
  روشهاي تحقیقات کیفیروشهاي تحقیقات کیفیعنوان: عنوان: 
QQUUAALLIITTAATTIIVVEE  RREESSEEAARRCCHH  MMEETTHHOODDSS  

  
  

روش کیفی پژوهش براي مطالعه جامع و عمیق پدیده پیچیده در شرایط طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند. روش کیفی پژوهش براي مطالعه جامع و عمیق پدیده پیچیده در شرایط طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف غائی: هدف غائی: 
وش ها مـی وش ها مـی از آنجا که آموزش و یادگیري و محیط هاي آموزشی به ویژه آموزش پزشکی پیچیدگی هاي زیادي دارد این راز آنجا که آموزش و یادگیري و محیط هاي آموزشی به ویژه آموزش پزشکی پیچیدگی هاي زیادي دارد این ر

  تواند مورد استفاده فراوان قرار گیرد. تواند مورد استفاده فراوان قرار گیرد. 
در این دوره ویژگی ها و روشهاي کیفی پژوهش معرفی شده و دانشجویان پس از پایان دور باید بتوانند ویژگی هاي روش در این دوره ویژگی ها و روشهاي کیفی پژوهش معرفی شده و دانشجویان پس از پایان دور باید بتوانند ویژگی هاي روش 

  ..پژوهش کیفی و انواع آن را مورد بحث قرار داده و این نوع پژوهش ها را مورد نقد قرار دهندپژوهش کیفی 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: 
  ویژگی هاي اساسی پژوهش هاي کیفی را شرح دهند. ویژگی هاي اساسی پژوهش هاي کیفی را شرح دهند.   --11
  تفاوت هاي عمده پژوهش هاي کمی و کیفی را بیان کنند. تفاوت هاي عمده پژوهش هاي کمی و کیفی را بیان کنند.   --22
  انجام هر یک را شرح دهند.انجام هر یک را شرح دهند.  للانواع روش هاي پژوهش کیفی و مراحانواع روش هاي پژوهش کیفی و مراح  --33
  روش هاي نمونه گیري در پژوهش هاي کیفی را توضیح دهند. روش هاي نمونه گیري در پژوهش هاي کیفی را توضیح دهند.   --44
  جمع آوري داده هاي کیفی را شرح دهند. جمع آوري داده هاي کیفی را شرح دهند.   روش هاي رایجروش هاي رایج  --55
  روش هاي تحلیل داده هاي کیفی را شرح دهند. روش هاي تحلیل داده هاي کیفی را شرح دهند.   --66
  مسائل اخالقی در پژوهش هاي کیفی را توضیح دهند. مسائل اخالقی در پژوهش هاي کیفی را توضیح دهند.     --77
  گزارش پژوهش هاي کیفی را مورد نقد و بررسی قرار دهند. گزارش پژوهش هاي کیفی را مورد نقد و بررسی قرار دهند.   --88
  یک طرح پیشنهادي براي پژوهش هاي کیفی تهیه نمایند.یک طرح پیشنهادي براي پژوهش هاي کیفی تهیه نمایند.  --99

  
  مباحث:مباحث:

  فیفیمعرفی روش پژوهش کیمعرفی روش پژوهش کی  ))11
  گراندد تئوريگراندد تئوري  ))22
  فنومنولوژيفنومنولوژي  ))33
  نمونه گیري در پژوهش هاي کیفینمونه گیري در پژوهش هاي کیفی  ))44
  پژوهش تاریخیپژوهش تاریخی  ))55
  اتنوگرافیاتنوگرافی  ))66
  جمع آوري داده هاي کیفیجمع آوري داده هاي کیفی  ))77
  مصاحبه گروهیمصاحبه گروهی  ))88
  تحلیل داده هاي کیفیتحلیل داده هاي کیفی  ))99

  مطالعه مورديمطالعه موردي  ))1010
  اقدام پژوهیاقدام پژوهی  ))1111



  نقد پژوهش هاي کیفینقد پژوهش هاي کیفی  ))1212
  
  

