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• Cercetarea calitativă se concentrează pe înțelegerea unei întrebări de 
cercetare ca o abordare umanistă sau idealistă.

• Cercetarea cantitativă este mai acurată pentru că se bazează pe 
numere și măsurători

• Cercetarea calitativă este folosită pentru a înțelege credințele, 
experiențele, atitudinile, comportamentul și interacțiunile indivizilor. 
Generează date non-numerice.





• Când am luat primul meu post de cercetare, un coleg de serviciu m-a 
sfatuit: 

- Găsește ceva de măsurat, și continuă să măsori până ai adunat o grămadă
de date. Atunci oprește-te, și începe să scrii.

- Dar ce ar trebui să măsor? am întrebat.

- Asta, nu are nici o importanță.

Trisha Greenhalgh, How to read a paper [Cap. 11: Papers that go beyond 
numbers (qualitative research)]

• Limitările unei perspective exclusiv cantitative (numără și măsoară) în 
cercetare.

• O descoperire/rezultat este acceptat mai degrabă dacă este cuantificat 
(exprimat în numere)



• Cercetarea calitativă caută adevărul mai profund

• Încearcă să studieze lucrurile în mediul lor natural, încercând să 
găsească sensul, sau să interpreteze fenomenele naturale

• Perspectivă holistică ce păstrează complexitatea comportamentului 
uman

• Psihologie, filozofie, sociologie

• Se consideră din ce în ce mai mult că este nu numai ceva 
complementar, dar chiar o necesitate pentru cercetătorii “cantitativi”

• Nu sunt reciproc exclusive – mixed methods research



• Cecil Helman:

- Mami, cad frunzele din copaci!

- Spune-mi mai mult!

- Ei bine, au căzut cinci frunze în prima oră, și apoi 10 au căzut în a 
doua oră…

Acest copil va deveni un cercetător cantitativ.



• Cecil Helman:

- Mami, cad frunzele din copaci!

- Spune-mi mai mult!

- Ei bine, frunzele sunt mari și plate, și cele mai multe galbene sau roșii, 
și par să cadă din unii copaci, dar nu din alții. Și, mami, de ce nu au 
căzut frunze și luna trecută?

Acest copil va deveni un cercetător calitativ.



• Întrebări precum “câți părinți ar merge la medic când copilul face 
temperatură ușoară?”, sau ”Ce proporție de fumători au încercat să 
renunțe?” pot primi răspuns prin intermediul cercetării cantitative.

• Întrebări precum “De ce se îngrijorează părinții atât de mult când 
copii fac febră?”, sau ”Ce-i oprește pe oameni să se lase de fumat?”
nu pot și nu trebuie să primească răspuns prin cufundarea în 
măsurarea primului aspect al problemei pe care noi (outsiderii) îl 
considerăm important.

• Mai degrabă ar trebui să ne oprim puțin, să ascultăm ce au oamenii 
de spus, și să explorăm ideile și îngrijorările cu care vin aceștia. După 
un timp, observăm că se conturează un model, care ne face pe noi să 
observăm într-un mod diferit.



Metode (exemple) 

Documente Studierea documentelor care descriu evenimente 
(de ex întâlniri)

Observație pasivă Urmărirea sistematică a comportamentelor și 
discuțiilor în mediul natural

Observație participativă Observație în care cercetătorul are un rol, înafara 
observării

Interviu (în profunzime) Conversații față în față, cu scopul de a explora 
probleme în detaliu. Nu are întrebări preformate, 
dar este condus prin intermediul unui set definit de 
teme.

Focus grup Metodă de interviu în grup care include și folosește 
explicit interacțiunile din acel grup pentru a genera 
date





când folosim cercetarea calitativă



Fazele procesului de cercetare calitativă



5 abordări calitative în funcție de necesitatea cercetării



Cercetarea fenomenologică



Criterii de validitate 

• Studiul sa răspundă la o întrebare clinică importantă, examinată 
printr-o întrebare clar formulată,

• Natura iterativă a cercetării calitative → întrebarea trebuie să fie clar 
formulată măcar atunci când articolul este scris!!



Criterii de validitate 

• Este potrivită abordarea calitativă?

• Obiectiv: explorare, interpretare, înțelegere mai profundă a unei anumite 
probleme clinice



Criterii de validitate 

• Selecția locului și subiecților

• Eșantionarea nu este statistică – nu ne interesează media populației

• Căutăm indivizii/grupurile care răspund ideii noastre

• Eșantion mai mic → saturație

• Influența vederilor intervievatorului (cercetătorului)



Criterii de validitate 

• Care a fost perspectiva cercetătorului și dacă a fost luată în calcul?

• Nimeni nu este total obiectiv

• Cercetarea calitativă este subiectivă prin natura ei

• Există tehnici de ”obiectivizare” a cercetătorului

• Descris în detaliu cercetătorul (ce lucrează): perspectivă ideologică, culturală 



Criterii de validitate 

• Metodele de colectare a datelor – descrise în detaliu

• Sunt aceste metode cea mai bună cale de a examina întrebarea de cercetat?



Criterii de validitate 

• Analiza datelor, metode de control al calității

• Transcrieri interviuri, discuții (focus grupuri)

• Codificare

• Metodă sistematică de analiză 

• Nu e suficientă prezentarea unor “citate interesante”

• Analiza conținutului – stabilirea unor categorii codificate și împărțirea 
fragmentelor de transcripte în fiecare dintre aceste categorii

• Controlul calității: datele (sau măcar un eșantion) verificate și de alt 
cercetător, pentru a vedea dacă le dă aceeași semnificație



Criterii de validitate 

• Rezultatele să fie credibile

• Afirmațiile generale trebuie să se sprijine pe citate



Criterii de validitate 

• Concluziile să fie justificate de rezultate

• Cantitativă: IMRAD
• Calitativă: rezultatele sunt prin definiție interpretările datelor (nu prea există 

distincție între Rezultate și Discuții)
• Concluziile să se bizuie pe date

• Cât de bine explică analiza de ce indivizii se comportă astfel?
• Ar fi de acord participanții cu aceste explicații?
• Cât de mult concordă explicațiile cu ceea ce  deja se știe?



Criterii de validitate 

• Rezultatele să fie transferabile și în alte locuri

• Critica cea mai frecventă a cercetării calitative este că rezultatele se referă 
doar la o parte limitată din populație
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