
 

 

 
 

 کاربرد روش تحقیق پديده شناسی در علوم بالینی
 حیدرعلی عابدی

 چکیده
ی و کل ی  یهیا  های مختلفیی از مللیه روش   روش تحقیق یکی از منابع مهم کسب دانش است که به روش

 ایی  آن در  هیای مسسیو    روش ازهای متنیويی دارد کیه    تحقیقات کیفی روش شود. بندی می کیفی دسته
 روشپسداختیه شید  اسیت.     یو کیاربسد آن در يلیو  بیالین    شناسیی  پدیید  تحقییق   بیه روش تنهیا   مقاله
بیسای   گییسد.  شناسیی سسشمیله میی    از فلسفه پدیید   استقیاسی  -روش توصیفی  که یکشناسی    پدید

تطبییق آن بیه ينیوان     سیس   شناسی و  نخست به تاریخچه فلسفه پدید در ای  مقاله توضیح ای  موضوع
بیه  ای  پسسیتاری رسفیه   و تومیه يلیو  بیالینی    .شد  استدر يلو  پزشکی اشار  یک روش تحقیق کیفی 

 نگیس  بیا   ای  دیدگا  کیل  .فساهم آورد  است را شناسیای بسای انجا  تحقیقات پدیدار نگس زمینه مساقبت کل
کیه   شیود  توصیه میکند.  شناسی فساهم می  پدیدمطالعه تجسبه زیسته ملزوج شد  و اساسی بسای تحقیق 

آوری  تیسی  روش ملیع   تحقییق رامیع بیه تجسبیه زیسیته مناسیب      ق باید از خود سؤال کند کیه آییا   محق
در نظیس بگییسد کیه ایی       بایید محقیق    های اولیه در نظس گسفت  تجسبه پدید  است شون داد  ؟هاست داد 

شناسی مبتنیی بیس هیدس اسیت شیون بیس خی س          پژوهش پدید های غنی و توصیفی است. محصول داد 
 باشید بلکیه   ی که نلونه از آن انتخاب شد  نلیا ها به مامعه ت کلی  هدس يلومیت بخمیدن یافتهاتحقیق

کیه تجیارب کیافی در     افیسادی  یید طور که اشار  شد محققیی  با  مورد نظس است و هلان  هدس فهم پدید
انتخیاب    دنی ند بهتسی  اط يیات را در میورد موضیوع ارادیه ده    نتوا د و میندار را مورد پدید  مورد مطالعه

بسداری میدانی  اسناد و مدارک یا اغلب تسکیبی از ایی    ند از مماهد   مصاربه و یادداشتا يبارت که دنکن
ژی( ونولی وشناسیی ففنوم   پدیید  های تحلیل اط يیات در  روشدر ای  مقاله هلچنی  به . باشد ها می روش

کننید    ن شسکت در تحقیق  ریق شیسکت  انه بودخطسات و فواید تحقیق  ماهیت داوطلب اشار  شد  و ابعاد
محققیان در میورد صیحت ارتلیالی از طسییق خیواص        تمسیح گسدید  و در خصوص قضاوت بسای انصساس

 .  بحث شد  است   ايتبار  قابلیت انتقال و تأدیدپذیسیقابلیت وابستگی

 واژگان کلیدی
 .در يلو  بالینی تحقیق  شناسیپدیدار کیفی  تحقیق تحقیق

                                      
 دانمگا  آزاد اس می وارد خوراسگان دانمیار                                                Email: habedi@khuifs.ac.ir  

 12/10/88تاریخ پذیسش:          04/07/88ل: تاریخ ارسا
 207-224صص /  1389 بهار/  54/ شماره نوزدهمفصلنامه راهبرد / سال 
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 مقدمه
حقیق یکی از منابع مهیم کسیب   روش ت

های مختلفی از ملله  دانش است که به روش

شیود.   بندی می ی و کیفی دستهکل  یها روش

 :کننید  گونه تعسیف می را ای  1تحقیقات کلی

دار و يینیی بیسای    کوشش مستلس  سیازمان »

بمیسی   بسرسی و مورد آزمایش قسار دادن يلم

سطح يلم بمیس   یو تولید دانش مدید و ارتقا

از . (Burns and Grove, 2007)« باشیید مییی

را کوشمییی  2تحقیقییات کیفیییسییوی دیگییس 

دار  ذهنی و بسای کمف معانی تجارب  سازمان

 ,Burns and Grove) کنند تعسیف می روزمس 

 به نقیل از  (1385ف يابدی و هلکاران .(2007

 یییک نگییسش و وی و ویلییس  اییی  روش راهییالو

وصییف    بسای تای ذهنی و سیستلاتیک شیو 

معنی دادن بیه آنهیا    يلیق تجسبیات زندگی و

 (.1385فهالوی و ویلس   اند تعسیف کسد 

( اشییار  2005در اییی  رابطییه مییور  ف 

  کند که مطالعات کیفیی  تجیارب روزمیس    می

تییا فهییم  کننیید زنییدگی افییساد را مطالعییه مییی

طییور طبیعییی در  ه کییه بیی را هییایی  پدییید 

  دنی ده ن رخ میی های طبیعیی خودشیا   رالت

ت شییی بییسای معنییی  اًس سییازند و نهایتییمیسیی

روزمیس  اسیت. در ایی     بخمیدن بیه زنیدگی   

                                      
1. Quantitative Research 
2. Qualitative Research  

 شود و هیچ روش هیچ متغیسی دستکاری نلی

 ای کنتیسل نخواهنید   کدا  از متغیسهای زمینه

يات کیفیی  اط  .(Morse, 2005, p.859) شد

. آیید  دسیت میی  ه ها بی  از نگا  يلیق به پدید 

  را پژوهمگسان تعسیف وسییعی از ییک پدیید   

 تلا  وقایع تجسبه شید  افیساد را در   اًکه تقسیب

 دهنید  ییسد  میورد اسیتفاد  قیسار میی     گ بس می

(Borg and Gall, 2003).  

