
59ویژه نامه سالمت معنوی

مقدمه
برای  تحقيق و پژوهش به معنی جستجوی روشمند و هدفمند 
كسب دانش، افزايش آگاهی، شناخت ابعاد مختلف جهان هستی 
و در نهايت پاسخگويی به سواالت يا حل مشکالت است. هدف 
تحقيق  است.  دانش  بسط  و  پااليش  پيشبرد،  پژوهش،  نهايی 
درحوزه سالمت مثل ساير عرصه ها جستجوی روشمند در جهت 
و  تامين  برای  كه  است  مسائلی  درزمينه  دانش  توسعه  و  توليد 

بهبود خدمات سالمت و جامعه، دارای اهميت می باشد )1(.
تحقيقات مرتبط با خدمات سالمتی و سياست گذاری سالمت می 
تواند بر اساس روش های كيفی صورت گيرد، خصوصا در حال 
حاضر كه ما شاهد تغييرات زيادی در مفاهيم، ساختار، فرايند ها 

و تمام ابعاد نظام سالمت در دنيا می باشيم. حوزه سالمت شاخص 
های متعددی برای تقسيم بندی و طبقه بندی روش های تحقيق 
در علوم مختلف معرفی شده است كه شايد بهترين شاخص برای 
اين تقسيم بندی ميزان دانش موجود در حوزه مورد تحقيق باشد. 

بر اساس اين شاخص مطالعات به صورت زير تقسيم می شوند:
1. مطالعات اكتشافی كه معموال در موارديکه دانش كافی در مورد 
پديده مورد مطالعه وجود ندارد استفاده شده و اين مطالعات با 

فرضيه شروع نمی شوند.
2. مطالعات توصيفی كه به منظور توصيف پديده ها و يا بررسی 

روابط بين متغير ها استفاده می شوند.
3. مطالعات تبينی كه به دنبال جستجو و بررسی روابط علی بين 

پارادايم کیفی درمطالعات حوزه 
سالمت و کاربرد آن در

 نظريه پردازی
نويسنده: 

دكتر حميد رضا خانکه
 عضوگروه آينده نگري، نظريه پردازي و رصد كالن سالمت 

فرهنگستان علوم پزشکي

چكيده
زمينــه و هــدف: پارادايــم كيفــی متمركــز بــر پديــده هــای اجتماعــی و مطالعــه ايــن پديــده هــا از منظــر افراديســت كــه آنهــا را 
ــه  ــده هــای پيچيــده و وابســته ب ــم مناســب در شــناخت پدي ــد. در حــوزه ســالمت اســتفاده از روش هــا و پاراداي ــه كــرده ان تجرب
فرهنــگ جامعــه مــی توانــد در جهــت ارتقــاء ســالمت جامعــه در كليــه ابعــاد تاثيــر گــذار باشــد. هــدف از انجــام تحقيــق شــناخت 
ابعــاد مختلــف پديــده هــا بــه منظــور كشــف حقايــق و توصيــف، تشــريح، تبييــن، پيــش بينــی و كنتــرل پديــده هــا مــی باشــد.

روش كار: ايــن مقالــه ســعی دارد بــر اســاس مــرور انتخابــی منابــع معتبــر روش شناســی كيفــی و تجــارب نويســنده در طراحــی و 
اجــرای مطالعــات كيفــی بــه بررســی كاربــرد مطالعــات كيفــی در نظريــه پــردازی در نظــام ســالمت بپــردازد.

