفی در مالی

123

بخشي از فرآيند روششناسي مشتق شده از اين ديدگاه نظري است؛ با انجام هر مرحله از تحقیق،
محققان يک رابطه نظري با دادهها برقرار ميکنند.
در ادامه به يک بحث غیر رسمي خواهیم پرداخت که ميتواند رهنمودهاي مناسبي را براي
محققان رشته مالي ،در درک بهتر دقت الزم در انتخاب نظريه و پیچیدگي کاربرد فرهنگ لغات
فني تحقیق براي نظريه ارائه کند .روشهاي تحقیق علوم اجتماعي ،تعريف پايه رابطه علت و
معلولي را بدين شرح پذيرفته اند؛ "تغییر در متغیر مستقل منجر به تغییر در متغیر وابسته خواهد
شد" .اگرچه اين تعريف ،درک خوبي از رابطه علیت را ارائه ميدهد ،اما در فهم پیچیدگي
تشکیل مفاهیم کیفي در تحقیقات علوم اجتماعي به کلي ناتوان است .ماکسول ( ،2012ص )656
چنین ادعا ميکند "شناخت ما درباره دنیا ،شامل شناخت روابط اعم از علي و تصادفي ،الزاماً
ساخته و پرداخته خودمان است ،ناقص و خدشه پذير ،تا يک درک عیني از حقیقت موجود".
يک چنین درک محدودي از روابط علي ،به محققان علوم اجتماعي اين امکان را ميدهد که
در جستجوي تنها يک سري توضیحات تصادفي از بین دامنه وسیعي از روشهاي تحقیقات
علمي معاصر باشند .اريکسون ( )2012شواهد بیشتري از کاربرد علیت با استفاده از روشهاي
تحقیق کیفي را ارائه ميدهد .يکي از ويژگيهاي اصلي تحقیقات کیفي انعطاف پذيري آنها در
بررسي اقدامات اجتماعي خاص است که همین امر باعث ميشود درک بهتري از شرايط پیچیده
ارائه نمايد .بنابراين بینش ميتواند درک عملیات علي را در شرايط خاص تقويت نموده و قابلیت
انتقال پذيري وراي شرايط خاص را نیز مشخص نمايد.
هیچ پاسخ سیاه و سفیدي در رابطه با نظريه کیفي براي يک طرح تحقیق وجود ندارد .تحقیق
کیفي مستلزم پذيرش آستانهاي از ابهام براي دامنه گسترده و متغیري است که از بین گرايشهاي
نظري کیفي مختلف در نظر ميگیريم (هیل .)2007 ،هرچند چنین انعطاف پذيري ميتواند
مخرب باشد ،اما تنوع باالي مراحل روششناسي در تحقیقات کیفي ،اين قابلیت را به محقق
مي دهد که در بررسي موضوعات و سواالت به صورت پايدار و از طريق گسترش مجموعه
قوا نین طبیعي انعطاف پذيري مناسبي داشته باشد.
انعطاف پذيري در کاربرد نظريه کیفي به استفاده بیش از يک رويکرد نظري در تحقیق هم
قابل تعمیم است .سه روش مختلف پیشنهادي شامل  )1استفاده از ارکان بیش از يک رويکرد
نظري کیفي در يک تحقیق ،که تحت عنوان چند وجهي نظري شناخته ميشود )2 ،هماهنگ
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سازي رويکرد کیفي با يک نظريه بنیادي اصلي که دانش علوم اجتماعي را تعمیم ميدهد ،و )3
ترکیبي از رويکردهاي نظري که ترکیبي از روشهاي ناشي از هر نظريه را شامل ميشود
(گیبسون ،و براون )2009 ،است .براي مثال يک تحقیق سازنده ميتواند از طريق ترکیب اعضا
با تحلیل نظريه بنیادي با استفاده از کدگذاري باز ،محوري و گزينشي ،ساختار اجتماعي مفاهیم
را ارائه دهد .الزم است توجه داشته باشید استفاده مناسب از نظريههاي مختلف بايد توسط طرح
کلي تحقیق تأيید شود.
يکي از حوزههاي نويدبخش براي تحقیقات مالي ترکیب نظريه بنیادي با يک گرايش نظري
کیفي مناسب است .اين چالش براي محققان رشته مالي به اين امر منجر خواهد شد که نظريه
کیفي کنترل تحقیق را به دست گیرد .نگاه به هر مرحله از تحقیق از منظر کیفي الزمه حفظ
يکپارچگي طرح کیفي است .ارتباط بین اجزا ،مستلزم درک و شناخت پاردايمهاي جايگزين
از قبیل تحقیقات کیفي است .اعتبار و قابلیت انتقال يافتههاي تحقیقات کیفي تنها ميتواند
برخاسته از ساختمان طرح تحقیقي باشد که به لحاظ روششناسي سالم است .استفاده از نظريه
در اين فرايند يک ضرورت به شمار ميرود.
