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روش كيفي پژوهش براي مطالعه جامع و عميق پدیده پيچيده در شرایط طبيعي مورد استفاده قرار مي گيرند. روش كيفي پژوهش براي مطالعه جامع و عميق پدیده پيچيده در شرایط طبيعي مورد استفاده قرار مي گيرند. هدف غائی: هدف غائی: 

وش ها میي وش ها میي از آنجا كه آموزش و یادگيري و محيط هاي آموزشي به ویژه آموزش پزشکي پيچيدگي هاي زیادي دارد این راز آنجا كه آموزش و یادگيري و محيط هاي آموزشي به ویژه آموزش پزشکي پيچيدگي هاي زیادي دارد این ر

  تواند مورد استفاده فراوان قرار گيرد. تواند مورد استفاده فراوان قرار گيرد. 

در این دوره ویژگي ها و روشهاي كيفي پژوهش معرفي شده و دانشجویان پس از پایان دور باید بتوانند ویژگي هاي روش در این دوره ویژگي ها و روشهاي كيفي پژوهش معرفي شده و دانشجویان پس از پایان دور باید بتوانند ویژگي هاي روش 

  ..پژوهش كيفي و انواع آن را مورد بحث قرار داده و این نوع پژوهش ها را مورد نقد قرار دهندپژوهش كيفي و انواع آن را مورد بحث قرار داده و این نوع پژوهش ها را مورد نقد قرار دهند

  

  یان این دوره دانشجویان باید بتوانند:یان این دوره دانشجویان باید بتوانند:در پادر پااهداف کلی: اهداف کلی: 

  ویژگي هاي اساسي پژوهش هاي كيفي را شرح دهند. ویژگي هاي اساسي پژوهش هاي كيفي را شرح دهند.   --11

  تفاوت هاي عمده پژوهش هاي كمي و كيفي را بيان كنند. تفاوت هاي عمده پژوهش هاي كمي و كيفي را بيان كنند.   --22

  انجام هر یک را شرح دهند.انجام هر یک را شرح دهند.  للانواع روش هاي پژوهش كيفي و مراحانواع روش هاي پژوهش كيفي و مراح  --33

  روش هاي نمونه گيري در پژوهش هاي كيفي را توضيح دهند. روش هاي نمونه گيري در پژوهش هاي كيفي را توضيح دهند.   --44

  جمع آوري داده هاي كيفي را شرح دهند. جمع آوري داده هاي كيفي را شرح دهند.   روش هاي رایجروش هاي رایج  --55

  روش هاي تحليل داده هاي كيفي را شرح دهند. روش هاي تحليل داده هاي كيفي را شرح دهند.   --66

  مسائل اخالقي در پژوهش هاي كيفي را توضيح دهند. مسائل اخالقي در پژوهش هاي كيفي را توضيح دهند.     --77

  گزارش پژوهش هاي كيفي را مورد نقد و بررسي قرار دهند. گزارش پژوهش هاي كيفي را مورد نقد و بررسي قرار دهند.   --88

  یک طرح پيشنهادي براي پژوهش هاي كيفي تهيه نمایند.یک طرح پيشنهادي براي پژوهش هاي كيفي تهيه نمایند.  --99
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