يافتــه هــا:  رويکــرد ســالمت مبتنــی بــر شــواهد، زمينــه را بــرای انجــام مطالعــات مختلــف فراهــم نمــوده اســت. قالــب مطالعــات 
بــر اســاس پارادايــم اثبــات گرايــی و بــه منظــور كشــف حقايــق قابــل تعميــم طراحــی و اجــرا مــی گــردد. در صورتيکــه ســالمت و 
پديــده هــای مرتبــط بــا آن ذهنــی، پيچيــده، وابســته بــه بســتر و فرهنــگ بــوده و درک عميــق آنهــا اوليــن و پايــه ای تريــن گام 
در طراحــی مداخــالت اصالحــی مــی باشــد. پارادايــم كيفــی و روش هــای وابســته بــه آن مــی توانــد امــکان درک عميــق پديــده 
هــای مرتبــط بــا ســالمت را از طريــق شــناخت تجــارب انســانی و معانــی تجــارب آنهــا فراهــم نمــوده و در نهايــت در شــرايطی كــه 
پديــده مســئله محــور، پيچيــده، فراينــدی و متاثــر از فرهنــگ و بســتر اجتماعــی باشــد بــا اســتفاده از روش نظريــه بســتر زاد مــی 
تــوان نظريــه هــای ميــان دامنــه داده بنيــاد توليــد نمــود. نظريــه هــای ميــان دامنــه تصويــری واضــح، جامــع و شــفاف از پديــده 
هــای ســالمتی ارائــه داده كــه بــه كمــك آنهــا مــی تــوان فهميــد مــردم بــا مشــکالت ســالمتی خــود چگونــه برخــورد كــرده و چــه 

نتايجــی حاصــل مــی شــود.
نتيجــه گيــری: بــه كمــك تصــور جامــع و واضــح حاصــل از مطالعــات نظريــه پــردازی، امــکان انجــام مداخــالت موثــر و ســازگار بــا 
فرهنــگ فراهــم شــده و مــی تــوان ضمــن ارتقــای ســالمت همــه جانبــه مــردم، ســالمت جامعــه محــور را نيــز توســعه داد. توصيــه 
مــی شــود بــا توليــد نظريــه هــای ميــان دامنــه بســتر زاد ضمــن شــناخت عميــق واكنــش هــا مــردم بــه چالــش هــای ســالمتی 

زمينــه توســعه خدمــات ســالمتی مبتنــی بــر نيــاز واقعــی جامعــه فراهــم ميگــردد. 
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متغير ها هستند و در زمينه روابط علی و معلولی شواهد قويتری 
توليد می كنند.

يافته ها:
و  ها  فرض  پيش  متاثراز  طورعمده  به  پژوهشی  رويکردهای   
ديدگاه های فلسفی است كه فرد برپايه آن به پديده های پيرامون 
پارادايم  يا  ديدگاه  سه  به  توان  می  زمينه  دراين  نظردارد.  خود 
اثبات گرايانه، نقد اجتماعی و طبيعت گرايانه به عنوان زيربنای 
فلسفی روش های پژوهشی اشاره كرد. برپايه ی پيش فرض اثبات 
گرايانه، واقعيتی در جهان خارج )مستقل ازقوه ذهن وادراک ما(  
وجود دارد كه می توان آن را مطالعه كرد و اين  واقعيت مستقل 
از ادراک بوده و دارای عينيت قابل اثبات می باشد )2. 3(. درواقع 
می  محسوب  گرايانه   واقع  ديدگاهی  كه  پارادايم  اين  برمبنای 
كه  هستند  مشخص  و  واحد  نمود  يك  دارای  ها  پديده  شود، 
متاثر از قوه ادراک و برداشت ما نيستند و دارای وضوح و عينيت 
مشخص و مستقل هستند )4(. پيش فرض ديگر در اين زمينه 
مقدماتی  علل  دارای  و  نيستند  تصادفی  ها  پديده  كه  است  اين 
هستند. از اين رو پژوهش هايی كه با رويکرداثبات گرايانه صورت 
می گيرند به دنبال فهم علل زمينه ای پديده های طبيعی هستند 
و در اين پژوهش ها تالش و تاكيد بر حفظ حداكثر عينيت است 
زيرا فرض بر اين است كه چون پديده های عالم، مستقل ازذهن 
از  افراد  برداشت  بنابراين،  دارند  مستقل  وجودی  ما،  برداشت  و 
اساس  بر  نتيجه  در  نيست  فرد  به  وابسته  و  بوده  يکسان  پديده 
اين رويکرد می توان به قوانينی رسيد كه قابل تعميم به شرايط 
مشابه خود هستند و به نوعی اين پارادايم به دنبال واقعيت های 
 Social critical( اجتماعی    نقد  پارادايم   .)5( است  جهانی 
Science(  كامال در مقابل و در تقابل به اين ديدگاه عمودی 
تا  كرد  قدرتمند  را  جامعه  بايد  كه  است  متعتقد  و  بوده  مردانه 
مشکالت اجتماعی را كشف و برای آنها راه حل پيدا كند بنابراين 
توان  می  اجتماعی  های  پديده  از  واحد  برداشت  يك  جای  به 
برداشت های متعددی داشت كه الزاما غلط نيستند. اين رويکرد 
مکمل پارادايم طبيعت گرايانه است. در پارادايم طبيعت گرايانه 
و  واحد  مقوله  يك  واقعيت  است،  كيفی  مطالعات  بنای  زير  كه 
ثابت خارج ازمحدوده ادراک افراد نيست و تفسيرهای مختلفی از 
واقعيت در ذهن افراد وجود دارد يعنی واقعيت وابسته به تجارب، 
ادراكات و برداشت مشاهده گراست. درواقع برپايه اين پارادايم كه 
رويکردی ايده آليستی  محسوب می شود نمی توان به قطعيت 
درموردپديده ها نظردارد بلکه بستگی به اين داردكه افراد با چه 
زمينه ای چگونه آن را می بينند و چه درک و برداشتی از آن 