  تهیه طرح پیشنهادي براي پژوهش کیفیتهیه طرح پیشنهادي براي پژوهش کیفی  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ای بر تحقیقات کیفیای بر تحقیقات کیفیمقدمھ مقدمھ   ••
  چرا روشهاي کیفی؟چرا روشهاي کیفی؟  ..11
  ؟؟چیستچیست  هدف از روشهاي کیفیهدف از روشهاي کیفی  ..22
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  ویژگیهاي روشهاي کیفیویژگیهاي روشهاي کیفی  ..33
  را بیان کند.را بیان کند.  ویژگیهاي محقق کیفیویژگیهاي محقق کیفی  ..44
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  رویکردهاي کیفیرویکردهاي کیفی  ..55
  را مقایسه نمایدرا مقایسه نماید  رویکردهاي کمی و کیفیرویکردهاي کمی و کیفی  ..66

  
  فلسفی  و نظری تحقیقات کیفیفلسفی  و نظری تحقیقات کیفی  مبانیمبانی  ••

  کند.کند.  را بیانرا بیان  تاریخچه تحقیقات کیفیتاریخچه تحقیقات کیفی  ..11
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  الگوهاي دانشالگوهاي دانش  ..22
    .را شرح دهدرا شرح دهد  پارادایم هاي تحقیقپارادایم هاي تحقیق  ..33

  
  کلیات تحقیقات کیفیکلیات تحقیقات کیفی  ••

  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  گیهاي مشترك تحقیقات کیفیگیهاي مشترك تحقیقات کیفیویژویژ  ..11
  را بیان کند.را بیان کند.کیفی کیفی   انتخاب روش تحقیقانتخاب روش تحقیقچگونگی چگونگی   ..22
  را شرح دهد.را شرح دهد.  نمونه گیري در تحقیقات کیفینمونه گیري در تحقیقات کیفی  ..33
  را شرح دهد.را شرح دهد.  حجم نمونه تحقیقات کیفیحجم نمونه تحقیقات کیفی  ..44
  را شرح دهد.را شرح دهد.  تحقیقات کیفیتحقیقات کیفی  گیري  درگیري  درفرایند نمونه فرایند نمونه   ..55
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  در تحقیقات کیفیدر تحقیقات کیفی  وري داده هاوري داده هاآآتولید و جمع تولید و جمع   ..66
  را شرح دهد.را شرح دهد.  مدیریت و رفتار با داده ها در تحقیقات کیفیمدیریت و رفتار با داده ها در تحقیقات کیفی  ..77
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  تحلیل داده ها در تحقیقات کیفیتحلیل داده ها در تحقیقات کیفی  ..88
  

  
  ق در تحقیقات کیفیق در تحقیقات کیفیاخالاخال  ••

  را بیان کند.را بیان کند.  تحقیقات کیفیتحقیقات کیفی  اصول اساسی اخالق دراصول اساسی اخالق در  ..11
  را شرح دهد.را شرح دهد.نکات اساسی در فرم رضایت نامه آگاهانه نکات اساسی در فرم رضایت نامه آگاهانه   ..22
  را بیان کند.را بیان کند.  محرمانه و ناشناس ماندنمحرمانه و ناشناس ماندن  ..33
  را شرح دهد.را شرح دهد.  ارتباط پژوهشگر و مشارکت کنندهارتباط پژوهشگر و مشارکت کننده  ..44

  
  ))TTrriiaanngguullaattiioonnتلفیق در تحقیق (تلفیق در تحقیق (  ••

  را تعریف نمایدرا تعریف نماید  فلسفهفلسفه  ..11
  آن را بیان کند.آن را بیان کند.  مزایا و محدودیتهايمزایا و محدودیتهاي  ..22



  آن را توضیح دهد.آن را توضیح دهد.  انواعانواع  ..33
  توضیح دهد.توضیح دهد.آن را آن را   مثالمثالبا یک با یک   ..44

