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شناحت چالش ها و پاسخ به سواالت مربوط به حوزه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،به کاربرد رویکردهای سیستتماتی للمتی پتژوهش
نیاز دارد .در این راستا دو رویکرد تحقیق کمی وکیفی شناخته و پذیرفته شده است که هردو الزم و ملزوم و اگر درستت انتختاو و استتفاده شتوند
منجر به شناخت چالش ها و درنتیجه توسعه للوم سالمت و ارتقای سالمتی جامعه خواهد شد .هرچند ثابت شدهاست که مطالعه و بررستی برختی
از مسائل بویژه مسائل مربوط به رفتار و سب زندگی ،از طریق تحقیقات کیفی امکانپذیر است ،اما هنوز بکار گیری این نوع از تحقیقات در کشتور
در آغاز راه ،و منابع موجود در این زمینه بسیار محدود است و تدریس آن در رشته های بهداشت هنوز محدود است .بته همتین دلیتل دانشتجویان
برای فراگیری و دستیابی به روشهای فوق با سختیهای زیادی روبرو هستند .
در تحقیقات کمی یا قیاسی ،9محقق در واقع ی فرضیه را آزمون میکند .فرضیه ای مانند "مدل  Xدر پیشگیری از رفتارهای پرخطر مؤثر استت"
این فرضیه مبتنی بر شناخت و پیش فرض اولیه است که محقق ،متخصص ویا نظریه پرداز نسبت به پدیده رفتارهای پرخطر دارند .درحالیکته ایتن
شناخت و پیش فرضها ممکن است مطابق با واقع نباشند .یکی از بهترین راههای شتناخت پدیتدههتای رفتتاری و انستانی ،در و شتناخت آن از
طریق افرادی است که مستقیم یا غیر مستقیم پدیده را تجربه نموده اند .شناختی که از این طریق بدست میآید به واقعیتت نزدیت تتر استت .در
اینصورت تعریف و توصیف کامل و درستی از آن پدیده پیدا میشود و به تبع آن بهتر میتوان آن پدیده یعنی رفتارها را پیش بینی و کنتترل کترد.
این رویکرد در مطالعات انسانی را رویکرد کیفی 2مینامند .در این رویکرد پدیدههای مرتبط با ستالمت ،ماننتد رفتتار انستان بتدون پتیش فترض و
شناخت اولیه مطالعه میشود و درلوض محقق ی تعریف و شناخت تازه و واقعی تر بدست میآورد و همچنین با مفهوم مسئله ی ارتبتاط قتوی
برقرار نماید و پیشاپیش برای تفسیر مجدد جنبههای دیگر مسدود نمیشود .پدیده های فوق از جمله رفتار در جوامع مختلتف متاهیتی متفتاوت و
متنوع دارد که برای اصالح آن شناخت کامل و جامع ماهیت و روند شکل گیری آن الزم است ..پاسخ به چنین سؤاالتی که مربوط به رفتار و سب
زندگی انسان میباشد و با لوامل گوناگونی مرتبط هستند ،نیاز به روش و رویکرد خاصی دارد ماهیت و رونتد شتکل گیتری آن پدیتدهای نستبی و
کامالً ذهنی است که در للوم انسانی از متد ویژه ای برای شناخت و تبیین آن استفاده میشود .ی پژوهشگر کیفی در موضولاتی مطالعه متیکنتد
که قبالً در مورد آنها اطاللات کمی وجود دارد و محقق نمیداند آنچه را نمیداند چیست و دارای چه متاهیتیاستت .تحقیتق کیفتی بالتج ایجتاد
بصیرت نسبت به رفتار و سب زندگی مردم ،آگاهیها ،نگرشها و احساسات ،لقاید ،ارزشها و تجربیات میگردد .از ویژگتیهتای منحصتر بته فترد
تحقیق کیفی این است که مناسب مواردی است که پژوهشگر درصدد کشف راههای جدید و غیر منتظره برمیآید .تحقیقات کیفی خود دارای انواع
مختلفی شامل :پدیدار شناسی؛ گراندد تئوری؛ قوم نگاری؛ تحقیتق تتاریخی؛ و ...استت کته فراگیتری آن توستط دوره تحصتیالت تکمیلتی موجتب
توانمندی و آماده سازی دانشجویان برای انجام اینگونه تحقیقات و نیز تلفیق رویکرد های کیفی و کمی می گردد .در غیر اینصتورت آنهتا توانتایی
الزم برای پاسخگویی به بخش لمده ای از سواالت حوزه سالمت را بدست نمی آورند .بنابر این نیروی انسانی مستئول ومجتری بختش ستالمت در
آینده قادر به مطالعه و کشف لوامل ناشناخته تأثیر گذار برسالمت نخواهد بود.