دارند )6(.
به نوعی پديده ها دارای ابعاد اوليه )primary properties( و ابعاد 
 secondary(                                                                                                        ثانويه
properties( هستند. ابعاد اوليه معرف مشخصات عينی پديده 
ها بوده كه قابل اندازه گيری و قرارگيری در زمان و مکان هستند. 
اين مشخصات قابل تجربه با حواس و معموال مورد تاكيد مطالعات 
و  ذهن  از  مستقل  و  بوده  عينی  مشخصات  اين  هستند.  كمی 
همه  كه  ای  گونه  به  هستند  كننده  مطالعه  يا  مشاهده  ادراک 
افراد برداشت يکسانی از آنها دارند مثل اندازه قد، وزن، رنگ و ... 

در مقابل مشخصات ثانويه يا كيفی كامال وابسته به ذهن مشاهد 
كننده بوده و به نوعی محتوی تجربه مشاهده كننده هستند. اين 
اين  هستند.  ذهنی  و  نداشته  عينی  و  مستقل  وجود  مشخصات 
مشخصات مورد توجه مطالعات كيفی هستند و معموال به طور 

متفاوت توسط افراد مختلف تجربه و معنی می شوند.
     پژوهش كيفی كه مبتنی بر پارادايم طبيعت گرايی است با 
اعتقاد به يگانگی هرموقعيت خاص انجام می شود و يافته های 
است،  انسانی  تجارب  محتوی  بررسی  حاصل  كه  كيفی  تحقيق 
در واقع نتيجه تعامل بين محقق و مشاركت كنندگان است )1. 
پديده  كه  است  فرض  پيش  اين  بر  متکی  كيفی  رويکرد    .)7
موضوعات  با  متفاوت  ماهيتی  پژوهشها،  نوع  اين  مطالعه  مورد 
مورد مطالعه دررويکرد كمی دارد. پژوهشگر كيفی معتقد است 
كه رفتار انسان تحت تاثير ساختار يا زمينه ای كه رفتار در آن 
اتفاق می افتد قرار دارد )8(.  بسياری از پديده ها از جمله پديده 
به  را  زندگی  محيط  با  تعامل  در  افراد  تجارب  و  اجتماعی  های 
و همچنين  فرد  ادراک  به  وابسته  و  ماهيت ذهنی  دليل داشتن 
داشتن جنبه هايی كه درقالب متغيرهای كمی نمی گنجند نمی 
تصويركشيد.  به  ارقام  و  وآمار  پژوهش  كمی  بارويکردهای  توان 
بنا به گفته جيبس  )2009(، واقعيت اجتماعی از جمله فرهنگ 
با آنها را نمی توان به  و پديده های اجتماعی و مفاهيم مرتبط 
می  قرار  مطالعه  مورد  فيزيکی  علوم  در  كه  متغيرهايی  همانند 
گيرند، از محيط پيرامون و اجزای ديگرشان جدا كرد و جزء به 
بستر  و  محيط  در  بايست  می  بلکه  داد  قرار  تحقيق  مورد  جزء 
واقعی خودشان تحت مطالعه قرارگيرند. مطالعات كيفی به منظور 
محيط  در  اجتماعی  های  پديده  از  انسانی  تجارب  معانی  كشف 
يا  اين مطالعات پديده های ذهنی  طبيعی تجربه مفيد هستند. 