های متنیويی دارد   تحقیقات کیفی روش

لیه  که بحث پیسامون آنها از روصیله ایی  مقا  

ای از آنها اشیار    بیسون است و تنها به نا  پار 

ایی  رویکیسد    های مسسو  در شود. از روش می

وان بییه روش تحقیییق پدیدارشناسییی  تیی مییی

شناسیی  تفحیف فلسیفی      قو   ور نظسیه پایه

 نقد امتلايی و تحقییق تیاریخی اشیار  کیسد    

که در ایی  مقالیه بیه     (1385فهالوی و ویلس  

کیدا    اراده یک تعسیف مختصس در میورد هیس  

و  شناسی روش پدید بسند  و تنها به توضیح 

 شود.   پسداخته می یبالینکاربسد آن در يلو  

از روش   3شناسیییفپدیدار( روش پدییید 

ی ممیتق شید  و از فلسیفه    استقسای  توصیفی

 هینظسگیسد. روش  شناسی سسشمله می پدید 

بسای کمف ممیک تی کیه در مامعیه     4ور هیپا

  ومود دارد و فسآینید ریل آنهیا مفیید اسیت     

. ایی  روش بیس   گییسد  مورد استفاد  قیسار میی  

                                      
3. Phenomenological Research 
4. Grounded theory Research  
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بیس تلیسی  و   ط شناخت متکیی  مماهد  و بس

روش تحقیق  کید دارد.أارتباط بی  متغیسها ت

 6شناسی در رقیقت از يلم انسان 5شناسی قو 

روش از طسیق مطالعه . ای  توسعه یافته است

ییک فسهنیب بیه مطالعیه آن      یيلیق ايضیا 

پیسدازد. محقیق بیا میسد  زنیدگی       فسهنب می

فسهنگیی   یکند و به ينوان یکیی از ايضیا   می

آوری اط يیات در   به منظور ملیع امعه آن م

های مختلف بیه   در ای  روش  فسهنب .آید می

 منظور افزایش آگاهی یا فهم تأثیس فسهنب بس

رفتارهای انسانی و س متی تمسیح  مقایسه یا 

یک بیان  7. مطالعه تاریخیشوند تلیز داد  می

توصیفی است یا تجزیه و تحلیل اقدامی است 

زمییان اخیییس رخ داد  کییه در گذشییته دور یییا 

  مسیتندات  هیا  هاط يات از طسیق نوشت .است

. از ایی   آید دست میه های ک می ب یا گزارش

گذشیته میورد بسرسیی قیسار      اقیدامات طسیق 

های مؤثس در شیسایط   گیسند تا فهم و پاسخ می

شامل  8بسرسی فلسفی راضس را تسهیل نلاید.

حلیل يق دی بسای روش  شدن معانی  ایجاد ت

   بسرسی مسادل مسبیوط بیه  ا  خ قیته شارز

. باشید  يلیم میی   ماهییت اخ قیات و مطالعیه  

طالعیه را از  یک اید  یا موضوع مورد م  محقق

طسیییق موشییکافی مقییامت  آزمییایش معییانی  

                                      
5. Ethnographic Research 

6. Anthropology  
7. Historical Research 
8. Philosophical Inquiry  

هییا و    ارادییه مییوابامتؤ  ایجییاد سییمفییاهیم

هیا میورد    کارگیسی آن میواب ه و ب هاپیمنهاد

 دهد. بسرسی قسار می

هیای يلیو     متس در رشیته ها بی ای  روش

 کیار ه امتلايی  يلیو  تسبیتیی و میدیسیت بی    

در يلیو    اًشیه اخییس   گیس  ؛گسفته شید  اسیت  

ای مییورد  صییورت فزاینیید ه پزشییکی نیییز بیی 

  صیف  1385فيابیدی    گیسد می استفاد  قسار

هیای تحقیقیاتی    با ای  رال کلیتیه  (.79-62

هیایی کیه منیابع میالی      هیا و سیازمان   دانمگا 

به موضوع تحقییق    کنند   میمیأتحقیق را ت

کننید  زییسا    ای بدبینانه نگا  می کیفی از زاویه

مسییسی    کننید ایی  نیوع تحقیقیات     فکس می

رییزی نمید     ممخف ندارد و درسیت بسنامیه  

هیای دیگیس    المعاع روش است و یا گاهی تحت

 ;Burns and Frove, 2007) گییسد  قیسار میی  

Borg and Gall, 2003).  بسای فهیم  ولی بمس

هییای مییستبط بییا   بسیییاری از پدییید  عییانیم

ها بهس   ی  شیو س متی ناگزیس خواهد بود از ا

ای  نوع تحقیق بیسای   (.1385فيابدی   بگیسد

هایی که اط يیات کیافی در میورد آن     ریطه

هییا در  ومییود نییدارد یییا کمییف معییانی از داد 

هیا و   ارساسات  رفتارها  يقاید  آگاهی اشکال

 مناسیب اسیت. می  ً   مات مد نظس باشید   اقدا

بسای تمسیح و افزایش فهم در میورد تجیارب   

  ضعف و رارتیی  رد  مساقبتانسانی ناشی از د



د 
دی
ق پ
قی
تح
ش 
رو
د 
ربس
کا

 
ی
ین
 بال
و 
 يل
در
ی 
اس
شن

 

 

 

210 

آوردن  رود و شییون بییه يییدد در کییار میییه بیی

  تحقیق کیفی در استيواطف انسانی ممکل 

ی روش میؤثستسی  های کل ی  مقایسه با پژوهش

 باشیید هییا مییی ی بسرسییی اییی  نییوع پاسییخبییسا

(O'Donoghue and Punch, 2003).   به ي و

گیییسی از فلسییفه  تحقیقییات کیفییی بییا بهییس  

بس فهلییدن تلامییت ییک پدیید        نگسی کل

؛ (Cohen et al, 2000) متلسکیییز اسیییت

 Denzin)( و 1388خیانی و دیگیسان     فرس 

and Lincoln,2000). 

 پديدارشناسی -1 
پدیدارشناسیی  طور که اشار  شد   هلان

فلسفه است.  یک روش تحقیق با رویکسدی به

در ابتدا فلسفه پدیدارشناسیی مطیسش شید و    

کارگیسی آن در یک مطالعه ه سس  رویکسد ب

بسای توضیح ای  موضوع  .خاص صورت گسفت

نخست به تاریخچیه فلسیفه پدیدارشناسیی و    

قیق کیفیی  تطبیق آن به ينوان یک روش تح

 شود.   در يلو  پزشکی اشار  می

 شناسی سیه مسییان اصیلی   پدیدار اصومً

 بییه بسنتییانوآن را دارد کییه مسرلییه مقییدماتی 

مسرلییه  دهنیید و نسییبت مییی (1837-1848ف

 سیسل وهیای ه  مسبیوط بیه کوشیش   آللانی را 

 (1889-1938ف هایییییدگس و (1859-1938ف

 ثیسأی تحییت تییداننیید و مسرلییه فسانسییو مییی

و  (1908-1961ف پییونتیی    نظسیییات مسلییو 

در  باشید.  می ( و دیگسان1905-1980ف سارتس

آنهییا هییدفی ممییابه دارنیید و  هلییرییال ه هییس

  تحلیییل آنهییا بییا هییم   هییای تجزیییه و  روش

د. هییدس اصییلی یییک روش  پوشییانی دار هییم

شناسییی بسییتگی بییه پیییسوی  تحقیییق پدیدار

از خلیق ییک توصییف      محقق از مکاتب فوق

مامع از یک پدید  تجسبه شید  روزانیه بیسای    

ارادیه  دستیابی به درک سیاختار ذاتیی آن تیا    

فبیییش از  رک پدییید مفهییو  تفسیییسی از د 

بیس پاییه تفسییس بنیا شید       توصیف پدید  که 

 بیه  باشد. بعضی پژوهمیگسان  است( متغیس می

دار فییو پیییسوان او طس هوسییسلی از رو دنبالییه

ز ا دیگییسبعضیی  انید.   پدیدارشناسیی توصییفی  

که بیس   را يقاید هایدگس و هلکاران اومحققان 

  شناسی تفسییسی اسیت  دارای  باورند که پدی

  از رویکسدها غلیط  کدا کنند. هیچ یانتخاب م

معبسی بسای مطالعه  ها صسفاً نیست  ای  روش

 هیای متفیاوت هسیتند    تجسبه زنید  بیه روش  

(Mayan, 2001). 