دفاع از تحقیقات کیفی
تحقیقات کیفي کمابیش مورد انتقادهاي گسترده قرار گرفته است .میشلر در پاسخ به انتقادها
ميگويد" :روشهاي ديگري به جز روشهاي استاندارد ،مانند مصاحبة بدون ساختار ،به عنوان
روشهاي خطادار تلقي مي شوند .من ،در مقابل ،بحث مي کنم که مصاحبة استاندارد ،به گونة
اساسي ،داراي خطا است و بنابراين نمي تواند به عنوان يک الگوي ايدهآل ،که ساير روشها
را با آن مي توان سنجید ،به کار برده شود" .همچنین ،قايوري و ديگران مي گويند" :در ادبیات
روششناسي تحقیق ،مباحثي در رابطه با اينکه کدام روش مناسبتر يا علميتر است ،مطرح
است .گاهي نیز گفته مي شود روشهاي کمّي و ساختار يافته علميتر و در نتیجه بهترهستند ،
اما به اعتقاد ما ،اين روشها فقط به خاطر اينکه کمّي هستند بهتر يا علميتر نیستند .اينکه کدام
روش براي کدام تحقیق مناسبتتر است ،بستگي به موضوع تحقیق و هدف آن دارد.
برمن ،لي کامپت و گوتز ادعا مي کنند که" :انتقادهاي وارده به پژوهشهاي کیفي ،به اين
دلیل نیست که نقص واقعي در الگوي کیفي وجود دارد ،بلکه به اين دلیل است که واژه
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تجربي به اشتباه برابر و مترادف با واژه کمي به کار برده مي شود" .از طرف ديگر بسیاري از
روش شناسان پژوهش (به عنوان نمونه گالسر و اشتراس 1967 ،و مانن )1983 ،معتقدند که
پژوهشهاي کمّي به علت استفاده از ابزار و اجزاي کمّي از قبل تعیین شده ،نمي توانند واقعیت
دنیاي پیچیده متغیرهاي مورد مطالعه را به طور کامل منعکس کنند ،زيرا آنها ،واقعیت را به
قسمتهاي کوچک محدودي تقسیم مي کنند و سپس به وسیلة مدلهاي آماري (که خود
محدوديتهاي افزون تري را ايجاد مي کنند) آنها را مورد اثبات تجربي قرار مي دهند.
مايلز مي گويد حقیقت اين است که اگرچه روشهاي تحقیق گوناگون تحت عنوان
روشهاي کمّي و کیفي توسط محققان متعددي بکار برده مي شود ،اما در واقع همة اين
مطالعات در مسیر بسط و گسترش علم و کشف حقیقت ميباشند که هدف نهايي هر تحقیق
است ،اما اين تا زماني صادق است که علم به عنوان راهي مشخص و نظام مند جهت درک و
کشف متغیرهاي مورد مطالعه تعريف شود (مايلز.)1979 ،
بنابراين ،محققان علمي ممکن است يا روش اثبات گرايي را دنبال کنند و يا عالقمند به
درک پديدههاي پیچیده انساني و به اصطالح زندگي جهاني باشند .در مورد اول ،پژوهشگر
روشهاي تجربي را از علوم طبیعي دريافت مي کند تا پديدة مورد نظر را مطالعه کند .در اين
حالت ،الگوهاي کمّي ،جمع آوري گسترده دادههاي عددي و استفاده از مدلهاي آماري
جهت آزمون فرضیههاي تجربي از قبل تعیین شده ،به کار مي رود .در حالت دوم ،پژوهشگران
روي زبانها و معاني که اشخاص را به آنها منتسب مي کنند ،تکیه مي کنند .در اين مورد،
زندگي جهاني شامل انگیزهها ،عالمتها ،احساسها و معاني آنها و همچنین ساير برداشتهاي
ذهني مربوط به زندگي اشخاص و گروهها مي گردد (برگ.)1989 ،
تلفیق تحقیقات کیفی و کمی
رويکردهاي روش شناختي ترکیبي به تلفیق عملي تحقیقات کیفي و کمي عالقه مند بوده و
مدعي است که سومین جنبش روش شناختي را پس از کمي و کیفي به راه انداخته است .بارتون
و و الزارسفلد پیشنهاد مي کنند که از تحقیق کیفي براي فرضیه سازي و از تحقیق کمي براي
آزمون فرضیات ميتوان استفاده نمود.
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تلفیق چندين روش کیفي نیز به معني تلفیق روشهاي کیفي و کمي به شمار ميرود .در اين
حالت ديدگاههاي روش شناختي مختلف يکديگر را در مطالعه يک موضوع کامل ميکنند .به
اين معنا که نقاط کور و ضعفهاي يکديگر را پوشش ميدهند.
نگاره ( :)7تلفیق تحقیقات کیفی و کمی
مجموعه داده ها