همان مشخصات ثانويه را مورد بررسی قرار می دهند )6(. 
شناسايی،  شامل  كيفی  تحقيق  اهداف  طوركلی،  به       
توصيف،كشف، شرح )تبيين(، پيش بينی وكنترل می باشد )1(.  
موضوع  كيفی  درتحقيق  پژوهشگران  معتقدند،  ولينکلن  دنزين 
مورد مطالعه را در جايگاه طبيعی شان مورد مطالعه قرارداده و 
سعی در ايجاد معنی برای پديده ها و همچنين تعبير و تفسير 

پديده برحسب معانی ارائه شده توسط مردم دارند )4(. 
 ريبار و ديگران )2010(  تاكيد می كنند كه رويکردهای پژوهش 
كيفی بر روی درک پيچيدگی ها و تعامالت انسانی در چهارچوب 
ساختاری كه در آن زندگی می كنند، تمركز دارند. پژوهشگران 
كيفی تالش می كنند تصوير كاملی از پديده مورد مطالعه را در 
بستر واقعی خود ترسيم و ارائه نمايند. داده های حاصل از اين 
مطالعات شامل مجموعه ای از اطالعات و تجاربی است كه توسط 
مردم )مشاركت كنندگان( در ارتباط با زندگی واقعی شان بيان 
شده است. اين شيوه پژوهش سعی دارد پديده ها را از منظرگاه 
مشاركت كنندگان بررسی نمايد و بر روی اطالعات ذهنی تمركز 
پيش  پی  در  رويکردهای كمی،  برخالف  معمول  به طور  و  دارد 

بينی و يا كنترل پديده ها نيست )10(.
به طور خالصه مطالعات كيفی قادر به :

• فهم پديده های اجتماعی 
• كشف، توصيف و تبيين تعامالت اجتماعی
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می  تعامالتشان  و  حوادث  اقدامات،  به  مردم  كه  معانی  درک   •
دهند

• درک عميق زندگی اجتماعی و پديده های مرتبط
• توصيف عميق و غنی تجارب مردم در بستر اجتماعی

• تحقيق در بسترهای ناشناخته
و  تجارب  بررسی  كيفی  مطالعات  مشترک  مشخصات  مهمترين 
معانی آنها در شرايطی كه پديده ذهنی بوده و دانش كافی مرتبط 
با پديده مورد مطالعه موجود نيست، يا تضارب آرا نسبت به آنها 
وجود دارد و هم چنين زمانی كه محقق تمايل دارد پديده را از 