شناسی از دو کللیه یونیانی    لغت پدیدار

یعنی فنومنون به معنیی پدییدار ییا رهیور و     

لوگو  به معنای يقیل  خیسد ییا اندیمییدن     

  شناسی دربیار دار. قسلتی از فلسفه پدیاست

ی   نظسیه دانیش   دربار ی  شناسی سؤال معسفت

است و ارتباط شخصی « ؟دانیم شگونه ما می»

دانسیته شیود     توانید  چیه میی  داند با آن که می
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شناسیی   چنی  بیا سیؤال هسیتی   هل باشد. می

در ارتبییاط اسییت. سییؤال « ؟شیسییت بییودن»

شناسی با ماهییت ومیود و دانیش میا      هستی

 سیس « ؟اند ت اشیاء شگونهواقعی»آن که   دربار

 (.1388خیانی و دیگیسان     فرسی   کار دارد و

نکتیه اصیلی مسبیوط بیه دییدگا        پنجلئونارد 

فسد را بیان  در خصوصپدیدارشناسی هایدگس 

 ند از: ا يبارتکه نلود  

از فسهنب  تیاریخ  فسد دنیایی دارد که  .1

 گیسد. و زبان منماء می

فسد ومیودی دارد کیه شیزهیا در آن     .2

ایی  معنیی  افیساد    رزش و اهلیت دارنید. در  ا

 هشییوند کییه در زمینیی فقییط وقتییی درک مییی

( 1962هاییدگس ف شان مطالعیه شیوند.    زندگی

توانید بیدون    دارد که هیچ شیز نلیی  ارهار می

ارماع به درک زمینه فسد به رسیاب بیایید و   

اب آوردن هیس شییز مسیتلز  تفسییس     به رسی 

  زمینییه فییسد کییه بییه آن تاریخچییه  اسییابس

 باشد.   گویند  می یم

کنند  است. هیس فیسد   فسد خود تفسیس .3

دسییت ه توانیایی تفسییس دانیش دارد. درک بی    

 شود.   آمد  قسلتی از خود می

فییسد تجسییم اسییت. اییی  از دیییدگا    .4

دکارتی که دربار  مالکیت بدن است  متفاوت 

است. اندیمه تجسم دیدگاهی است که بیدن  

 القو تیوانیم بیه طیور بی     هی است که ما میی را

 ايلال خود در مهان را تجسبه کنیم.

فسد در زمان اسیت. هاییدگس بیا ییک     . 5

اندیمیه متفیاوتی از زمیان    « ریال »آگاهی از 

قدیم که بیه سیبک خطیی درک شید  بیود       

( او کللیه  1994داشت. طبق گفته لئونیارد ف 

کار بسد کیه راهیی مدیید    ه را ب 9«گذر زمان»

ن  اکنیو  در يباراتی از مللیه  بسای درک زمان

 ,Polit et al) نه بعید و نیه قبیل دملیت دارد    

2001). 

و  بیییس ایییی  يقایییید  هاییییدگس   يییی 

فلسیفه تفسییسی    شناسی را به سیلت پدیدار

 هییای ای بییسای روش گسییتسش داد کییه پایییه 

هیای قیدیم    شد فدر افسانه 10تحقیق تفسیسی

هیا از خیدایان بیه     واسطه پیا  Hermes یونان

سییس  هیا بیود(. ایی  مسیتلز  تف     سوی انسیان 

کنندگان به منظور کلک  ها بسای دریافت پیا 

به درک بود. هسمنوتیکی که در نتیجه تسمله 

هییای دیگییس و یییا بییه طییور  منییابع آن از زبییان

ه های مذهبی نظیس انجیل بی  مستقیم از کتاب

ومیود آمیید  بییود  ممیکل بییود. هسمنوتیییک    

تئوری تفسیسی شد و به شکل امسوزی آن به 

 نی در آمد.ينوان تئوری تفسیس معا

ویلس و تودلس يقیید  دارنید کیه بایید در     

هنگا  انجا  تحقیقات يللی در مورد تجیارب  

                                      
9. Temporality 
10. Hermeneutical methods 
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آنها نمان انسانی تلایزات فلسفی لحاظ شود. 

شناسیی  هسمنوتییک و   اند کیه در پدیدار  داد 

  11ای پاییییهاصیییالت ومیییود سیییه ریییوز    

دخالیت   13سیازی   یانسیان  و 12پیذیسی  انعکا 

 ند.ردا

 هرساند که نقطی  را میای  معنی  :ایپایه

شسوع را زندگانی بگیسیم. دنیای روزمس  شامل 

باشییید. زنیییدگانی  تجسبیییات ممیییتسک میییی 

آن صیحبت    تس از آن است که دربیار  پیچید 

هیای ذاتیی اسیت. بیسای      شود و شامل کمش

گا   تحقیق تجسبه زند  است. هس پایه هوسسل

افتاد  سؤال شود  یک   پا  دربار  هس شیز پیش

ییک  گیسدد. درک زنیدگی نییاز بیه      پدید  می

هیای   فسض به طوری که پیش  نگسش باز دارد

قبلی کنار گذاشته شود تیا بتوانید توصییفات    

 معنی و ارتباط یابد.

خاصیی  هسمنوتیک ابعاد  پذیری:انعكاس

 شناسی افزود  است. گیادامس به تحقیق پدیدار

( يقاید هایدگس دربار  تفسیس به ينوان 1975ف

انسییان را توسییعه داد.   هلییاهنگی در ومییود 

پذیسی و دانش موقعیتی ای   انعکا منظور از 

است که انسان فسد خود انعکاسی است که بس 

تجسبیات و ارتباطات شخصیی    زندگی روزمس 

تاریخی و موقعیت خیود    در یک زمینه زمانی

                                      
11. Grounding 

12. Reflexivity 
13. Humanization 

در مهییان اسییتوار اسییت. هلیمییه مفییاهیم و 

ی در سیایه تجسبیه و تفکیس اصی ش     دانش قبل

. هلیمه زمینه بسای تفاسیس گوناگون شود می

بییاز اسییت  زیییسا محققییی  یییا متفکییسی  در  

کیار   و ارتباطات خود بیا دنییا و دیگیسان سیس    

 دارند.

