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 (2)                                               طرح درس روش های تحقیق در علوم ترتیتی 

 2تؼذاد ٍاحذ 

 ًَع ٍاحذ ًظزی

 (1)رٍش ّبی تحقیق در ػلَم تزبیتی : پیص ًیبس 

 کبرضٌبسی ارضذ تحقیقبت آهَسضی

 دکتز هَسی پیزی: استبد درس 

 و رئوس مطالة درسی اهداف . الف

آضٌبیی بب اًَاع سئَال پژٍّص ٍ طزح ّبی تحقیق بزای پبسخ دادى بِ آًْب ، طزح ّبی آسهبیطی ٍ ضبِ آسهبیطی ، هتغیز ّبی 

پیوبیطی ، ّوبستگی  ، هطبلؼِ  )اثزگذار در تحقیق ٍ اًذاسُ گیزی هتغیز ٍابستِ ، طزح تحقیق تبریخی ، طزح تحقیق تَصیفی 

طزح تحقیق کیفی ٍ هقبیسِ آى بب تحقیقبت کوی ، تحلیل هحتَا ، اػتببر درًٍی ٍ  ( هقبیسِ ای ، اقذام پژٍّطی –هَردی ، ػلوی 

بیزًٍی ّز یک اس طزح ّبی پژٍّطی ، تحلیل کَاریبًس ٍ ًقص آى در کبّص اضتببّبت ، حجن ًوًَِ ٍ رٍش ّبی ًوًَِ گیزی ، 

  کیفی ، ابشارّبی اًذاسُ گیزی ٍ سبخت ابشار پژٍّص–ًوًَِ گیزی در تحقیقبت کوی 

 فعالیت های دانشجو در طول نیمسال. ب 

 هطبلؼِ یک رٍش تحقیق اس هٌببغ هتؼذد ٍ ارائِ آى بِ کالس -1

 طبحی ابشار اًذاسُ گیزی ٍ اجزای آى در هقیبس کَچک -2

 حضَر هٌظن ٍ فؼبل در کالس درس ٍ رػبیت حذاکثز غیبت هجبس -3

 ضزکت در آسهَى پبیبى تزم -4

 مناتع درسی. ج 

. اًتطبرت آگبُ:تْزاى. رٍش ّبی تحقیق درػلَم رفتبری .(1379)سزهذ،سّزُ ؛ببسرگبى،ػببس ٍحجبسی،الِْ  -1

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

جلذ )رٍش ّبی تحقیق کوی ٍکیفی درػلَم تزبیتی ٍرٍاى ضٌبسی .(1382)گبل،هزدیت؛بَرگ،ٍالتزٍگبل،جَیس  -3

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



اًتطبرات آٍای : تْزاى . تزجوِ حسي پبضبضزیفی ٍجؼفزًجفی سًذ.هببًی پژٍّص درػلَم رفتبری.(1377).اى.کزلیٌجز،فزد -4

 (.1989تبریخ اًتطبربِ سببى اصلی).ًَر 

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

 .ًطزٍیزایص:تْزاى.رٍش تحقیق دررٍاى ضٌبسی ٍػلَم تزبیتی.(1377)دالٍر،ػلی -6

. تزجوِ حسي پبضب ضزیفی ًٍزگس طبلقبًی .رٍش ّبی تحقیق درػلَم تزبیتی ٍرفتبری.(1373)بست،جبى -7

 .اًتطبرات رضذ:تْزاى

بب تبکیذ بز ػلَم )رٍش ّبی تحقیق ٍچگًَگی ارسضیب بی آى درػلَم اًسبًی.(1385)ًبدری،ػشت الِ ٍسیف ًزاقی،هزین -8

 .ارسببراى:تْزاى.(تزبیتی

 .ًطزدٍراى:تْزاى.ًبهِ رٍش تْیِ پژٍّص.(1386)سیف،ػلی اکبز -9

 

 ارزشیاتی. د 

  ًوز3ُهطبلؼِ ٍ تحلیل یكی اس رٍش ّبی تحقیق ٍ ارائِ آى   -1

  ًوز3ُسبخت ابشار اًذاسُ گیزی ٍ ارائِ آى    -2

  ًوز14ُ   (سئَالت تطزیحی ٍ اس ًَع هفَْهی ، کبربزدی ٍ هقبیسِ ای  )آسهَى پبیبى تزم  -3