منظری جديد مطالعه كند.
از  استفاده  و  كيفی  مطالعات  انجام  داليل  مهمترين  طرفی  از 
بستر  كه  شرايطی  دانش،  كمبود  تحقيق،  سوال  كيفی  پارادايم 
مناسب  و  شفاف  مرتبط  مفاهيم  نشده،  تعريف  خوبی  به  پديده 
نبوده و نياز به توسعه مفاهيم مرتبط باشند. باور قالب در خصوص 
پديده های اجتماعی معرف پيچيده و چند عاملی بودن پديده ها 
و اينکه متغيرها و مفاهيم مرتبط دارای روابط غير خطی بسيار 
پيچيده هستند. اين گونه پديده ها ذهنی، ساخته شده در بستر 
اجتماعی  هستند و مطالعه اين جنبه های پيچيده خلقت نياز به 
روشی پيچيده نيز دارد. كشف و درک عميق اين پديده ها نياز به 

مشاركت و تعامل نزديك محقق با مشاركت كنندگان دارد.
در انجام مطالعات كيفی با درک تجربه، معانی آن، بستر تجربه 
پديده، تعامالت و واكنش ها به پديده و نتايچ حاصل از اين واكنش 
ها به پديده قادر هستند با توليد تئوری به درک پيچيدگی های 
پديده های اجتماعی مثل خود سوزی، طالق، اعتياد، مهاجرت و 

... كمك كنند.
تحقيقات كيفی عالوه بر كمك به فهم عميق پديده های ذهنی، 
 .1( نيزانجام می شود   2 پردازی  يانظريه  مفهوم سازی1و  با هدف 
9(. ايجاد نظريه كه از يکی ازكاربردهای روش كيفی محسوب می 
شود نيزمی تواند از طريق توصيف، پيش بينی و كنترل پديده ها، 
دانشی ايجاد نمايد كه حاصل آن، بهبود عملکرد در هر ديسيپلينی 

خواهد بود.
     نظريه پايه3  ياگراندد تئوری يا نظريه بسترزاد كه ازجمله روش 
های رايج روش شناسی كيفی است از رويکرد پژوهش ميدانی يا 
اقتباس شده است )11(. روش  برای كشف دانش جديد   4 عرصه 
نظريه بسترزاد يك روش استقرايی است كه ريشه درعلوم اجتماعی 
و جامعه شناسی دارد. واژه گراندد با اين منطق انتخاب شده كه 
از  حاصل  های  داده  در  ريشه  پژوهش،  روش  ازاين  منتج  نظريه 
تجارب انسانی داشته و برگرفته ازداده های پژوهش می باشد. دراين 
روش، داده های جمع آوری شده به منظور توصيف نظری، تدوين 
چارچوب نظری و توليد فرضيه برای تحقيقات بعدی مورد تحليل 

ازگراندد  طورمعمول  به   ،)2011(5 جانز  گفته  به  گيرد.  می  قرار 
اتفاق  تئوری برای مطالعه فرايندهای اجتماعی كه در يك پديده 
می افتد استفاده می شود )12(. ازديگر ويژگی های اين روش می 
توان به اين نکته اشاره نمودكه روش نظريه پايه اغلب برای مطالعه 
موضوعاتی كه درموردآنها اطالعات نسبتا اندكی دردسترس بوده و 
يا به منظوركسب يك نقطه نظر جديد به كار می رود )1(.  گالسر 
رويکرد  پژوهش،  و  نظريه  بين  فاصله  پركردن  برای   6 واشتراوس 
نظريه پايه را بنا نهادند. درواقع دراين روش، تئوری شکل گرفته، 
ازطريق  ارتباط  اين  كه  باشد  می  ها  داده  با  مستقيم  ارتباط  در 
ارائه مثال های توصيفی از شواهدتجربی مستقيم حاصل می گردد. 
برخاسته  است  ای  نظريه  تئوری  گراندد  داردكه  اعتقاد   7 هالزمر 
می  روش  ازاين  برخاسته  دامنه  ميان  نظريه   )14( ها  داده  ازدل 
قابل  های  فرضيه  برای  ای  پايه  نظری،  چارچوب  عنوان  به  تواند 
آزمون درمطالعات كمی تلقی شود. همچنين نظريه پايه به منظور 
گسترش وياشرح جزئيات يك نظريه تدوين شده نيز استفاده می 