تییوان از  انسییان را نلییی :سااا ییانسااان

 Daseinارتباطات دنیایش مدا نلود. اندیمیه  

نسیان و  هایدگس  بودن در دنیا  ارتبیاط بیی  ا  

کنید. محققیی  در    بودن در دنیا را ارادیه میی  

های اساسیی و يلیومی    بندی مستجوی طبقه

تجسبیاتی را که دنیا از ومود انسانی هستند تا 

 کند  روش  کنند.   را آشکار می

اسییت کییه هایییدگس نمییان  شنییی  اییی  

کیفییات ومیود انسیان بیا      دهد که بازتاب می

بلکه بدن    ی میسس نیستهای کل  گیسی انداز 

ییات ومیود انسیان    زمان و فضا بازتابی از کیف

شیود کیه    گیسی میی  . از ای  يقاید نتیجهاست

کنید و از   پدیدارشناسی تحقیق را میدانی می

به زيیم ویلیس و   دارد.  انتزاع نظسی دور نگه می

وتییک  اندیمیه   اديیا کسدنید کیه هسمن    تودلس

محققیی  را   تیا پذیسی را اضیافه کیسد    انعکا 

وادار به پسسش سؤامت با معنی و مسبیوط بیه   

  کنید. نهایتیاً   نه فسهنگی  زمانی و تاریخی زمی

کننیید کییه بعیید  اییی  نویسییندگان بیییان مییی

ومییود  تحقیییق را انسییانی  ختیشیینا هسییتی
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سیودگسایی و   صیسفاً بیه طیوری کیه     ؛کند می

تحقیق توان گفت که  بلکه می  تکنیک نیست

مطالعه تجسبه زیسیته  تبییی     ختیشناپدیدار

ود می صورتی که در آگیاهی و  پدید  به هلان

تومیه يللیی   دارد  مطالعه میوهس ییا معنیی     

 تفکییس و توصیییف معییانی تجسبییی زنییدگی مییا

گونیه کیه بیا آنهیا زنییدگی      هلیان  باشید   میی 

کنید   ( اضافه میی 1993کنیم. اویلس بویند ف می

شناسیی  مسیتجویی بیسای    که تحقیق پدیدار

 است.  دهد ه معنی انسان بودن میآنچ

تحقیق پديددار شناسدی در    -1-1

 نیعلوم بالی

ای  پسستاری رسفیه  و تومه يلو  بالینی 

ای بییسای انجییا   نگییس زمینییه بییه مساقبییت کییل

 اسیت  شناسیی فیساهم آورد   تحقیقات پدیدار

مساقبییت  (.1388خییانی و دیگییسان    فرسیی 

از مانبییه نگییس مسییتلز  یییک درک شند کییل

هیای   منبیه  و بیلاری( است کیه بیا  س مت ف

کیار   و مسلی  روانی و معنوی سی متی سیس  

مطالعیه تجسبیه    نگیس  بیا   ای  دیدگا  کل دارد.

ج شد  و اساسیی بیسای تحقییق    زیسته ملزو

کنید. بیه محققیی      پدیدارشناسی فساهم میی 

که محقق باید از خیود سیؤال    شود توصیه می

کند که آیا تحقیق رامیع بیه تجسبیه زیسیته     

هاسییت.  آوری داد  تییسی  روش ملییع مناسییب

های اولییه در نظیس گیسفت  تجسبیه      شون داد 

در نظس بگیسد که ای   دید  است. باید محققپ

گوبیا  های غنی و توصیفی است.  محصول داد 

يقید  دارنید کیه محققیی  سیبک        لکینو ل

ي قه و توانیایی خیود بیسای تطبییق بیا ایی        

کننیید.  یرویکییسد بییه تحقیییق را امتحییان میی 

یند تحقیق مسبیوط بیه   آم رظات دیگس در فس

ان مسبوطیه  تکلیل و اراده مطالعه به خواننیدگ 

 .((Lincoln and Guba, 1985) است

نقددس سددپال پيوه ددی    -1-2

 ؟چیست

 :یسییند نییو ( مییی2002هییالوی و ویلییس ف 

سؤال پژوهمی بیسای انجیا  تحقییق    تعیی  »

و محور انجا  کل پسوژ  محسوب  ریاتی است

ال تحقیییق در ؤتعیییی  سیی  در «شییود. مییی

شناسییی باییید بییه ومییود ذاتییی پدییید  پدیدار

ومیود  »س اسیت از الگیوی   پسداخت پی  بهتی  

ال ؤبیسای طساریی سی    «ذاتی پدید  شیسیت؟ 

فيابیدی    شناسی بهیس  گسفیت  پژوهش پدیدار

 (.63-79  صف 1385

 گیری نمونه -1-3

  هیای کیفیی   گیسی در روش هدس نلونه

 Burns and) میورد نظیس اسیت     فهیم پدیید  

Grove, 2007).  گیییسی در  رو نلونییه از اییی

  دس اسیت شناسی مبتنی بس هپژوهش پدیدار

يلومیت  ی  هدسخ س تحقیقات کل شون بس
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ای که نلونه از آن  ها به مامعه بخمیدن یافته

بلکیه هیدس فهیم      باشید  نلیی   انتخاب شید  

طور که اشیار    مورد نظس است و هلان  پدید

کیه دارای   از میان افیسادی  یدبامحققی    شد

تجارب کافی در میورد پدیید  میورد مطالعیه     

بهتسی  اط يات را در مورد ند نتوا و می نددار

بیه شنیی     شوند.انتخاب   دنده موضوع اراده

شود و باید  گفته می 14افسادی منابع اط ياتی

 شیوند  ينوان نلونه دید ه معینی ب 15در بافت

(Morse and Field, 1996) ؛(Holloway 

and Wheeler, 2002)  و(Strubert and 

Carpenter, 2003).  هیییییا اشیییییباع داد  

کننیید  رجییم نلونییه در پییژوهش     تعیییی 

بییدی  صییورت کییه در   شناسییی اسییتپدیدار

اهیم های مف بندی دسته  ها حلیل داد هنگا  ت

خیوبی  ه هیا بی   بندی کامل و ارتباط بی  دسته

د و کیدهای مدییدی از تحلییل    وش میمعی  

م نلونیه  رو رج از ای  .ها استخساج نمود داد 

ند و گیس ها در نظس می را متسادس با اشباع داد 

 16در ای  روش به افساد نلونه  میورد پیژوهش  

نلونییه   افییساد بییه بلکییه  شییود اطیی ق نلییی

18مطلیع  17کننید   شسکت
گفتیه   19ییا هلکیار   

(؛ 62-79  صییف 1385فيابییدی   شییود مییی

                                      
14. Source of Information 

15. Context 
16. Subject  

17. Participant  

18. Informant 
19. Colleague  

 Hammel and) (؛1388خیییانی   فرسییی 

Carpenter, 2000)   و(Burns and Grove, 

2007). 

