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همذهه :تحقیقبت کوی ثزای تحقیقبت ّوِگیز  COVID-19هٌبعت ًیغت سیزا پیبهذّبی اختوبػی را هبًٌذ تحقیقبت کیفی پَؽؼ
ًویدّذ .سیزا  COVID 19یک رٍیذاد اختوبػی اعت کِ ثِ دلیل ثز ّن خَردى ًظن عجیؼی خبهؼِ اس اّویت سیبدی ثزخَردار اعت.
ثزای ؽکغت ایي ثیوبری ،تؼبهل اختوبػی السم اعت ،ثٌبثزایي تحقیقبت کیفی ثزای یبفتي چبلؼّب ٍ تدزثیبت خبهؼِ هٌبعت اعت.
ّنچٌیي ،ثِ دلیل ًبّوبٌّگی رفتبرّبی ثْذاؽتی هزدم ثب هذلّبی اپیذهیَلَصیکی ،آعیتپذیزی افزاد در اپیذهیّب ،ػَاقت غیزهٌتظزُ
یب ًتبیح ؽگفتآٍر ،اعتخزاج تدبرة ؽزکتکٌٌذگبى اس اقذاهبت پشؽکی ٍ آؽکبر ؽذى اًؼغبفپذیزی در هَاخِْ ثب هؾکالت اختوبػی،
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عثذالغنی عثذالهی هحوذ و هوکارش

دادُّبی کیفی فقظ ثِ یک عیبعت ،خذهبت ٍ ًتیدِ کبر

ٍاقؼیتّبی اختوبػی ٍ ّنچٌیي ایٌکِ چزا ثزخی اس اقذاهبت

ًویپزداسد ثلکِ ثِدًجبل "چگًَگی" (رًٍذ دعتیبثی ثِ آى

هذاخلِای ثزای رعیذى ثِ پیؼثیٌیّب در ؽیَع هَفق ًیغتٌذ

ًتیدِ) هیثبؽذ .ثب تَخِ ثِ هبّیت رٍػّبی کیفی ،اهکبى

کوک کٌٌذ ( .)0پٌح تفبٍت ػولی رٍػّبی کیفی ثب کوی در

کؾف ٍ غبفلگیزی هحقق ثزای رعیذى ثِ ًتبیح غیز هٌتظزُ را

اپیذهیّب دیذُ هیؽَد.

فزاّن هیآٍرًذً ٍ ،تبیح غیزقبثل پیؼثیٌی ٍ ًبثزاثزیّبی

عذم انطثاق رفتارهای تهذاشتی افزاد تا هذلهای

اختوبػی افزاد را قبثل هؾبّذُ هیکٌٌذ .اپیذهیَلَصی ػوذتبً

اپيذهيولوصیک

ثزای تؼییي ؽیَع ثیوبری ،یبفتي هَارد خذیذ ثیوبری ،تؼییي

عزعبى ریِ پیًَذ دّذ .در صَرتیکِ در یک تحقیق کیفی

هیشاى ثیوبری ٍ ایدبد ٍ ارسیبثی فزضیبت در هَرد دالیل ثیوبری

تدزثیبت ثزخی اس خَاًبى ًؾبى هیدّذ کِ دلیل ایٌکِ ثِ

ٍ ؽیَع آى تالػ هیکٌٌذ .دادُّبی کوی ثِ اعالػبتی هبًٌذ:

اعتؼوبل عیگبر اداهِ هیدٌّذ سیزا هؼتقذًذ ایي ثیوبری ثزای

درصذ افزاد هجتال ثِ  ،COIVD-19چگًَگی اثتال ٍ ،آهبر ثْجَد

آىّب ریغک ثبالیی ًذارد ( .)2ایي هثبلّب حبکی اس آى اعت

یبفتگبى اس ثیوبری هیثبؽذ ( .)9ثب ایيحبل ،هذلّبی

کِ پیًَذّبی ػلی ثیي رفتبرّب ٍ خغزات ّویؾِ ثزای افزاد

اپیذهیَلَصیک کوی پیبهذّبی اختوبػی ثیوبری را پَؽؼ

هٌبعت ًیغت کِ ثتَاًٌذ رفتبرّبی پیؾگیزاًِ تَصیِ ؽذُ را

ًویدٌّذ .اس دیذگبُ پشؽکی ،کٍَیذ  99فقظ یک ثیوبری

اػوبل کٌٌذ .هثالً در اپیذهی کٍَیذ  99ثِ هزدم تَصیِ

ّوِگیز ًیغت .ایي یک رٍیذاد اختوبػی اعت کِ ًظن

هیکٌٌذ کِ اس هحذٍدیتّبی اختوبػی ٍ قزًغیٌِ ثزای

اختوبػی خبهؼِ را هختل کزدُ اعت .ثب تَخِ ثِ پَیبیی ٍیزٍط،

پیؾگیزی اس اثتال ثِ ثیوبری اعتفبدُ کٌٌذ .ثب ایيحبل،

اًتؾبر ػفًَت ،ایدبد هصًَیت ،تالػّبی هذاٍم ثزای ارائِ ثْتز

هغبلؼبت کیفی ًؾبى هیدّذ کِ ثغیبری اس ػَاهل پیچیذُ

هزاقجتّبی ثبلیٌی ٍ ،تالػ ثزای ثْجَد درهآىّبی پشؽکی ٍ

هختلف رٍاًؾٌبختی ،فزٌّگی ٍ اختوبػی ،ؽزایظ رػبیت
خَاًت هختلف قزًغیٌِ را هحذٍد

تَلیذ ٍاکغي هَثز ،ثخؼ هْوی اس داعتبى در حبل آؽکبر ؽذى

هیکٌٌذ.