  
  پژوھش پدیدارشناسيپژوھش پدیدارشناسي  روش تحقیقروش تحقیق  ••
  نمایدنماید  تعریفتعریف  روش تحقیق پژوهش پدیدارشناسیروش تحقیق پژوهش پدیدارشناسی  ..11
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  ریشه هاي فنومنولوژيریشه هاي فنومنولوژي  ..22
  چه زمان پدیدار شناسی کاربرد دارد؟چه زمان پدیدار شناسی کاربرد دارد؟  ..33
  را بیان کند.را بیان کند.  انواع پدیدار شناسیانواع پدیدار شناسی  ..44
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  فرآیندهاي اساسی درروش فنومنولوژیکفرآیندهاي اساسی درروش فنومنولوژیک  ..55
  را بیان کند.را بیان کند.  فنومنولوژیکفنومنولوژیک  روش روش   اصلی دراصلی در  عناصرعناصر  ..66
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  نمونه گیرينمونه گیري  ..77
  را شرح دهد.را شرح دهد.  روش هاي مختلف جمع آوري داده هاروش هاي مختلف جمع آوري داده ها  ..88
  نمایدنماید  نقدنقدرا را     مقالهمقالهیک یک   ..99

  با یک مثال آن را توضیح دهد.با یک مثال آن را توضیح دهد.  ..1010
  

  گراندد تئوریگراندد تئوری  روش تحقیقروش تحقیق  ••
  نمایدنماید  تعریفتعریف  رارا  گراندد تئوريگراندد تئوري  ..11
  ان را شرح دهد.ان را شرح دهد.  تاریخچهتاریخچه  ..22
  ، را شرح دهد.، را شرح دهد.دد تئوري تولید می شونددد تئوري تولید می شوندنظریه هایی که از طریق گراننظریه هایی که از طریق گرانهاي هاي   ویژگی ویژگی   ..33
  را بیان کند.را بیان کند.  شباهت ها نظریه زمینه اي با سایر راهبرد هاشباهت ها نظریه زمینه اي با سایر راهبرد ها  ..44
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  تفاوت نظریه زمینه اي با سایر راهبرد هاتفاوت نظریه زمینه اي با سایر راهبرد ها  ..55
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  جمع آوري داده هاجمع آوري داده ها  ..66
  را بیان کند.را بیان کند.  چگونگی اجراي گراندد تئوريچگونگی اجراي گراندد تئوري  ..77
  ح دهد.ح دهد.را شررا شر  عناصر تشکیل دهنده نظریه گراندد تئوريعناصر تشکیل دهنده نظریه گراندد تئوري  ..88
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  نظریه گراندد تئورينظریه گراندد تئوري  نمونه گیري درنمونه گیري در  ..99

  را بیان کند.را بیان کند.  منطق انتخاب موارد در نمونه گیري نظريمنطق انتخاب موارد در نمونه گیري نظري  ..1010
  فرآیند جمع آوري داده هافرآیند جمع آوري داده ها  ..1111
  تکنیک جمع آوري داده هاتکنیک جمع آوري داده ها  ..1212
  تحلیل داده ها: کد گذاري و طبقه بنديتحلیل داده ها: کد گذاري و طبقه بندي  ..1313
  را بیان کند.را بیان کند.  ساختن نظریهساختن نظریه  معتبرمعتبر  ..1414
  هد.هد.را توضیح درا توضیح د  گراندد تئوريگراندد تئورينقدهاي وارد بر نقدهاي وارد بر   ..1515
  یک مقاله  را نقد نمایدیک مقاله  را نقد نماید  ..1616



  با یک مثال آن را توضیح دهد.با یک مثال آن را توضیح دهد.  ..1717

  قومیت شناسیقومیت شناسی  روش تحقیقروش تحقیق  ••
  را تعریف نمایدرا تعریف نماید    روش تحقیق قومیت شناسیروش تحقیق قومیت شناسی  ..11
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  روش تحقیق قومیت شناسیروش تحقیق قومیت شناسی  تاریخچهتاریخچه  ..22
  را شرح دهد.را شرح دهد.  روش تحقیق قومیت شناسیروش تحقیق قومیت شناسی  گیهايگیهايژژویوی  ..33
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  قومیت شناسی  به عنوان یک روشقومیت شناسی  به عنوان یک روش  انتخابانتخاب  ..44
  را بیان کند.را بیان کند.  روش هاي قومیت شناسیروش هاي قومیت شناسی    ر انواعر انواعتفسیتفسی  ..55
  را شرح دهد.را شرح دهد.  نقش پژوهشگرنقش پژوهشگر  ..66
  در تحقیق را شرح دهد.در تحقیق را شرح دهد.  همکاري شرکت کنندگانهمکاري شرکت کنندگان  ..77
  آن را شرح دهد.آن را شرح دهد.  تحلیلتحلیل  ..88
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.تفسیر یافته ها تفسیر یافته ها   ..99