آوری  های مختلف جمع روش -1-4

 ها داده

هیییا در  آوری داد  هیییای ملیییع  روش 

 شناسییی و تحقیییق پدییید  تحقیقییات کیفییی

ممییییاهد   مصییییاربه و  :نیییید ازا يبییییارت

اسناد و مدارک ییا    20بسداری میدانی یادداشت

فهیالوی   باشد ها می روش اغلب تسکیبی از ای 

 ,Sandelowski, 2004) ( و1385و ویلییس  

p.1366). 

 م اهده -1-4-1

سیت  ها داد  آوری ملیع بسای شیو  یک  

شناسی تکامل یافیت.   ابتدا در رشته انسان که

محقق در مسیتجوی الگوهیای     در ای  روش

رفتاری افساد در یک محیط یا فسهنب خیاص  

ه بسای نلون. (Morse and Field, 1996) است

لیه  زمانید  زل در یک بیلارستان از زنی کیه باز 

خیود را در هنگیا    م تجسبیه  یخواسیت   بم بود

خواب بود   » :گفت او شنی  . دزلزله بیان کن

گلیی  ی   و صیدای لیسزش سیقف شیوبی     از سس

ها را با خود  بیه رییاط    خانه بیدار شد   بچه

بیار  روی هیم    خانه کمیاند  کیه خانیه ییک    

تیس    گردر هلان هنگا  به یاد پسس بز .ریخت

                                      
20. Field notes 
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  که در خانه خود در انتهای کوشیه خیود میا   

 رطیسس د ه سسيت به افتاد . ب  کسد زندگی می

ومود داشیت نیه    یولی نه دیوار  ریاط رفتم

بار  متومه شید  هلیه میا صیاس      یک  دری

 . . .ای نه کوشه . . .نه دیواری ومود دارد  شد 

  با رالت رزن  . . .«پاستسس ای دیگه نه خانه

آتیش از مگیس    » :ادامه داد گسیه و ناله  اندو 

شیییون از سسنوشیییت پسیییس  و    بسخاسیییت

زد  هله  می  و رد خبس بود  اش بی واد خان

گم  . . .شان ناممخف بود  زیس آوارند ولی خانه

«. هله ما صیاس بیود  صیاس صیاس     .شد  بود

گسییه و نالیه     کیسد  تلا  مدت که صحبت می

شیک  اآلیود خیود را بیا     کیسد و شهیس  غیم    می

می  بیه    شمممدت  طولدر   داد شستمو می

 ک میی ایی  زن  هیای غیس   ر و پییا رفتا  شهس 

مفیاهیلی    د. از مماهد  خیود دوخته شد  بو

امیییدی  ارسییا   تییس   نگسانییی  نا شییون: 

 .نلود استخساج را  درماندگی  غم و اندو 

 تحرير میدانی   -1-4-2

يبییارت اسییت از آنچییه تحسیییس میییدانی  

ممییاهد  توسییط محقییق بییه دقییت   هنگییا  

شیود تیا در رید امکیان      بسداری میی  یادداشت

بیه   مماهدات با صحت کامل مکتیوب شیوند.  

رتی  محاسییبات تمییسیحی هسییتند کییه  يبییا

را در صحنه واقعی موضوع اتفاق محقق آنچه 

فهیالوی و   کند طور يینی ثبت میه ب  افتد می

  (.1385ویلس  

 مصاحبه -1-4-3

 تیسی  روش  بیه ينیوان اصیلی   مصاربه   

 شناسی شناختهآوری در پژوهش پدیدار ملع

 آورد تیا  شد  است که موقعیتی را فیساهم میی  

 آنرا دیدگا  خود نسبت به دنیا کنند   شسکت

طور که تجسبه کسد  با استفاد  از زبان و لغات 

میسیح کنید. هیدس از ایی  نیوع      خاص خود ت

کنندگان  های شسکت مصاربه  استخساج پاسخ

سای  مصییاربه بنییاب .از يلییق موضییوع اسییت 

کنندگان روی تجیارب   محدود نبود  و شسکت

 کننید  بحث میی  مورد نظسخود دربار  موضوع 

رو باییید  از اییی  (.1387يابییدی و دیگییسان  ف

مصاربه يلیق و بدون ساختار باشد تا محقق 

در  . می  ً بتواند به هله زوایای پدید  پی ببسد

بیلیارانی    راستای مطالعه بیلاران پیوند کبید 

میورد مصیاربه يلییق      که پیوند شد  بودند

 ,Abedi and Tayebi, 2008) قیسار گسفتنید  

pp.73-80)  تجسبیه  بیسای مطالعیه    و هلچنی

ينوان ه بیلاران ب  نلاز بیلاران در بیلارستان

 منبع تجسبیه بیسای مصیاربه انتخیاب شیدند     

 (.63-73  صف 1387اللهی و يابدی   فکسیم
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 21ها های تحلیل داده رويه -2

شناسیی   تحقیق پدید  ها در تحلیل داد  

  یک الگوی منظلیی  تحقیقات کیفیهلچون 

زمییان  لیییل هییم آوری و تح از تکییسار ملییع 

سییت. اییی  الگییو اغلییب مسارلییی از     ها داد 

ی   آوری ملیع   تحلییل ی   هیا  آوری داد  ملیع 

 یابید  میی  هیا ادامیه   تا اشباع داد  . . .تحلیل و

(Priest et al, 2002) . بییدی  صییورت کییه 

کنیید   آوری مییی هییا را ملییع داد پژوهمییگس  

 اًکنیید و مجییدد سییس  آنهییا را تحلیییل مییی 

کنید تیا اشیباع     های بیمتسی ملیع میی   داد 

مختلفییی بییسای هییای  . روشهییا رخ دهیید داد 

ناسیییییی شپدیدار تحلییییییل اط يیییییات در

ژی( مطییسش اسییت کییه اهییم آنهییا ولیینوومففنو

 22وان کیا   های مسبوط بیه  روش ند از:ا يبارت

 24ک ییییزی  (1970ف 23(  میییورمی1966ف

 Burns and) (1990ف 25پارسییی  (1978ف

Grove, 2007) 26دیکللییی  و هلکیییاران و 

   (.1385فهالوی و ویلس   (1989ف

های فوق تفاوت شندانی بیا   شه روشاگس 

بایسیتی   انهم ندارند  با ای  ریال پژوهمیگس  

روشی که با اهیداس پیسوژ  تحقیقیاتی و نیوع     

نید  نتس است  انتخاب ک فلسفه انتخابی مناسب

                                      
21. Data Analysis  

22. Van Kaam 
23. Giorgi 

24. Colaizzi 

25. Parse 
26. Diekelman et al.  

 دنی بسسداز هیا  داد و طبق مسارل آن به تحلیل 

(Burns and Grove,2007).  ًامییا معلییوم 

کار   ژی توصیفیونولوانی که با روش فنومکس

کیه از   ک ییزی و افیسادی  از روش   کننید  می

  کننید  ژی تفسیسی پیسوی میونولوروش فنوم

گیسنید.   از روش دیکلل  و هلکاران بهس  میی 

هیای فیوق بیا     در ای  مقالیه دو روش از روش 

فهیالوی و   شید  اسیت  ذکس م ال توضیح داد  

  (.1385ویلس  

 (1978ای کاليزی ) مرحلههفت روش 

های ارادیه شید  توسیط     تلا  توصیف. 1

طور مسسو  ه کنند  در مطالعه را که ب شسکت

دسیت  ه به منظیور بی    شود  پسوتکل نامید  می

آوردن یک ارسا  و میأنو  شیدن بیا آنهیا     

 بخوانید.

