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  مقدمه

به سئوال پژوهش  یکرد پژوهش بستگیرو .مختلف است ين ابزار توسعه دانش در رشته هاین و معمول تریپژوهش، مهمتر
 پاسخ به سئوال مورد نظر يرا برا یچه روش پژوهش دهد یگر، سئوال پژوهش است که به پژوهشگر نشان میدارد، به عبارت د

مواقع پرسش  یاست، اما برخ یمستلزم استفاده از روش پژوهش کم یپژوهش يپرسش ها یخود انتخاب کند. پاسخ به برخ
ده مورد نظر را ی، پدییا اگر بتوان با ابزارهایوجود ندارد  یکرد کمیبه آنها با رو یا امکان پاسخ گوئیشوند که  یمطرح م ییها

که  ییشود به طور جامع نتوان به آنها پرداخت. در رشته ها یده ها باعث مین پدیا یت ذهنیکرد، ماه یبررس یق کمیبه طر
ن یا یبررس يبرا يابزار یفیکرد پژوهش کیده ها فراوان هستند. روین گونه پدین آنها با انسان ها سروکار دارند، ایمتخصص

  ده ها است.یپد
  

  شرح درس
ن درس ید ای. تاکن شده است.یتدو یانسان يده هایپد یدر بررس یفیپژوهش ک اصولآشنا کردن دانشجو با  ين درس برایا
در پژوهش را  یفیکرد کیرو يه هایان، پاین درس، دانشجویدر طول ا است. یفیمختلف انجام پژوهش ک يفلسفه و روش هابر 
ه عنوان متخصص در ببتوانند  کنند تا یدرك مرا  یپژوهش يپرسش ها یکرد در پاسخ به برخین رویا یرند و کارآئیگ یاد می

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

  يهدف کل
 یرا طراح ین مطالعاتیچن تا بتوانند است یفیپژوهش ک یروش شناسنه یدر زم دانش دانشجون درس، توسعه یا یهدف کل
  و اجرا کند.

  
  ژهياهداف و
  د بتواند:ی، دانشجو بان دورهیان ایدر پا

  سه کند.یمقا یکرد پژوهش کمیرا با رو یفیکرد پژوهش کیرو −
 ح دهد.یرا توض یپژوهش يدر پاسخ به پرسش ها یفیکرد پژوهش کیفلسفه رو −
  را شرح دهد. یفیداده ها در پژوهش ک يجمع آور يروش ها −
  را شرح دهد. یده شناسیپژوهش پد ندیفرا −
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  ح دهد.یرا توض یوهند پژوهش از نوع اقدام پژیفرا −
  ح دهد.یرا توض يند پژوهش گرانددتئوریفرا −
  را شرح دهد. یند پژوهش اتنوگرافیفرا −
 ان کند.یل محتوا را بیند پژوهش تحلیفرا −
 ان کند.یرا ب یفیدر پژوهش ک یمالحظات اخالق −
  را شرح دهد. یفیتوجهات مربوط به دقت در پژوهش ک −
  ن کند.ییتع یفیکرد کیازمند روین یپژوهش يرسش هاپاسخ به پ يمناسب را برا یفیروش پژوهش ک −
 ن کند.یتدو یفیطرح پژوهش ک −

  
  ياصل يها ش فرضيپ

  را دارند. یمربوط به پژوهش کم دانشان یدانشجو −
ن کار از جمله یا يالزم برا يها يخود را دارند و توانمند يریادگیت یبه عهده گرفتن مسئول ییتوانا انیانشجود −

 را کسب کرده اند. یابیبع جستجو و من يمهارت ها
  

  يريادگيآموزش و  يراهبردها
ند بر اساس دانش هست موظفان یدانشجومی باشد.  مدرستوسط  یخنرانارائه س ی وگروهبحث س به صورت ینحوه تدر

  . کنند شرکت یکالس يدر بحث ها از هر جلسه قبل مطالعهه و یپا
  

  دانشجو يها تيمسئول
  رود: یان انتظار میاز دانشجو

و در صورت وجود نقص، در جهت رفع آن تالش  باشند را داشتهمطالب  يریگیادجهت  ازیورد نم یعلم يربنایز −
 .کنند