پبًذهی هیثبؽذ .ثٌبثزایي ثزای کٌتزل ثیوبری ،اقذاهبت

آسيةپذیزی افزاد در اپيذهیها

اختوبػی هزدم ٍ تؼبهل ثب یکذیگز ثزای ؽکغت دادى ثیوبری

تحقیقبت کیفی آعیتپذیزیّبی اختوبػی هؾبرکت

در خزیبى اعت .کٍَیذ  99ثبػث ایدبد رٍاثظ خذیذ فزٌّگی ٍ

کٌٌذگبى را در هقبثل ثیوبریّب کِ حبصل تدزثیبت آىّبعت

اختوبػی ثیي هزدم ؽذُ اعت ( .)9رٍیکزدّبی کیفی ثْتزیي

اؽکبر هیکٌذّ .نچٌیي در ّوِگیزی کٍَیذ  ،99اًَاع

رٍػ ثزای رعیذى ثِ ٍاکٌؼّبی اختوبػی ًغجت ثِ ایي

رٍیکزدّبی کیفی ثب رٍػّبی هختلف ،چگًَگی آعیتپذیزی

ثیوبری ّوِگیز اعت .ایي رٍیکزدّب ثِ هب ایي اهکبى را هیدٌّذ

اختوبػی خبًَادُّب را در هقبثل ٍیزٍط کزًٍب ًؾبى هیدّذ

تب تدزثیبت افزاد اس چگًَگی ؽکل گزفتي هؼٌب ٍ حظ عالهت ٍ

هبًٌذ فقز کِ ثبػث تبثیز ثز سًذگی افزاد ؽذُ ٍ اس خْت تْیِ

ثیوبری را اعتخزاج کزدُ ٍ درک کٌین ( .)8رٍػّبی کیفی در

هَاد

رػبیت

کٌبر رٍػّبی عٌتی اپیذهیَلَصیک کوی ثب تَخِ ثِ هبّیت

فبصلِگذاریّبی اختوبػی ثِدلیل ًبآگبّی ثبػث اثتال ثِ

خبؿ ٍ توبیش آى ًغجت ثِ تحقیق کوی کِ ًِ فقظ ثِ "چِ"

ثیوبری گزدیذُاًذ (.)6

غذایی

هقَی،

ثْذاؽت

فزدی،

ػذم

ثلکِ ثز "چگًَگی" هتوزکش هیؽًَذ .تحقیقبت کیفی اس عزیق

پياهذهای غيز هنتظزه یا نتایج غافلگيزکننذه

هصبحجِّب ،ثحثّبی گزٍّی ٍ هؾبّذات ،دیذگبُّب ،هؼبًی ٍ

رٍیکزدّبی کیفی ثز خالف رٍػّبی کوی ،قبدر ثِ ًؾبى

اًگیشُّبی هختلف را کؾف ٍ در ثز هیگیزًذ .آىّب هیتَاًٌذ ثِ

دادى ًتبیح ًبگْبًی ٍ غیز هٌتظزُ اپیذهی کٍَیذ  99هیثبؽٌذ.
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تحت ػٌَاى تحقیقبت کوی ؽٌبختِ هیؽَد .کِ در آى هحققبى

