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به سئوال پژوهش  يکرد پژوهش بستگيرو .مختلف است ين ابزار توسعه دانش در رشته هاين و معمول تريپژوهش، مهمتر

 پاسخ به سئوال مورد نظر يرا برا يچه روش پژوهش دهد يگر، سئوال پژوهش است که به پژوهشگر نشان ميدارد، به عبارت د

مواقع پرسش  ياست، اما برخ يمستلزم استفاده از روش پژوهش کم يپژوهش يپرسش ها يخود انتخاب کند. پاسخ به برخ

ده مورد نظر را ي، پدييا اگر بتوان با ابزارهايوجود ندارد  يکرد کميبه آنها با رو يا امکان پاسخ گوئيشوند که  يمطرح م ييها

که  ييشود به طور جامع نتوان به آنها پرداخت. در رشته ها يده ها باعث مين پديا يت ذهنيکرد، ماه يبررس يق کميبه طر

ن يا يبررس يبرا يابزار يفيکرد پژوهش کيده ها فراوان هستند. روين گونه پدين آنها با انسان ها سروکار دارند، ايمتخصص

 ده ها است.يپد

 

ن درس يد اي. تاکن شده است.يتدو يانسان يده هايپد يدر بررس يفيپژوهش ک اصولآشنا کردن دانشجو با  ين درس برايا

در پژوهش را  يفيکرد کيرو يه هايان، پاين درس، دانشجويدر طول ا است. يفيمختلف انجام پژوهش ک يفلسفه و روش هابر 

ه عنوان متخصص در ببتوانند  کنند تا يدرک مرا  يپژوهش يپرسش ها يکرد در پاسخ به برخين رويا يرند و کارآئيگ ياد مي

 پژوهش به توسعه دانش در رشته خود کمک کنند. ين دسته از روش هايا يريرشته خود، با به کارگ

 

 يرا طراح ين مطالعاتيچن تا بتوانند است يفيپژوهش ک يروش شناسنه يدر زم دانش دانشجون درس، توسعه يا يهدف کل

 و اجرا کند.

 

 

 د بتواند:ي، دانشجو بان دورهيان ايدر پا

 سه کند.يمقا يکرد پژوهش کميرا با رو يفيکرد پژوهش کيرو 

 ح دهد.يرا توض يپژوهش يدر پاسخ به پرسش ها يفيکرد پژوهش کيفلسفه رو 

 را شرح دهد. يفيداده ها در پژوهش ک يجمع آور يروش ها 

 را شرح دهد. يده شناسيپژوهش پد نديفرا 
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 ح دهد.يرا توض يوهند پژوهش از نوع اقدام پژيفرا 

 ح دهد.يرا توض يند پژوهش گرانددتئوريفرا 

 را شرح دهد. يند پژوهش اتنوگرافيفرا 

 ان کند.يل محتوا را بيند پژوهش تحليفرا 

 ان کند.يرا ب يفيدر پژوهش ک يمالحظات اخالق 

 را شرح دهد. يفيتوجهات مربوط به دقت در پژوهش ک 

 ن کند.ييتع يفيکرد کيازمند روين يپژوهش يرسش هاپاسخ به پ يمناسب را برا يفيروش پژوهش ک 

 ن کند.يتدو يفيطرح پژوهش ک 

 

 را دارند. يمربوط به پژوهش کم دانشان يدانشجو 

 ن کار از جمله يا يالزم برا يها يخود را دارند و توانمند يريادگيت يبه عهده گرفتن مسئول ييتوانا انيانشجود

 را کسب کرده اند. يابيبع جستجو و من يمهارت ها

 

 

ند بر اساس دانش هست موظفان يدانشجومي باشد.  مدرستوسط  يخنرانارائه س ي وگروهبحث س به صورت ينحوه تدر

 . کنند شرکت يکالس يدر بحث ها از هر جلسه قبل مطالعهه و يپا

 

 رود: يان انتظار مياز دانشجو

 و در صورت وجود نقص، در جهت رفع آن تالش  باشند را داشتهمطالب  يريگيادجهت  ازيورد نم يعلم يربنايز

 .کنند

 حضور در کالس  يبرارا الزم  ينظر يو آمادگ ي شده مراجعه کنندارائه دروس، به منابع معرف يبر اساس جدول زمان

 ند.يها کسب نما و مشارکت در بحث

 در ارتقاء دانش خود  يسع يمطالعات کتابخانه ا کمکو با  يرندعهده گه خود را ب رشتيبهر چه  يريگيادت يمسئول

 .داشته باشند

 ر نداشته باشند.يتاخو پيدا کنند درس حضور  يدر کالس ها طور منظم و بدون غيبته ب 

 شرکت فعال داشته باشند. يو بحث گروه يدر مباحث کالس 

 ه کنند.يهت مدرس ييراهنماو با حاصل از پژوهش ها  يافته هايد و يجد يمنابع علمبا استفاده از ف خود را يتکال 

 ل دهند.يحوتئه و اار ،خ مقرريدر تارف شده و يطبق چارچوب تعرف خود را يتکال 

 

 (کلمه 0111تا  0011مشاهده ) /گزارش نخست

دداشت داشته باشيد و در آن جا به مدت حداقل يک مکان عمومي را براي مشاهده ميداني خود انتخاب کنيد. يک دفترچه يا

توصيف کنيد )مثال با جزئيات و ...  مي بينيد، مي شنويد، حس مي کنيدآن چه را که يک ساعت و حداکثر دو ساعت بمانيد. 