تحقیق کیفي

چند بعدی کردن

تحقیق کمي

يک مورد منفرد

مطابق شکل ،دو راه براي چند بعدي کردن وجود دارد :الف) تمرکز بر يک مورد منفرد،
بدين ترتیب که با افراد واحدي مصاحبه شده و سپس از آنها پرسشنامه تکمیل ميشود.
پاسخهاي آنان با يکديگر مقايسه و در کنار يکديگر قرار داده شده و در تحلیل به همديگر
ارجاع داده ميشود .در هر دو مقطع درباره نمونه گیري تصمیم گیري ميشود .در هر دو مرحله
با افراد واحدي مصاحبه ميشود ،تنها با اين تفاوت که در مرحله دوم بايد تصمیم گرفت که
کدام يک از شرکت کنندگان در مطالعه پیمايشي براي مصاحبه اين مرحله انتخاب شود .ب)
تمرکز بر مجموعه دادهها ،بدين صورت که پاسخهاي داده شده به پرسشنامه براساس فراواني
و توزيع در سرتاسر نمونه تحلیل ميشوند .سپس پاسخهاي به دست آمده در مصاحبه تحلیل
و مقايسه ميشوند؛ براي مثال يک تیپولوژي شکل ميگیرد .در ادامه توزيع پاسخ به پرسشنامه
و تیپولوژي با يکديگر تلفیق و مقايسه ميشوند .