اهداف کلي(مطابق با سرفصل)

 شناخت اساس نظریه های روش های تحقیق کیفی
 آشنایی با نحوه طراحی و اجرای مطالعات کیفی

1.Deductive
2.Qualitative Approach
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اهداف آموزشي:

از دانشجویان محترم انتظار می رود در پایان این درس قادر باشند :
اهمیت روش های تحقیق کیفی در پاسخگویی به سواالت حوزه سالمت را شرح دهند.
.9
تفاوت تحقیقات کمی و کیفی را تشخیص شرح دهند.
.2
انواع تحقیقات کیفی را نام دهند.
.8
روش پدیدار شناسی را شرح دهند.
.4
روش گراندد تئوری را شرح دهند.
.5
روش قوم نگاری را شرح دهند.
.6
روش تحقیق تاریخی را شرح دهند.
.7
 Action researchرا شرح دهند.
.3
انواع روش های دستیابی به داده ها را شرح دهند.
.1
انواع مصاحبه را شرح دهند.
.91
نحوه مصاحبه در گروه متمرکز را شرح دهند.
.99
انواع مشاهده را شرح دهند.
.92
نحوه تجزیه و تحلیل متون شرح دهند.
.98
نرم افزارهای مدیریت و تحلیل داده ها را نام ببرند.
.94
نحوه نگارش بیان مسئله در تخقیقات کیفی را تمرین کنند.
.95
ی پروپوزال با رویکرد پژوهش کیفی طراحی نمایند.
.96
نحوه تلفیق روش های تحقیق را شرح دهند
.97
نحوه تأمین و ارزیابی التبار و استحکام للمی تحقیقات کیفی را شرح دهند.
.93


روش تدريس:

باتوجه به مقطع تحصیلی دانشجویان ،این درس با مشا رکت فعال دانشجویان ارائه خواهد شد .به گونه ای که  %51از زمان هر جلسه توسط مدرس
و  %51باقیمانده به بررسی و ارائه کار کالسی دانشجویان (طبق مفاهیم از قبل مشخص شده ) پرداخته خواهد شد.


فعالیت ها و تجربیات يادگیری دانشجويان:

از دانشجویان محترم انتظار می رود:
 -9متناسب با مطلب ارائه شده در هرجلسه ،به تمرین و انجام فعالیت یادگیری تعیین شده از سوی مدرس مربوطه در تاریخ مقرر بپردازند .انجام این
فعالیت موجب یادگیری بیشتر دانشجویان محترم شده و نارسایی های احتمالی در ارائه مطلب از سوی مدرس انعکاس خواهد یافت و منجر به
شفاف سازی بیشتر محتوی ارائه شده خواهد شد .
 -2با مطالعه منابع و مقاالت مرتبط زیر بنای للمی و معلومات خود را تقویت نمایند و یافته های پژوهش های جدید را در جهت ارائه فعالیت های
یادگیری تعیین شده استفاده نمایند .با لنایت به موضوع پیشنهادی هر دانشجو دو مقاله مرتبط (فارسی و التین ) را تهیه و ارائه خواهند
 -8حضور منظم در کالس های درس و شرکت در مباحج للمی .

-9
-2
-8
-4

روند ارزشیابي:

%81
ارائه فعالیت های کالسی
امتحان میان ترم و مشارکت فعال در مباحج کالس %81
حضور منظم و پاسخ به سواالت مطروحه %91
%81
امتحان پایان ترم
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جلسات

برنامه زمانبندی ارائه موضوعات درس و فعالیت های يادگیری

تاريخ رئوس مطالب (مفاهیم مورد انتظار تدريس)

اول

 مقدمه و معرفی درس لوامل مؤثر در انتخاو روش کمی و کیفی -دفلسفه تحقیقات کمی و کیفی

دوم

 تعریف مفاهیم -انواع و تفاوت تحقیقات کمی و کیفی

فعالیت فراگیران

مدرس
دکتر زمانی

شرکت در بحج
دکتر زمانی
مطالعه ،و شرکت در بحج

سوم

 -قوم نگاری ethnography

مطالعه ،جستجوی متون و مقاالت
مرتبط ،ترجمه و شرکت در بحج

دکتر زمانی

چهارم

 -تحقیق لملکردی Action research

مطالعه ،جستجوی متون و مقاالت
مرتبط ،ترجمه و شرکت در بحج

دکتر زمانی

پنجم

 نحوه انتخاو همکاران یا مشارکت کنندگان (.)Sampling -جمع آوری داده ها  ،روند مصاحبه و کد گذاری اولیه

مطالعه و شرکت در بحج و تمرین

دکتر زمانی

ششم

 -تحلیل محتوی و انواع آن

مطالعه و شرکت در بحج و تمرین

دکتر زمانی

هفتم

 -تجزیه و تحلیل در تحقیقات کیفی

مطالعه و تمرین

دکتر زمانی

هشتم

 -نظریه پایه ای  Grounded-Theoryاز دیدگاه استرابرت

نهم

 -نظریه پایه ای Grounded-Theory

دهم

 -امتحان میان ترم و رفع اشکال

يازدهم

 پدیدار شناسی Phenomenologicalphenomenology

سیزدهم

 Trustworthiness or Rigorدقت و استحکام للمی) -التبار و پایایی در مطالعات کیفی(

شرکت در بحج
مطالعه ،جستجوی متون و مقاالت
مرتبط ،ترجمه و شرکت در بحج

مطالعه ،جستجوی متون و مقاالت
مرتبط ،ترجمه و شرکت در بحج
مطالعه ،جستجوی متون و مقاالت
مرتبط ،ترجمه و شرکت در بحج

دکتر زمانی
دکتر مصطفوی

دکتر مصطفوی

دکتر مصطفوی

چهاردهم

 مطالعه تلفیقی  ,میکس متدtriangulation , mixed method -

مطالعه ،جستجوی متون و مقاالت
مرتبط ،ترجمه و شرکت در بحج

دکتر مصطفوی

پانزدهم

 مطالعه تلفیقی یا میکس متدtriangulation or mixed method -

مطالعه ،جستجوی متون و مقاالت
مرتبط ،ترجمه و شرکت در بحج

دکتر مصطفوی

شانزدهم

 -نحوه طراحی پروپوزال در تحقیقات کیفی

تمرین  -پرسش و پاسخ

دکتر مصطفوی
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