 و ...( محيط چگونه به نظر مي رسد ،چگونه با يکديگر و با شما تعامل مي کنند ،مردم چه مي گويند و چه کار مي کننداينکه 

اين بازديد چه تاثيري بر شما گذاشته با توضيح درباره اينکه بالفاصله برداشت هاي خود را از مشاهده ميداني  ،پس از بازگشت

چه سواالتي براي شما ايجاد شد؟ اگر  عنوان يک محققه ب همچنين، بنويسيد، به دنبال اين مشاهده،تکميل نماييد. است 

 شما چه خواهد بود؟ پژوهشو سوال  پديده مورد بررسي، مطالعه اي کيفي طراحي کنيد، بخواهيد بر اساس اين مشاهده
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  (کلمه 0111تا  0011) مرور مقاله /گزارش دوم

انجام شده باشد، انتخاب کنيد.  آموزش داده شده در اين دوره، که با يکي از روش هاي پژوهش کيفي کيفيپژوهشي مقاله يک 

همچنين، نقد مقاله را در با استفاده از نرم افزار پاورپوينت در کالس ارائه دهيد. از اين پژوهش گزارشي ده دقيقه اي شما بايد 

 حداکثر ده دقيقه انجام دهيد.

 (کلمه 01111تا  0111) تدوین و ارائه پروپوزال سوم/گزارش 

توانيد مطالبي را که تهيه کرده ايد با مدرس دوره بار مي دودر طول ترم تا  يک طرح پژوهش با رويکرد کيفي تدوين کنيد.

 بديهي .منبع ضروري است 01ارائه حداقل  ،چک نماييد. الزم به ذکر است که در قسمت بيان مسئله و بررسي متون پروپوزال

 است بر حسب نياز و براي نشان دادن بزرگي مسئله مي توانيد از تحقيقات کمي موجود نيز استفاده نماييد.

 

  ليف:تكر انجام ت قابل توجه دنكا

 ود.شيآن نمره در نظر گرفته م يبرا است و يف الزامين نگارش در انجام تکاليت آئيرعا 

 ف از فونت يلتکپ مطالب يتا يبراB mitra ا يB nazanin   استفاده شود.  01اندازه 

 د را هاي اليت نماييد.و نيز جمالتي که استفاده کرده اي مه باشديد ضمياصل مقاالت مورد استفاده با 

 يمجالت علم خود را با استفاده از کتب و يد مطالب علميدانشجو با وده ومهم بمورد استفاده  يت منابع علميفيک 

 د.يه نمايتهو معتبر د يجد

 ستم هاروارد باشديد مطابق با سيبا پروپوزال يدر متن و در انتها ينحوه رفرنس ده. 

 

 ل است: ين درس به شرح ذيان در ايانشجود يابينحوه ارزش

 نمره )%( مورد ارزیابی

 5 حضور منظم و به موقع در کالس

 01 مشارکت فعال در بحث هاي کالس

 01 گزارش اول

 05 گزارش دوم

 01 گزارش سوم

 011 جمع
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بنيان هاي فلسفي و نظري پژوهش کيفي، عناصر اصلي  معرفي درس، 

 پژوهش کيفي

 دکتر ريماز

 
راهبردهاي ساازماندهي داده هاا )تولياد، برنامه ريزي براي توليد داده ها و 

 سازماندهي و تحليل داده ها؛ فراهم آوردن دقت؛ معرفي و ارائه داده ها(

 

 

مالحظات اخالقي در پژوهش کيفاي )تاريخچاه؛ کادهاي اخالقاي؛ مساائل 

اخالقي ويژه طراحي پژوهش کيفي؛ رضايت آگاهانه؛ جماع آوري، تفساير و 

 هاي کيفي(  گزارش داده

 

 
 

پديده شناسي به عنوان روش پژوهش )تعريف، ريشه هاا، و مشخصاه هااي 

 اصلي فلسفه پديده شناسي(

 

 
 

پديده شناسي به عنوان روش پژوهش )انتخاب پدياده شناساي باه عناوان 

 روش پژوهش؛ عناصر و شرح روش پديده شناسي(

 

 
 

گراندد تئوري به عنوان روش پژوهش )تعريف، ريشه هاا، و مشخصاه هااي 

 اصلي گراندد تئوري(

 

 
 

گراندد تئوري به عنوان روش پژوهش )انتخااب گرانادد تئاوري باه عناوان 

 روش پژوهش؛ عناصر و شرح روش گراندد تئوري(

 

 
 

ف، ريشه ها، و مشخصه هاي اصالي اتنوگرافي به عنوان روش پژوهش )تعري

 روش اتنوگرافي؛ انتخاب اتنوگرافي به عنوان روش پژوهش(

 

 

 
اتنوگرافي به عنوان روش پژوهش )عناصر و شرح روش اتناوگرافي؛ تحليال 

 داده ها؛ مالحظات اخالقي(

 

 

 

صالي روش روش پژوهش تااريخي )تعرياف، ريشاه هاا، و مشخصاه هااي ا

پژوهش تاريخي؛ انتخاب پژوهش تاريخي باه عناوان روش؛ تولياد داده هاا؛ 

 سازماندهي داده ها؛ تحليل داده ها؛ مالحظات اخالقي؛ تفسير يافته ها(

 

 

 

  روش اقدام پژوهي )تعريف، ريشه ها، و مشخصه هاي اصلي اقدام پژوهي(

 

 

انتخاب اقدام پژوهي باه عناوان روش؛ عناصار و شارح روش اقدام پژوهي )

 روش اقدام پژوهي(

 

 

 

روش تحليل محتوا )تعريف، ريشه ها، و مشخصه هاي اصلي تحليل محتوا؛ 

 انتخاب تحليل محتوا به عنوان روش؛ عناصر و شرح روش تحليل محتوا(

 

 

 
  ي و رفع اشکال )تمام مباحث(تهيه طرح )پروپوزال( پژوهش کيف
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  آخرين مهلت تحويل تکاليف