حضور در کالس  يبرارا الزم  ينظر یو آمادگ ی شده مراجعه کنندارائه دروس، به منابع معرف یبر اساس جدول زمان −
 ند.یها کسب نما و مشارکت در بحث

در ارتقاء دانش خود  یسع يمطالعات کتابخانه ا کمکو با  یرندعهده گه خود را ب رشتیبهر چه  يریگیادت یمسئول −
 .داشته باشند

 ر نداشته باشند.یتاخو پیدا کنند درس حضور  يدر کالس ها طور منظم و بدون غیبته ب −

 شرکت فعال داشته باشند. یو بحث گروه یدر مباحث کالس −
 ه کنند.یهت مدرس ییراهنماو با حاصل از پژوهش ها  يافته هاید و یجد یمنابع علمبا استفاده از ف خود را یتکال −
 ل دهند.یحوتئه و اار ،خ مقرریدر تارف شده و یطبق چارچوب تعرف خود را یتکال −

  
  دانشجو فيلتك

  )کلمه 2000تا  1500مشاهده ( /گزارش نخست
دداشت داشته باشید و در آن جا به مدت حداقل یک مکان عمومی را براي مشاهده میدانی خود انتخاب کنید. یک دفترچه یا

توصیف کنید (مثال با جزئیات و ...  می بینید، می شنوید، حس می کنیدآن چه را که یک ساعت و حداکثر دو ساعت بمانید. 
  و ...) محیط چگونه به نظر می رسد ،چگونه با یکدیگر و با شما تعامل می کنند ،مردم چه می گویند و چه کار می کننداینکه 

این بازدید چه تاثیري بر شما گذاشته با توضیح درباره اینکه بالفاصله برداشت هاي خود را از مشاهده میدانی  ،پس از بازگشت
چه سواالتی براي شما ایجاد شد؟ اگر  عنوان یک محققه ب همچنین، بنویسید، به دنبال این مشاهده،تکمیل نمایید. است 

  شما چه خواهد بود؟ پژوهشو سوال  پدیده مورد بررسی، مطالعه اي کیفی طراحی کنید، بخواهید بر اساس این مشاهده
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   )کلمه 2000تا  1500( مرور مقاله /گزارش دوم
انجام شده باشد، انتخاب کنید.  آموزش داده شده در این دوره، که با یکی از روش هاي پژوهش کیفی کیفیپژوهشی مقاله یک 

همچنین، نقد مقاله را در با استفاده از نرم افزار پاورپوینت در کالس ارائه دهید. از این پژوهش گزارشی ده دقیقه اي شما باید 
  حداکثر ده دقیقه انجام دهید.

  )کلمه 10000تا  8000( تدوین و ارائه پروپوزال سوم/گزارش 
توانید مطالبی را که تهیه کرده اید با مدرس دوره بار می دودر طول ترم تا  یک طرح پژوهش با رویکرد کیفی تدوین کنید.

 بدیهی .منبع ضروري است 10ارائه حداقل  ،چک نمایید. الزم به ذکر است که در قسمت بیان مسئله و بررسی متون پروپوزال
  است بر حسب نیاز و براي نشان دادن بزرگی مسئله می توانید از تحقیقات کمی موجود نیز استفاده نمایید.

  
   لیف:تکر انجام ت قابل توجه دنکا

 ود.شیآن نمره در نظر گرفته م يبرا است و یف الزامین نگارش در انجام تکالیت آئیرعا −
 استفاده شود.  12اندازه   B nazaninا ی B mitraف از فونت یلتکپ مطالب یتا يبرا −
 د را هاي الیت نمایید.و نیز جمالتی که استفاده کرده ای مه باشدید ضمیاصل مقاالت مورد استفاده با −
 یمجالت علم خود را با استفاده از کتب و ید مطالب علمیدانشجو با وده ومهم بمورد استفاده  یت منابع علمیفیک −

 د.یه نمایتهو معتبر د یجد
  .ستم هاروارد باشدید مطابق با سیبا پروپوزال يدر متن و در انتها ینحوه رفرنس ده −

  
  يابيارزشنحوه 

  ل است: ین درس به شرح ذیان در ایانشجود یابینحوه ارزش
  نمره (%)  مورد ارزیابی

  5  حضور منظم و به موقع در کالس
  10  مشارکت فعال در بحث هاي کالس

  10  گزارش اول
  15  گزارش دوم
  60  گزارش سوم

  100  جمع
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  کالس زمانیبرنامه 
  مدرس  فهرست عناوين  ساعت  روز  تاريخ