و هیا مسامعیه    ییک از پسوتکیل   به هیس . 2

  بیه پدیید    مل ت و يباراتی را که مسیتقیلاً 

اسیتخساج نلاییید.     لعه مستبط استمورد مطا

اسیتخساج ملی ت   »ای  مسرله تحت ينیوان  

 شناخته شد  است. «مهم

ت ش نلایید تا به معنای هیس ییک از    .3

مل ت مهم پیی ببسیید. ایی  مسرلیه تحیت      

شیناخته شید     «فسموله کسدن معانی»ينوان 

 است. 

مسارل فوق را بسای هس پسوتکل تکسار  .4

تبط به هم را ه شد  و مسنلود  و معانی فسمول
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ها فموضويات اصلی( قسار  تم هایی از در خوشه

 دهید.

هیای   از طسیق مسامعه بیه پسوتکیل   الف(

ها را میورد بسرسیی قیسار     ايتبار خوشه  اصلی 

 دهید.

تناقضاتی  در ای  مسرله ملک  استب( 

هیای متعیدد میورد     در بی  و یا درون خوشیه 

اییی  د. محقییق نبایسیتی از  نی تومیه قییسار گیس 

  نامناسییبرییاهس ه بییهییای  هییا یییا تییم  داد 

 .پوشی کند شمم

تلفیق نتیایج در قالیب ییک توصییف     . 5

 مامع از موضوع مورد پژوهش.

  فسموله کسدن توصییف میامع پدیید    .6

صورت ییک بیانییه صیسیح و    ه تحت مطالعه ب

 روش  از ساختار اساسی پدید  مورد مطالعیه 

 «ساختار ذاتی پدیید  »تحت ينوان اغلب  که

 شود. گذاری می نا 

یق مسامعه مجدد به هس ییک از  از طس .7

کنندگان و انجا  یک مصاربه منفسد و  شسکت

توان نظس  می  یا انجا  ملسات متعدد مصاربه

 ها پسسیید و  ندگان را در مورد یافتهکن شسکت

 اقیدا    هیا  نسبت به ايتبارسنجی نهایی یافتیه 

 .(Leininger and Mcfarland, 2002) نلیود 

  باییید اسییت محققییی تییه ک یییزی معتقییدالب

 پذیس باشند. نسبت به ای  مسارل انعطاس

موانییع »تحقیییق تحییت ينییوان    یییک

بسییتسی در  «هییای معنییوی بیلییاران مساقبییت

  هییای وابسییته بییه دانمییگا  يلییو بیلارسییتان

فيابیدی و   توسط يابیدی و صیفاری   پزشکی 

انجییا   1377کییه در سییال  (1377دیگییسان  

هیا از روش هفیت    اد بیسای تحلییل د    گسدید

 هییا داد  ک یییزی بییسای تحلیییل ای  مسرلییه

اولی  رسد که ای   به نظس میف بسداری شدالگو

تحقیق کیفی در رشته يلو  پزشکی در ایسان 

 ای ینید هفیت مسرلیه   آفس(. رود ه شیلار میی  ب

به صورت زییس   در ای  تحقیق ک یزی تحلیل

 :کار رفته ب

دقت ه کنند   ب هله توضیحات شسکت. 1

دند. بییسای اییی  منظییور تلییا    طالعییه شیی م

روی کاغذ  ها ضبط شدند و سس  بس مصاربه

شییود  گفتییه مییی اًبسگسدانیید شییدند فاصییط ر

های صوتی پیاد  شیدند(. در قید  بعیدی    نوار

آنهیا شنیدی  بیار خوانید       بسای کسب معانی 

دقت صورت گیسد و ه شدند فای  مسرله باید ب

 بار خواندن مصیاربه دسیت بیه    محقق با یک

دست ه بلکه به منظور ب  استخساج معانی نزند

هیا   دن یک ارسا  و مأنو  شدن با داد آور

شندی  بار توضیحات را بخوانید و   یدمحقق با

مل کنید کیه بتوانید    أقدر در ای  مسرله ت آن

تسلط کیافی در فهیم کلیی مصیاربه را پییدا      
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سیاک  شیدن   »ایی  مسرلیه بیه     معلومً کند.

 ت. معسوس اس «ها  محقق در داد

مسرله استخساج مل ت مهم: در ای  . 2

مسرلییه  يبییارات یییا مل تییی کییه بییه طییور  

از   بیود نظیس مسبیوط    مستقیم به پدید  مورد

زییس   ها استخساج گسدید فبدی  منظور مصاربه

مل ت مهم خط کمید  شد(  ایی  ملی ت   

 نامند. مهم میاستخساج شد  را مل ت 

 مسرله فسموله کسدن معیانی شیناخته  . 3

: در ای  قسلت  معنیی هیس مللیه مهیم     د ش

صاربه یادداشت ماستخساج و در راشیه مت  

 اینها به ينوان معانی مینظم شید  ییا    .گسدید

 شوند. شناخته می« کد»

مورد قبلی ها:  بندی داد  مسرله دسته. 4

بسای هس مصاربه تکیسار شید و انبیو  معیانی     

 استخساج شد  به صیورت خوشیه موضیويات   

دهیی و     سیازمان يات اصیلی( موضیو  یا ها فتم

 :فسموله شدند

بیییه الیییف( ایییی  خوشیییه موضیییويات  

های اولیه ارماع داد  شدند تیا رواییی    پسوتکل

 گیسند. ید قساریتأ آنها مورد بسرسی و

تناقضییییاتی در بییییی  و یییییا درون ب( 

خت فاتی ها: در ای  مسرله  ملک  بود ا خوشه

ها دید  شود  بعضیی   در داخل و یا بی  خوشه

بییا مییوارد دیگییس   بییودوضییويات ملکیی  از م

د یا بیه طیور کامیل بیا دیگیس      نخوشه نباش هم

در اییی  مییوارد بییه   مییوارد مسبییوط نباشیید. 

مسامعه و با مطالعیه بیمیتس   های اولیه  پسوتکل

شد  ها به ریمه آن معانی پی بسد  می مصاربه

بنیدی آنهیا اتخیاذ     دسیته  و تصلیم مز  بسای

 شد.   می

ییک توصییف   تلفیق نتیایج در قالیب   . 5

مامع: در ای  مسرله ییک توصییف میامع از    

 ها تهیه گسدید.   و خوشه نتایج

بیانیییه صییسیح و روشیی  از سییاختار   . 6

 اساسییی پدییید  مییورد مطالعییه: در نهایییت بییا

تحیت    فسموله کیسدن توصییف میامع پدیید    

ساختار ذاتی پدید   مطالعه یک تصویس کلی از

که هلان وضعیت کلی از موانع مومود بس سس 

ارادییه   هییای معنییوی بییود انجییا  مساقبییت را 

 گسدید.  

