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( 1)روش تحقیق : طرح درس                                                           

 2: تعذاد ٍاحذ 

 ًظزی: ًَع ٍاحذ 

دکتز هَسی پیزی : استبد درس 

اهداف و رئوس هطالة درسی . الف 

  علن ٍ رٍش علوی ، ًظزیِ ، هبّیت رٍش علوی ٍ ٍیژگی ّبی آى ، اًتخبة هَضَع ، ثیبى هسئلِ ، تذٍیي   آضٌبیی ثب       

فزضیِ ، هفبّین ، سبسُ ّب ٍ تعبریف هتغیزّب، تطخیص ٍ ًبهگذاری هتغی رّب ، چگًَگی کٌتزل ٍ اًذاسُ گیزی هتغیزّب ، ضیَُ ّبی 

 آضٌبیی ثب اًَاع پژٍّص ّبی کوی ٍ کیفی ، طجقِ ثٌذی کلی رٍش ّبی تحقیق در علَم تزثیتی ، تطخیص ،گزدآٍری دادُ ّب

 –ًقذ یک طزح تحقیق ٍ یک هقبلِ علوی  )هزاحل اًجبم یک تحقیق علوی ، کست تَاًبیی تجشیِ ٍ تحلیل تحقیقبت علوی 

 (پژٍّطی 

 

فعالیت خای دانشجو در طول نیوسال . ب 

 ( ، کتبة دکتز ًبدری ٍ فزم ّبی هزثَطِ 10ثز هجٌبی فصل  )ارسش یبثی ٍ تحلیل یک پبیبى ًبهِ  -1

  پژٍّطی ثز اسبس فزم ّبی هزثَطِ–ارسش یبثی یک هقبلِ علوی  -2

 :، هَارد سیز ثبیذ در طزح تحقیق لحبظ  گزدد (پزٍپَسال  )ًَضتي طزح تحقیق  -3

عنواى طرح ، هقدهه ، تیاى هساله ، ضرورت واهویت تحقیق ، پایه های نظری وپیشینه تحقیقات درداخل و خارج ، )

فرضیه ها ، داده ها هورد نیاز، تعریف عولیاتی هتغیرها ، اتسار های اندازه گیری ، / ، سؤال ها (كلی وجسیی)اهداف

 (جاهعه  آهاری ، حجن نوونه  و روش های نوونه گیری ، روش تحقیق ، شیوه های تحلیل اطالعات

 : یهناتع درس. ج 

. اًتطبرت آگبُ:تْزاى. رٍش ّبی تحقیق درعلَم رفتبری .(1379)سزهذ،سّزُ ؛ثبسرگبى،عجبس ٍحجبسی،الِْ  -1

 .اًتطبرات سوت:تْزاى.رٍش ّبی پژٍّص درعلَم تزثیتی.(1387)خَی ًژاد،غالهزضب  -2



جلذ )رٍش ّبی تحقیق کوی ٍکیفی درعلَم تزثیتی ٍرٍاى ضٌبسی .(1382)گبل،هزدیت؛ثَرگ،ٍالتزٍگبل،جَیس  -3

 (.1996تبریخ اًتطبرثِ سثبى اصلی.)اًتطبرت سوت:تْزاى.تزجوِ احوذرضب ًصز ٍّوكبراى .(اٍل،دٍم

اًتطبرات آٍای : تْزاى . تزجوِ حسي پبضبضزیفی ٍجعفزًجفی سًذ.هجبًی پژٍّص درعلَم رفتبری.(1377).اى.کزلیٌجز،فزد -4

 (.1989تبریخ اًتطبرثِ سثبى اصلی).ًَر 

 .اًتطبرات سخي: تْزاى .  رٍش ّبی تحقیق درعلَم رفتبری.(1380)ضزیفی،حسي پبضب ٍضزیفی،ًستزى -5

 .ًطزٍیزایص:تْزاى.رٍش تحقیق دررٍاى ضٌبسی ٍعلَم تزثیتی.(1377)دالٍر،علی -6

. تزجوِ حسي پبضب ضزیفی ًٍزگس طبلقبًی .رٍش ّبی تحقیق درعلَم تزثیتی ٍرفتبری.(1373)ثست،جبى -7

 .اًتطبرات رضذ:تْزاى

ثب تبکیذ ثز علَم )رٍش ّبی تحقیق ٍچگًَگی ارسضیب ثی آى درعلَم اًسبًی.(1385)ًبدری،عشت الِ ٍسیف ًزاقی،هزین -8

 .ارسجبراى:تْزاى.(تزثیتی

 .ًطزدٍراى:تْزاى.ًبهِ رٍش تْیِ پژٍّص.(1386)سیف،علی اکجز -9

 

: ارزشیاتی. د 

  ًوز1.5ُضزکت در پیص آسهَى   -1

  ًز2ُارسضیبثی ٍ تحلیل پبیبى ًبهِ  -2

  ًوز1.5ُ پژٍّطی –ارسضیبثی هقبلِ علوی  -3

  ًوز3ًَُضتي پزٍپَسال  -4

 ًوزُ 12  (سئَاالت تطزیحی ٍ اس ًَع هفَْهی ، کبثزدی ٍ هقبیسِ ای  )آسهَى پبیبى تزم  -5