٤/١٢/٩٣  
 دو
  شنبه

بنیان هاي فلسفی و نظري پژوهش کیفی، عناصر اصلی  معرفی درس،   ١٠-١٢
  پژوهش کیفی

 دکتر ریماز

١١/١٢/٩٣  
دو 

 شنبه
راهبردهاي ســازماندهی داده هــا (تولیــد، برنامه ریزي براي تولید داده ها و   -

  سازماندهی و تحلیل داده ها؛ فراهم آوردن دقت؛ معرفی و ارائه داده ها)
 

١٨/١٢/٩٣  
دو 

 شنبه
مالحظات اخالقی در پژوهش کیفــی (تاریخچــه؛ کــدهاي اخالقــی؛ مســائل   -

اخالقی ویژه طراحی پژوهش کیفی؛ رضایت آگاهانه؛ جمــع آوري، تفســیر و 
  هاي کیفی)  گزارش داده

 

دو  ١٧/١/٩٤
 شنبه

پدیده شناسی به عنوان روش پژوهش (تعریف، ریشه هــا، و مشخصــه هــاي   -
  اصلی فلسفه پدیده شناسی)

 

دو  ٢٤/١/٩٤
 شنبه

پدیده شناسی به عنوان روش پژوهش (انتخاب پدیــده شناســی بــه عنــوان   -
  روش پژوهش؛ عناصر و شرح روش پدیده شناسی)

 

دو  ٣١/١/٩٤
 شنبه

گراندد تئوري به عنوان روش پژوهش (تعریف، ریشه هــا، و مشخصــه هــاي   -
  اصلی گراندد تئوري)

 

دو  ٧/٢/٩٤
 شنبه

گراندد تئوري به عنوان روش پژوهش (انتخــاب گرانــدد تئــوري بــه عنــوان   -
  روش پژوهش؛ عناصر و شرح روش گراندد تئوري)

 

دو  ١٤/٢/٩٤
 شنبه

ف، ریشه ها، و مشخصه هاي اصــلی اتنوگرافی به عنوان روش پژوهش (تعری  -
  روش اتنوگرافی؛ انتخاب اتنوگرافی به عنوان روش پژوهش)

  

دو  ٢١/٢/٩٤
 شنبه

اتنوگرافی به عنوان روش پژوهش (عناصر و شرح روش اتنــوگرافی؛ تحلیــل   -
  داده ها؛ مالحظات اخالقی)

  

دو  ٢٨/٢/٩٤
 شنبه

صــلی روش روش پژوهش تــاریخی (تعریــف، ریشــه هــا، و مشخصــه هــاي ا  -
پژوهش تاریخی؛ انتخاب پژوهش تاریخی بــه عنــوان روش؛ تولیــد داده هــا؛ 

  سازماندهی داده ها؛ تحلیل داده ها؛ مالحظات اخالقی؛ تفسیر یافته ها)

  

دو  ٤/٣/٩٤
 شنبه

   روش اقدام پژوهی (تعریف، ریشه ها، و مشخصه هاي اصلی اقدام پژوهی)  -

دو  ١١/٣/٩٤
 شنبه

انتخاب اقدام پژوهــی بــه عنــوان روش؛ عناصــر و شــرح روش اقدام پژوهی (  -
  روش اقدام پژوهی)

 

دو  ١٨/٣/٩٤
 شنبه

روش تحلیل محتوا (تعریف، ریشه ها، و مشخصه هاي اصلی تحلیل محتوا؛   -
  انتخاب تحلیل محتوا به عنوان روش؛ عناصر و شرح روش تحلیل محتوا)

  

دو  ٢٥/٣/٩٤
 شنبه

    ی و رفع اشکال (تمام مباحث)تهیه طرح (پروپوزال) پژوهش کیف  -
دو  ١/٤/٩٤

 شنبه
    ارائه تکالیف دانشجویان  -

دو  ٨/٤/٩٤
 شنبه

    ارائه تکالیف دانشجویان  -

دو  ٥/٥/٩٤
 شنبه

    آخرین مهلت تحویل تکالیف  -

  