بیا رمیوع    ها: ايتبارسنجی نهایی یافته .7

گان و پسسیش از  کننید  به شند نفس از شیسکت 

هییا  تییهفآنییان در مییورد نتییایج  از صییحت یا 

 اطلینان راصل شد.  

تجیارب  »دیگیس تحیت ينیوان    تحقیقی  

هیای پیمیگیسی از    زنان موان در میورد روش 

بیا   «های اول زندگی ممتسک بارداری در سال

 شناسییی انجییا  شییداسییتفاد  از روش پدیدار

روش تحلییل   (.1384زاد  و دیگیسان    ففتحی

بسداری شید. در  ها از روش ک ییزی الگیو   داد 

ای  پژوهش  بسای تکلیل اط يات  مصیاربه 
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ز در طیییییی دو مسرلیییییه بیییییا بعضیییییی ا

گییس   مصیاربه  کننیدگان انجا  گسفیت.  شسکت

هییای  قییانونی بییه مکییان پیی  از اخیییذ مجییوز

پژوهش مسامعه و پ  از معسفی خود و ملب 

ها و ريایت م رظیات اخ قیی     ايتلاد نلونه

هیا نلیود.    اقدا  به مصاربه خصوصی با نلونه

مصییاربه  در محیییط آرا  و خصوصییی انجییا  

 60تییا  30گسفییت. مییدت هییس مصییاربه بییی  

دقیقییییه بساسییییا  روصییییله و تحلییییل   

هس مصاربه پ  کینندگان متغیس بود.  شسکت

بس روی   بار گوش کسدن توسط محقق از شند

هیا از روش   کاغذ پیاد  شد. مهت آنیالیز داد  

ک یییزی اسییتفاد  گسدییید. بساسییا  مسارییل  

کنندگان  گانه ای  روش توصیفات شسکت هفت

به منظیور درک و هم ارسیا  شدن با آنهیا  

توسییط پژوهمییگس مطالعییه و پیی  از مییسور   

ابطه با پدیید  میورد   مطالب مل ت مهم در ر

دهیی  مطالعه استخساج شد  و سسی  سازمان

ها انجیا  گسفیت. بیا تسکییب     ها و خوشه دسته

کییسدن کلیییه يقاییید اسییتنتاج شییید  یییک   

توصییف کامل و مامییع از مزدیییات پدیید     

دست آمد. مهت ايتلادپیذیس  ه تحت مطالعه ب

عه  توصیف میامع پدییید    کسدن نتایج مطالی

ان بسگسدانید  شید. رواییی و    کننیدگ به شسکت

اندن نتییایج بییه هیییا بییا بازگیییسد  پایییایی داد 

یید نتایج توسط آنهیا و  أیکننیدگان و ت شسکت

یید قیسار   أینیز تجزیه و تحلیل تیلیی میورد ت  

کیه از روش ک ییزی    از میوارد دیگیس   گسفیت. 

  اسییتفاد  شیید  اسییتهییا  تحلیییل داد بییسای 

 دانمیجویان  درک و تجیارب » نید از: ا يبیارت 

آمیوزش   در اثسبخش مسبی مفهو  از سستاریپ

  صییف 1386و دیگییسان   فيلییوی« بییالینی

تبیی  تجارب پسستاران از يلل » ( 539-529

 Payami)« شیغلی  ثس بس تعارضاتؤو يوامل م

et al, 2009, pp.236-243)  «نیازهیییای 

منیید بسییتسی در   بیلییاران سییال  هلساهییان

  صیف  1385دیگسان   فيابدی و« بیلارستان

مستبط با تلیای ت میادران   ل يوام»(  73-65

انتخییییاب روش پیمییییگیسی از  د  درشیییییس

فتحقیقییات پسسییتاری و مامییایی   « بییارداری

« خانلیان  در افساد بیب بحسان تجار»(  1383

 ( 65-73  صییف 1385فيابییدی و دیگییسان  

 در سیییاللند بیلیییار ب هلساهیییان تجیییار»

  1386فخییادمی و دیگییسان  « هییا بیلارسییتان

و ساختار منیابع رنیج   اهیت م» ( 1-11صف 

فيابییدی  « ان بسییتسیلنددر هلساهییان سییال

 تجییارب» ( 5-16يلییوی و دیگییسان  صییف  

فصیالحی  « از بسنامه درسی مستتسدانمجویان 

( و 217-223  صییییف 1382و دیگییییسان  

تصییویس ذهنییی زنییان از بدنمییان در دوران   »

   (.1384پور   فبایسا « بارداری
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ایییی  معتقدنییید  هلکیییاران و دیکللییی 

  شناسی مهمها بسای مطالعات پدیدار اهنلاییر

دهنید کیه مسیتجو     ند. آنها نمان میی باش می

بسای موهس  پدید  و معنای آن در درون یک 

 فقط یک تکنیک ییا ییک    زمینه تعسیف شد 

بلکه آشیکار    سسی از مسارل مکانیکی نیست

نلودن معانی است که نیاز به تعلیق  شهود و 

ینید هفیت   آفس انآنی کنید.   تفکس را دنبال میی 

 دهند.  ای زیس را شسش می مسرله

ها بسای دریافت ییک   خواندن مصاربه. 1

 ؛اید  کلی

هییای تفسیییسی و   نوشییت  خ صییه  .2

 ؛مستجو بسای موضويات بالقو 

تجزیه و تحلیل نیوار پییاد  شید  بیه      .3

ی بیسای ییک موضیوع    ينوان یک کیار گسوهی  

 ؛تفسیسی

ان کننیدگ  رموع بیه میت  ییا شیسکت     .4

 ؛روش  نلودن موضويات معی بسای 

تعیی  معانی رایج  مقایسه متون بسای .5

 ؛و ايلال ممتسک

 ؛تعیی  الگوهای مستبط با موضويات .6

سؤال از گسو  مفسس و دیگس هلکیاران   .7

فهیالوی و   طیسش نهیایی   بسای پیمینهادات در 

 (؛1385ویلس  

 تجیییارب» تحقیقیییی تحیییت ينیییوان  

ای  فهپسستاری از آمادگی رس آموختگان دانش

فيابیدی  « در مسیان گذر به نقش بالینی خود

( بسای تحلیل 69-78  صف 1383و دیگسان  

دیکللیی  اسییتفاد  کسدنیید.   شهییا از رو داد 

ينییوان  هلچنییی  در تحقیقییی دیگییس تحییت 

بیلییاران اساسییی بییسای نیییاز آسییایش یییک »