  را بیان کند.را بیان کند.  نکات اخالقینکات اخالقی  ..1010
  یک مقاله  را نقد نمایدیک مقاله  را نقد نماید  ..1111
  با یک مثال آن را توضیح دهد.با یک مثال آن را توضیح دهد.  ..1212

  
  پژوھش تاریخیپژوھش تاریخی  روش تحقیقروش تحقیق  ••
  نمایدنماید  تعریفتعریفرا را   روش تحقیق پژوهش تاریخیروش تحقیق پژوهش تاریخی  ..11
  آن را شرح دهد.آن را شرح دهد.  تاریخچهتاریخچه  ..22
  آن را توضیح دهد.آن را توضیح دهد.  گیهايگیهايژژویوی  ..33
  را بیان کند.را بیان کند.  به عنوان یک روشبه عنوان یک روش  انتخابانتخاب  ..44
  را شرح دهد.را شرح دهد.  رفتار با اطالعاترفتار با اطالعات    ..55
  را بیان کند.را بیان کند.  تاریخیتاریخی  ارزیابی اطالعاتارزیابی اطالعات  ..66
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  تجزیه و تحلیل اطالعاتتجزیه و تحلیل اطالعات  ..77
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  تفسیر اطالعاتتفسیر اطالعات  ..88
  مقاله  را نقد نمایدمقاله  را نقد نماید  یکیک  ..99

  با یک مثال آن را توضیح دهد.با یک مثال آن را توضیح دهد.    ..1010
  

  
  
  

  تحقیق عملکردیتحقیق عملکردی  ••
  تعریف نمایدتعریف نماید  رارا  تحقیق عملکرديتحقیق عملکردي  ..11



  آن را توضیح دهد.آن را توضیح دهد.  تاریخچهتاریخچه  ..22
  آن را توضیح دهد.آن را توضیح دهد.  گیهايگیهايژژویوی  ..33
  را توضیح دهد.را توضیح دهد.  ،،تحقیق عملکردي در چه مواردي کاریرد داردتحقیق عملکردي در چه مواردي کاریرد دارد  ..44
  ، را توضیح دهد.، را توضیح دهد.چه کسانی در تحقیق عملکردي دخالت دارندچه کسانی در تحقیق عملکردي دخالت دارند  ..55
  را بیان کند.را بیان کند.  تحقیق عملکرديتحقیق عملکردي  راحل و روشهاي اجراراحل و روشهاي اجرامم  ..66
  را بیان کند.را بیان کند.  مزایا و معایب تحقیق عملکرديمزایا و معایب تحقیق عملکردي  ..77
  یک مقاله  را نقد نمایدیک مقاله  را نقد نماید  ..88
  با یک مثال آن را توضیح دهد.با یک مثال آن را توضیح دهد.  ..99

  
  مطالعھ موردیمطالعھ موردی  ••

  نمایدنماید  تعریفتعریف  رارا  مطالعه مورديمطالعه موردي  ..١١
  را شرح دهد.را شرح دهد.  زمینه هاي بررسی مطالعه مورديزمینه هاي بررسی مطالعه موردي  ..22
  کند.کند.  را بیانرا بیان  مقایسه و تعمیم مطالعه مورديمقایسه و تعمیم مطالعه موردي  ..33
  را شرح دهد.را شرح دهد.  انتخاب موردانتخاب مورد  ..44
  را شرح دهد.را شرح دهد.  مطالعه مورديمطالعه موردي  ساختارساختار  ..55
  را شرح دهد.را شرح دهد.  نقل داستاننقل داستان  ..66
  یک مقاله  را نقد نمایدیک مقاله  را نقد نماید  ..77
  با یک مثال آن را توضیح دهد.با یک مثال آن را توضیح دهد.  ..88

  
  تحلیل محتویتحلیل محتوی  ••
  نمایدنماید  تعریفتعریف  رارا  تحلیل محتويتحلیل محتوي  ..١١
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