در ایي ارتجبط تحقیق کوی هیخَاّذ عیگبر کؾیذى را ثب

] [ DOI: 10.18502/ssu.v29i2.6083

سزدتيز هحتزم

تَضیح ؽکبف ثیي هفزٍضبت در هذلّبی اپیذهیَلَصیک ٍ

ارتثاط تحميك کيفی تا کوویذ 10

ثز رٍی پزعتبراى ًؾبى داد کِ تزطّبی اٍلیِ درثبرُ ٍیزٍط

فزایٌذّبی دفي ایوي افزاد فَت ؽذُ در ثزاثز کزًٍب ٍیزٍط را

ًشد آىّب ٍ کوجَد هبعک ٍ هَاد ضذ ػفًَی کٌٌذُ ثزای کبدر

پیبدُ کزدًذ ٍ ثزای خلَگیزی اس آعیتدیذگی اقتصبدی ،راُّبی

پشؽکی هَخت آعیتدیذگی کبدر درهبى گزدیذ ٍ لذا پزعتبراى

کغت درآهذ ایوي را ثِکبر گزفتٌذ ایٌْب ًوًَِّبیی اس

ثب خیبل راحت ًویتَاًغتٌذ اس ثیوبراى هزاقجت کٌٌذ کِ ایي اهز

اًؼغبفپذیزیّب ثزای کٌبر آهذى ایوي ثب کٍَیذ  99هیثبؽذ

هَخت افشایؼ آهبر هزگ ٍ هیز ثیوبراى هجتال گزدیذ (.)7

(ً .)9قؼ تحقیقبت کیفی ثب اًدبم هصبحجِ ،گزٍُّبی تخصصی،

رٍیکزدّبی کیفی ثٌب ثِ هبّیت خبؿ خَد در ؽیَع

درگیز در پبًذهی کٍَیذ  99هیثبؽذ تب ثب ثِ هؾبرکت گذاؽتي

ثیوبریّب ثزای اعتخزاج تدزثیبت اس کلیذٍاصُّبی کلیذی ثزای

ایي تدزثیبت ثِ اخزای ثْتز فزایٌذّبی حفبظتی کوک کٌٌذ .ثِ

خغتدَ اعتفبدُ هیکٌٌذ کِ تأکیذ ثز ًیبسّبی درهبًی

ػٌَاى هثبل ػذم ّوکبری ثب قزًغیٌِ ٍ فبصلِگذاری اختوبػی

هؾبرکتکٌٌذگبى در خَاهغ آعیتدیذُ دارد .در ّویي ارتجبط

در ایبالت هتحذُ ،اّویت آعیتپذیزی خبهؼِ در دعتیبثی ثِ

در اپیذهی کٍَیذ ً 99یش هؾبّذُ هیکٌین کِ هقبالت چبح

هْبر هؤثز  COVID-19را ًؾبى هیدّذ ( .)91رٍػّبی کیفی

ؽذُ در ایي سهیٌِ ثز اعبط تدزثیبت هؾبرکت کٌٌذگبى در

هیتَاًٌذ ًقؼ هْوی در درک ّوِگیزیّب هبًٌذ ،COVID-19

ارتجبط ثب درهبىّبی هحذٍد ٍ غیز اختصبصی ،تدزثِ ػالئن

در ًشد افزاد درگیز در پبًذهی ٍ راُ حلّب ٍ راّکبرّبی هؤثز

ثیوبری در ثیي هجتالیبى ٍ ،هْنتز اس ّوِ ًقؼ تدْیشات دفبػی

ثزای هجبرسُ ثب ثیوبری داؽتِ ثبؽٌذ .رٍػّبی کیفی ثب کبٍػ

را ًؾبى هیدٌّذ (.)8

تدزثیبت افزاد درگیز در اپیذهیّب ٍ تٌَع دیذگبُّبیی کِ ٍخَد

آشکار کزدى انعطافپذیزیها در هماتل هعضالت اجتواعی

دارد ثِدًجبل درک کبهل ثیوبری اس دیذگبُ افزاد درگیز اعت کِ

پبًذهی کٍَیذ  99تَام ثب هؼضالت اختوبػی هختلف ثزای

خذهبت ارائِ هیدٌّذ یب دریبفت هیکٌٌذّ .نچٌیي رٍػّبی

هزدم ٍ خَاهغ هختلف ثَد .ثِ ػلت ػذم ٍخَد درهبى قغؼی ٍ

کیفی هیتَاًٌذ ضوي تَخِ ثِ ٍضؼیت هَخَد ،درطّبی

ٍاکغي هٌبعت کِ ایوٌی السم را ایدبد کٌذ قزًغیٌِ در خبهؼِ

آهَختٌی در هَرد ثیوبریّبی ّوِگیز ثِ هؾبرکت گذارًذ تب

ثِ اخزا دراهذ کِ هَخت هحذٍدیتّب ٍ هؾکالت فزاٍاًی ثزای

هغئَلیي ٍ ثزًبهِریشاى اس آىّب در ارتجبط ثب اپیذهیّبی آیٌذُ

افزاد هختلف گزدیذٍ .لی هزدم اًؼغبفپذیزی السم را در هقبثل

اعتفبدُ کٌٌذ ٍ در هذیزیت هؤثز آىّب ثزای کٌتزل ثیوبری

ثیوبری داؽتٌذ ثزای پیؾگیزی اس اثتال ثِ ثیوبری رػبیت

اثزگذار ثبؽٌذ.

فبصلِگذاری اختوبػی ٍ اعتفبدُ اس تدْیشات ایوٌی ٍ
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Qualitative Research in COVID 19 Pandemic
Abdolghani Abdollahi Mohammad1, Mohammad Reza Firouzkouhi†2

Letter to editor
Introduction: Quantitative research is not suitable for COVID pandemic research because it does not
cover the social consequences of qualitative research. COVID 19 is a social event that is important because
of the disruption of the natural order of society. To defeat the disease, social interaction is needed, so
qualitative research is appropriate to find the challenges and experiences of society. Therefore, due to the
inconsistency of people's health behaviors with epidemiological models, people's vulnerability in epidemics,
unexpected consequences or surprising results, extracting participants' experiences from medical procedures
and revealing flexibility in the face of social problems, the use of qualitative research in this pandemic that
will be important.
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