 ,Yousefi et al)« هیا  بسیتسی در بیلارسیتان  

2009, pp.1891-1898)  بیسای   از هلی  شیو

مطالعیات   ها استفاد  شید  اسیت.   اد تحلیل د

لف و هلکاران با اسیتفاد  از  ؤدیگسی توسط م

انجییا  شیید  کییه ذکییس   شناسیییروش پدیدار

 .ای  مقاله خارج است خ صه آنها از روصله

 مالحظات اخالقی -3
 .کننید  هسیتند   شسکت  افساد در تحقیق

هیای تحقییق  خطیسات و     رویه  هدس تحقیق

  ماهیت داوطلبانه بودن شیسکت  فواید تحقیق

ریق   شیود.  میی بییان   بیسای آنیان   در تحقیق 

کننیید  بییسای انصییساس از شییسکت در   شییسکت

فیسد را   یی کیه  ها روش و تحقیق در هس زمانی

مید نظیس قیسار     دبای  قسار دهدمورد محافظت 

نامه در شسوع هیس مصیاربه    . فس  رضایتگیسد

 Burns and) اخیذ گیسدد  کنندگان  شسکت از

Grove, 2007) . م رظییات اخ قییی زیییس در

پژوهمییییی توسییییط یوسییییفی  يابییییدی و 

 .نظس گسفته شد یارمحلدیان در

پیی  از دادن اط يییات کییافی در مییورد 

کننیدگان بیسای مصیاربه     پژوهش از شیسکت 
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رضایت کتبی اخذ شد. بسای ورود بیه محییط   

پییژوهش و انجییا  کییار از دانمییکد  مسبوطییه  

پیژوهش  نامه گسفته شید و بیه محییط     معسفی

اراده گسدید و رضایت مسئولی  بیلارسیتان و  

هییا بییسای رضییور در محیییط و انجییا    بخییش

 پژوهش ملب گسدید.

کنندگان در پژوهش اطلینان  به شسکت 

داد  شد که اط يات به دسیت آمید  از آنهیا    

محسمانه خواهد ماند و نتیایج پیژوهش بیدون    

منظیور    بیه ذکس نا  آنها منتمس خواهد شید و  

نوارهیا   سیازی   در ری  پییاد   امس  ريایت ای 

اسیامی بیه کید تغیییس داد  شید و طیی        ههل

  با هلیان  ها و بیان نتایج نیز صسفاً ل داد تحلی

بیا دادن شیلار     شید.  کدها به آنها اشار  میی 

کننیییدگان در  تلیییا  و آدر  بیییه شیییسکت

طسفیه در   پژوهش  امکان بسقساری ارتبیاط دو 

ای  نسخه هصورت نیاز به اط يات بیمتس و اراد

راصل از پژوهش در صیورت تلاییل    هاز مقال

مساریل انجیا     کنندگان  فیساهم شید.   شسکت

نظس ريایت م رظات اخ قیی بیه    پژوهش از

 تأیید شیورای پژوهمیی دانمیکد  و دانمیگا     

 (.1388فیوسفی و دیگسان   رسید

بودن( در  صحت و دقت)موثق -4

  27تحقیقات کیفی
 شناسیی هیم   پیژوهش پدیید   صحت در 

بییه معنییی صییحت و  تحقیقییات کیفیییشییون 

باشد. محققیان در میورد    کفایت روش کار می

صییحت ارتلییالی از طسیییق خییواص قابلیییت  

و  30  قابلیییت انتقییال 29  ايتبییار28وابسییتگی

تسی  ای   مهم کنند. قضاوت می 31پذیسییدیتأ

 ,Burns and Grove) ايتبارپذیسی استخواص 

و  (,Vishnevsky and Beanlands, 2004)؛ (2007

(Pyett, 2003, p.1170). 

هییای متعییددی ومییود دارد کییه     روش

توانند آنها را بسرسیی و بیه    قان کیفی میمحق

ند تا صیحت تحقییق   خوانندگان خود اراده کن

 نید از: ا تسی  راهبسدها يبارت بسرسی شود. رایج

مسیتجو بیسای میوارد      بینی توسط ايضیاء باز

بینی توسیط  باز  منفی یا توضیحات مایگزی  

ش از هلکیاران نییز   پسسی  اران فهلچنی هلک

ی و تلفیقییهییای    روششییود( نامییید  مییی 

فهیالوی و ویلیس     گییسی  سی یا تصیلیم بسرسا

1385.)  

                                      
27. Rigor in qualitative inquiry 
28. Dependability 

29. Credibility 

30. Transferability 
31. Confirmability 
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 فرجام

شناسی بیه محققیی     کاربسد روش پدید 

تییا فییار  از کنیید  يلییو  بییالینی کلییک مییی 

کنند   محاسبات آماری که گاهاً نه تنها کلک

ه ملکی   بلکی   باشند ای نلی رل مسادل رسفه

به مطالعه يلییق  ساز هم باشند   ممکل است

ییک سیسیتم   ها بسسدازند و قادر باشیند   پدید 

کلیک   که بیه ایجاد کنند  تبیینیو  تفسیسی

را  خوددرونی  ارتباط و تبادمت و تعام تآن 

 با دیگسان و هس شیز دیگسی کیه در محیدود   

 هیایی  با استفاد  از شیو   زندگی استتجارب 

نید. بیا   درک نلای  صور و تفکستتوصیف   م ل

را  فزیسییته( زنیید  تجسبییهاییی  روش بتواننیید 

طور که در آگاهی  هلانها را  و پدید مطالعه 

موهس ییا  نلایند. هلچنی  تبیی    ومود دارد

توصییف معیانی   ها را کمف و بیه   پدید  معنی

گونیه کیه بیا آنهیا      هلیان  بیه زنیدگی   تجسبی

حققی  م دست یابند و نهایتاً کنیم زندگی می

از درک کلیی   بیا بیود  قادر خواهند   ای  روش

 32های تحیت مطالعیه بیه ارادیه نظسییه      پدید 

تجسبه طومنی مدت  یا زندگی فسدیمستبط با 

  بسسدازد. انسانی هایرفتاریا  یک پدید 

 

                                      
32. Theory  

 منابع فارسی
شان    تصویس ذهنی زنان از بدن1384  پور بایسا  .1

کارشناسددی نامده   پايدان در دوران بیارداری   
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 .اصفهان  يابدی

  خانی  خسسوان  راهزانیی  زارع و يابیدی   رس  .2

  تهییسان  مبددانی فلسددفی پرسددتاری  1388

 .انتمارات بمسی
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ان بسییتسی  لندمنییابع رنییج در هلساهییان سییال
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مجله ايرانی آمدوزش  بستسی در بیلارستان  

  صیف  6  سال اول  شیلار   در علوم پزشکی

73-65. 

  1382 يابییدی  ابییوالفتحی  توکییل و نصیییسی  .9

تحقیقدات    خانلیان  در افساد بیبحسان  تجارب
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  تحقیقات پرسدتاری و مامدايی    «ممیتسک 

 .اصفهانن  ایسا
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متییسملی :   تحقیددق کیفددی در پرسددتاری
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