




دکتر علیرضا جعفری

عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

دانشگاه علوم پزشکی گناباد




ي در وجه مميزه تحقيق كيفي از ساير روش ها، مطالعه رفتار اجتماع

.  استوضعيت طبيعي 

 تماد اين روش درك محقّق از پديده مورد پژوهش به اين علت قابل اعدر
.ي ميشودبررسنه در محيطي ساختگي  و دنياي واقعي  است كه پديده در 

 مي شود، به ايجادمحقّقموقعيت به شكلي بسيار دقيق و طبيعي توسط
به وند، شبه آن تهيه مي همزمان نحوي كه مصاحبه و يادداشت هايي كه 

.نيستندهيچ وجه مغاير با شرايط طبيعي جامعه 

رفتار در وضعيت طبيعي مشاهده : قوتنقاط 




 ت كه ترين تفاوت بين تحقيق كيفي و ساير روش ها در آن اسبزرگ

را ني تري تجربه هاي غ،صحنه مشاهدهدرمشاهده كننده با حضور مستقيم 
كندكسب مي 

 ن مي دهدحساسيت بيشتري نشاانجام شدهدر نتيجه به فعاليت هاي.

 ند و كنظر تجديددر اين روش محقّق مجبور است كه در نظريه قبلي
.ندبا رفتار مشاهده شده منطبق ك،جديدخود را  با توجه به نتايج 

مشاهده رفتار در وضعيت طبيعي: نقاط قوت




ي به نظرهاي امتياز تحقيق كيفي، توان اين روش در جذب و دستيابومين د

.استمشخص 

دنظرهايي كه در ارتباط با زندگي هستند و از آن ناشي مي شون.

 ر زندگي محقّق را مجبور مي كند كه به طور مستقيم د،كيفيتحقيق
.اشخاص مورد تحقيق وارد شود 

 ر رايج دارزشهاي محقّق كمك مي كنند تا مشاهده هاي خود را با به
.تحقيق بررسي كند

ادراک عميق: نقاط قوت




 سومين امتياز تحقيق كيفي، انعطاف پذيري آن است.

ده پاسخ در اين روش نه تنها مي توان به سئوال يا سئوال هايي از پيش تدوين ش
.  را نيز دارد داد، بلكه محقّق توانايي پاسخ گويي مطرح شده در زمان اجراي تحقيق

 كه پيش عبارت ديگر، او مي تواند تحقيق خود را بر اساس موقعيت هاي جديديبه
.  آمده است گسترش دهد 

 ت از آن جا كه با گروه ها و اجتماع هاي مختلف به زندگي مي پردازد، قادر اسو
.تحقيق خود را بر پايه مشاهده هاي مستقيم هدايت كند

 مي پذيرنباشد، اطالعات عمده اي را از دستانعطاف در اين روش چنانچه، محقّق
.دهد

انعطاف پذيري: نقاط قوت




ارآمد روش هاي كيفي تمايل دارند داده هاي بسيار غني را به شيوه اي ك

.كنندجمع آوري 

ش به جاي محدود شدن به پاسخ دهندگان به مجموعه اي از سؤاالت از پي
تجزيه و تعريف شده، مي توان مفاهيم جالبي را كشف كرد كه مي تواند با

.تحليل كل مصاحبه شركت كننده به نظريه جديدي منجر شود

 ت سواالت را محققان مي توانند به سرعنيامد، اگر بينش هاي مفيدي به دست
.ها تغيير دهندتنظيمات يا هر متغير ديگر را براي بهبود پاسخكنند، تنظيم 

انعطاف پذيري: نقاط قوت




مي تواند هنگامي كه با روش هاي كمي تركيب مي شود ، تحقيقات كيفي

.تصوير بسيار كامل تري ارائه دهد

زمايي عنوان مثال، يك ارزيابي فرآيند خوب طراحي شده از يك كارآبه
ممكن است بينش هاي مهمي در مورد نگرش ها، باورها و افكار شركت

ا ارزيابي است بكنندگان در مورد مداخله و مقبوليت آن ارائه دهد، كه ممكن 
.نتيجه كمي مشهود نباشد

انعطاف پذيري: نقاط قوت




ذهنيت بيش از حد

مشكالت در تجديد و تكرار

مشكالت در تعميم

فقدان شفافيت

ضعفنقاط 




ند و نه جايگاه ها، رخدادها، شرايط و تعامالت نمي توانند همواره تكرار شو

.يت يابندمي توانند با همان اطمينان يك پژوهش در سطح گسترده تر عموم

 گروه هاي انجام چندين مصاحبه و. باشدكيفي مي تواند زمان بر تحقيقات
.ته باشدوقت زيادي الزم داشمتمركز مي تواند از نظر منطقي دشوار باشد و 

 و تفسير داده ها بيش از اندازه زمان بر استتحليل.

 براي آن گذاران ممكن است موقعيت تفسيري را درك نكنند ياسياست
.ص نمي دهندارزش قائل نشوند و بنابراين اهميت تحقيقات كيفي را تشخي

 ميقي بر تأثير عمحقق به عنوان يك عامل مخدوش كننده مي تواند حضور
.داشته باشدموضوعات مورد مطالعه 

ضعفنقاط 




حقيقات با اين مهم است كه محققان كيفي به منظور اطمينان از ت

.  كيفيت باال ، به متدولوژي قوي پايبند باشند

 مراه كننده مي تواند منجر به يافته هاي گبي كيفيت كيفي كار
.شود

نياز به تمركز شديد و غوطه ور شدن كامل در داده ها دارد-
ليل آماري فرايندي كه مي تواند بسيار طوالني تر از تجزيه و تح

.توصيفي باشد

ضعفنقاط 





 ؟ودشپرسيده مي آيا سواالت درستي از شركت كنندگان

 ي تواند م"چرا"و "چگونه"كيفي، سواالتي درباره رويكردهاي در
ت اين بينش اما اگر محققان نپرسند ، ممكن اسباشد، بسيار آموزنده 
.از دست برود

ضعفنقاط 





سالمت و پیروز باشید