شود )9. 12(.
     پايه گذاری روش نظريه پايه يا گراندد، تحت تاثير رويکرد و 
تئوری تعامل گرايی نمادين8بوده است كه برتعامالت وكنش و برهم 
كنش های فرد در درون بستر جامعه تاكيد دارد )15(.  برمبنای 
با  تعامل  برای  خود  اعمال  معناداركردن  برای  افراد  ديدگاه،  اين 
ديگران تالش می كنند. مطابق اين رويکرد فلسفی، افراد ياد می 
گيرند تا بر طبق انتظارات ديگران و بر اساس معانی استنباط شده 
از سمبل های رايج در جامعه كه در تعامالت شکل گرفته و بازبينی 
می شوند، عمل كنند و به موجب آن، رفتار خود را شکل دهند. 
مشاهده اين نقش های تعاملی، منبعی برای داده های پژوهش در 
نمادين،  گرايی  تعامل    .)17  .16( شود  می  محسوب  پايه  نظريه 
نظريه پردازان گراندد را به اين سمت هدايت مي كند كه معانی از 
طريق تعامالت انسانی درجوامع ساخته می شود، به صورت مداوم 
تغيير مي كند و در زمينه و بستر اجتماعی خود قرار می گيرند. 
هم معنا و هم زمينه اجتماعی بر روی روش ها و نوع كنش هايی 
كه افراد از خود بروزمی دهند، تاثير می گذارد )18(.  از ديدگاه 
در  موثر  عناصر  ترين  مهم  از  يکی  معانی9  نمادين،  گرايان  تعامل 
اجتماعی10 مي  فرآيندهای  و  تعامالت  انسان،  رفتار  ادراک  و  فهم 
يکسان  و  جامع  درک  به  شدن  نايل  برای  آنها  عقيده  به  باشد.  
انسانی، هدف كاوشگر  تعامالت  از فرآيندهای اجتماعی جاری در 
مشاركت  توسط  كه  است  معناهايی  از  عميقی  فهم  به  رسيدن 
شود  می  تجربه  خاص  عرصه ی  و  بستر  يك  درون  در  كنندگان 
)19(.  به اعتقاد هالووی11  )2010(  برداشت فرد از محيط  مبتنی 
بر معانی نمادهايی هستندكه فرد درتعامالت اجتماعی كسب كرده 
می  ها  برداشت  اين  از  متاثر  وی  نيزعملکرد  اساس  همين  بر  و 
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بين  تعامل  فرآيند  روی  بر  تمركز  با  نمادين  گرايی  تعامل  باشد. 
افراد در پی كشف رفتارهای انسان و قوانين اجتماعی دخيل در آن 
اعتقادكوربين  )2008(، توصيف و تبيين هر  به  باشد. )18(.  مي 
تجربه ای بدون درنظرداشتن دو پيش فرض زير، كامل نخواهد بود: 
قراردادن تجربه در درون چارچوب شرطی بزرگتر يا ساختاری كه 
در آن جاسازی شده است. به اين معنی كه در برخورد با تجارب 
انسانی توجه به بستر و چهارچوبی كه فرد در آن رفتار خود را بروز 
داده است از اهميت زيادی برخورداراست. همچنين توصيف فرآيند 
به  پاسخ  در  كه  احساس12  كنش/  برهم  كنش/  از  هايی  شکل  يا 
شرايط، بروزمی نمايند. وی هم-چنين به نقش و اهميت پيامدها 
13 نيزاشاره مي كند و معتقد است پيامدهای شکل گرفته، حاصل و 

نتيجه تعامالت انسانی است )12(. 
     بحث ونتيجه گيری:

 تمركز اصلی مطالعات كيفی بر پديده های پيچيده و چند بعدی 
اجتماعی است. اين مطالعات  قادر هستند ابزاری در اختيار محقق 
حوزه سالمت قرار داده كه به كمك آن پژوهشگر قادر است پديده ها 
و مفاهيم چند بعدی سالمت را بر اساس تجارب مردم بررسی كرده 
و به وضوح به تصوير بکشد. يکی از روش های كاربردی اين دسته از 
مطالعات روش نظريه بستر زاد می باشد كه در نهايت تئوری های 
ميان دامنه حاصل از اين روش عالوه بر اينکه به فهم عميق پديده 
های پيچيده حوزه سالمت كمك می كند، با درک چگونگی فائق 
آمدن بر مشکالت سالمتی توسط مردم و به تصوير كشيدن عوامل 
تاثير گذار بر واكنش فرد به مشکالت سالمتی امکان پيش بينی 
و كنترل عواقب بد ناشی از درگيری با مشکالت سالمتی را فراهم 
می كند. اين تئوری ها قادر به هدايت عملکرد كاركنان و مديران 
قرار  بازبينی  مورد  به طور مداوم  است  و الزم  بوده  حوزه سالمت 
گرفته و متناسب با دانش و مشکالت موجود توسعه يابند. با تجربه 
كيفی، خصوصا  مطالعات  انجام  و  طراحی  در  سال   20 ای حدود 
مطالعات نظريه بستر زاد، ضرورت توسعه تئوری های ميان دامنه 
در نظام سالمت به منظور شناخت واقعی تجارب مردم و معانی كه 
بر اساس آنها مردم، مديران و كاركنان نظام سالمت رفتار كرده و 
زندگی می كنند را بطور واضح درک كرده و پيشنهاد می كنم با 
توسعه آموزش و كاربرد اين روش امکان فردايی بهتر را برای توليد 
كنندگان و مصرف كنندگان اين خدمات فراهم كنيم. درک چالش 
های كنونی نظام سالمت، تئوری پردازی و مدل يابی آنها كمك به 
اصالح و طراحی مسير فعلی و آينده خدمات سالمت خواهد نمود.
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Abastract: 
Background and objective: 
Qualitative paradigms are developed based on different social phenomena and study of such 
phenomena by those who have experienced it. In the field of health sciences, application 
of these methodology and development of related paradigms for analysis of complex and 
culturally-relevant phenomena can be of great importance in multi-faceted promotion of 
public health. The aim of the current study is to discuss different aspects of such phenomena 
with the primary objective of illumination and illustration, analysis, presentation, prediction, 
and management ofthem. 
Methods: 
This essay focuses on design and implementation of qualitative research based on critical 
analysis of the existing body of literature as well as the experiences of the author in the field 
of health systems theorization. 
Results: 
Evidence-based approach to healthcare has provided the necessarybasic framework for 
design and implementation of different studies. Most studies are designed and carried out 
based on a positivism paradigm with the primary goal of illuminating facts with potential 
of practical application.  However, as health and health-related subjects are culturally 
sensitive, intuitive, and complex, their in-depth analysis and full conception constitutes 
the initialstage in design and development of corrective intervention measures. Qualitative 
paradigm and related methodologies can provide an excellent platform for in-depth analysis 
and conceptualization of health-related phenomena through description and analysis of 
human experiences. Ultimately, when the phenomena are problem-oriented, complex, 
process-dependent, and related to cultural background and mores of the society,they can 
be employed for formulation of evidence-based interdisciplinary theories. Theories formed 
through such processes candepict a clear picture of health phenomena which may assist 
scholars and experts in field for design and development of appropriate approaches to health 
and health-related issues with favorable outcomes.
Conclusion: 
Comprehensive and clear depiction of theorizing studies may lead to design and 
implementation of culturally-appropriate interventions which will not only lead to multi-
faceted promotion of public health, but also results in enhancement of social health of the 
nation. Moreover, through formation of interdisciplinary theories and evaluation of peoples’ 
reactions to challenging situation in healthcare, the necessary foundation for development 
of demand-oriented health services will be formed. 
Keywords: 
Qualitative research, grounded theory, Health, Health Promotion, Culture
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