
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
         برنامه ریزی درسیتحصیلی: رشته  دکتریتحصیلی: مقطع                                            روش های تحقیق کیفی در برنامه ریزی درسیعنوان درس:

  دکتر درانی :مدرس یش نیاز:پ :               نظری:          عملی:        واحد تعداد

 اربرد راهبردهای پژوهش کیفی در پاسخگویی به سواالت حوزه مطالعات برنامه درسیآشنایی یادگیرندگان با چگونگی کهدف کلی درس:
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 کاربرد طرح پژوهی در حوزه برنامه درسی را شرح دهند. دهند.مبانی پارادایمی پژوهش کیفی را شرح 

 پژوهش ارزشیابی و کاربرد آن را تشریح نمایند. کاربرد روش گراندد تئوری در حوزه نظریه پردازی برنامه درسی را تبیین نمایند.

  آینده پژوهی و کاربرد آن در حوزه مطالعات برنامه درسی را تبیین کنند.

 مطالب ندی ارائهبجدول زمان

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات
 سخنرانی اثبات گرائی، پسااثبات گرائی، ساختن گرائی مبانی پارادایمی پژوهش کیفی 1جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی رویکرد کالسیک و سیستماتیک گراندد تئوری 2جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی پست مدرن رویکرد ساختن گرا و گراندد تئوری 3جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی چیستی و فرایند طرح پژوهی 4جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی سناریونویسی  آینده پژوهی 5جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی توسعه و بسط مفهومی پژوهش مفهومی 6جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی رویکرد کالسیک و تفسیری  مردم نگاری 7جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی رویکرد انتقادی و پست مدرن مردم نگاری 8جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی رویکردها و روندها پژوهش ارزشیابی 9جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی تحلیل مضمونی تحلیل داده های کیفی 10جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی باورپذیری، انتقال پذیری، اصالت اعتباربخشی داده های کیفی 11جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی شیوه مضمونی، روایتی، فرهنگی بازنمایی داده های کیفی 12جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی اصول و رویه های نگارش نگارش و گزارش پژوهش کیفی 13جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی آسیب های ساختاری، رویه ای ، نگارشی ایرانآسیب شناسی پژوهش های کیفی در  14جلسه 

 سخنرانی و مطالعه موردی طرح های اکتشافی، تبیینی، همزمان، آشیانه ای آشنایی با روش های ترکیبی 15جلسه 

 پرسش و پاسخ مرور مطالب ترم مرور مطالب ترم 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 
 کتبی تشریحی/نمونه کارنوع ارزشیابی:

 فهرست منابع:
 تهران: انتشارات علم.(. پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. 1391ابوالمعالی، خدیجه ) -

 (. اصول و روش های پژوهش کیفی. تهران: انشارات دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات1385حریری، نجال ) -

 پژوهش کیفی. تهران: انتشارات نگاه دانش.(. اصول و مبانی روش های 1397خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید ) -

 
 

 فرم طرح درس