ويلسون ميگويد رويکردهاي تحقیق کیفي و کمي بیش از آنکه رقیب يکديگر باشند مکمل
هم هستند و اتخاذ يک روش خاص بايد بر پايه مشکالت و مسائل واقعي تحقیق که با آنها روبرو
هستیم ،صورت پذيرد .مک کینلي و بائوم نیز ميگويند که موضوع تحقیق و نه بحث روش
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شناختي و معرفت شناختي ،بايد تعیین کننده انتخاب میان کمي و کیفي باشد .تالش براي پیوند
اين دو رويکرد غالباً به يکي از سه حالت زير منجر ميشود.
 اجراي يکي پس از ديگري (با ترجیحات مختلف)
 اجراي توام اين دو (با درجات متفاوتي از استقالل اين دو استراتژي از يکديگر)
 غلبه يکي بر ديگري (در عین حال با ترجیحات مختلف هر يک)
لینکلن و گوبا ،اعتمادپذيري ،باورپذيري ،اطمینان پذيري ،انتقال پذيري و تصديق پذيري را
معیارهاي اصلي تحقیق کیفي معرفي ميکنند .بررسي محمد نمازي نشان ميدهد که پژوهشهاي
کیفي از نظر اهمیت و ساختار عملي روش تحقیق ،اصالتاً در سطح نازل تري از پژوهشهاي
کمي قرار ندارند .انتخاب بین يک روش پژوهش کیفي يا کمي به عوامل متعددي از جمله
ماهیت موضوع ،مساله مورد مطالعه و تجربه پژوهشگر ،بستگي دارد .بعالوه او تأکید ميکند که
برخي از روشهاي پژوهشهاي کیفي ميتوانند اطالعات عمیق و دقیقي را در خصوص
پديدهها ،رفتارها و سازمانهاي پیچیده ارائه کنند که کسب اين چنین اطالعاتي از راه
پژوهشهاي کمي به هیچ عنوان میسر نیست .در اکثر موارد ،به منظور افزايش روايي داخلي و
خارجي تحقیق ،ميتواند از هر دو نوع رويکرد کیفي و کمي استفاده نمود .يعني رويکردهاي
کیفي و کمي ميتوانند مکمل يکديگر باشند.
نتیجهگیری
ايده اصلي مقاله حاضر ،بررسي جايگاه تحقیقات کیفي در رشته مالي است .به عنوان يک
نتیجه ميتوان گفت اساساً نبايد به دنبال تکمیل روشها و مفاهیم موجود در اين رشته بود.
همانگونه که بیان شد کاربرد روشهاي تحقیق کیفي در رشته مالي پیشینه طوالني دارد و هم
اکنون نیز استفاده از اين روشها به طور چشم گیري در حال رشد است .با توجه به عدم استفاده
از روشهاي کیفي در تحقیقات مالي در کشور ،استفاده از اين رويکرد دريچهاي براي نوآوري
و خلق علم محسوب ميشود .دنبال نمودن سرمشقهاي معین هیچگاه منجر به ارائه پارادايم جديد
نخواهد شد و محققان اين حوزه بايد کاربرد روشهاي داراي باالترين سطح استاندارد در
تحقیقات را اشاعه داده و به آنها متعهد باشند .محقق بايد از انتخاب ساده يک طرح تحقیق شامل
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روشهاي تحقیقاتي مختلف اجتناب نمود و ترجیحاٌ اجازه داد سواالت تحقیق در جهتي طرح
 اين کار شانس پاسخ به آن دسته از سواالتي را.شوند که براي تحقیق مورد نظر بهترين باشند
.فراهم خواهد آورد که پايگاه دادههاي تاريخي راجع به آنها وجود ندارد
 يا ترکیبي از آنها بکار گرفته خواهد، کیفي، يکي از روشهاي کمي،با توجه به اين ديدگاه
 طبقهاي از بینش تجربي را ارائه ميکند که خواست محقق براي، هر يک از اين سه گزينه.شد
 هر محققي، صرفنظر از نظرات شخصي.کشف و تولید دانش جديد را حمايت و تأيید مينمايد
در چالش فشارهاي روزافزون حرفه نسبت به تحقیقات منتشر شده (که به شدت محدود به
.حمايتهاي سازماني بوده و داراي تاريخ مصرف کوتاه مدت است) سهیم و شريک ميباشد
 هیچ راه، شوربختانه.اين نوع فشارها بصورت بالقوه مانع از دنبال نمودن کیفیت باال ميشود
.میانبري براي يک تحقیق جدي وجود ندارد
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