بنام خدا
فرم طرح درس
دانشکده :ادبیات و علوم انسانی
نام درس :روش تحقیق

رشته :علوم تربیتی گرایش :مدیریت آموزشی
تعداد واحد نظری 2 :واحد

نام مدرس :حسن قالوندی

تعداد واحد عملی 1 :واحد

مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز :آمار استنباطی

محل برگزاری :ساختمان کالسها اتاق 403

هدف کلی درس :توانایی ارائه یک پیشنهاده تحقیق و در نهایت نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دفاع از آن
رئوس مطالب
هفته اول

علم و روش علمی

هفته دوم

طرح پژوهش های کمی و کیفی

هفته سوم

چهارچوب پایان نامه ها

هفته چهارم

کلیات طرح تحقیق

هفته پنجم

اهداف پژوهش  ،فرضیه ها و سوال های پژوهش  ،تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطالحات

هفته ششم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

هفته هفتم

روش های تحقیق در پژوهش های کمی و کیفی

هفته هشتم

جامعه آماری  ،روش تعیین حجم نمونه آماری و روش های نمونه گیری در تحقیقات کمی و تحقیقات
کیفی( نمونه گیری اتفاقی  ،سهمیه ای  ،هدفمند  ،گلوله برفی  ،مورد ناهمسان  ،متوالی و نظری )

هفته نهم

طرح های آزمایش

هفته دهم

روش های جمع آوری داده های پژوهش

هفته یازدهم

پرسشنامه پژوهش  ،مصاحبه و انواع آن

هفته دوازدهم

انواع روایی و انواع پایایی پژوهش

هفته سیزدهم

انتخاب فنون آماری مناسب برای فرضیه های پژوهش

هفته چهاردهم

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

هفته پانزدهم

بحث و نتیجه گیری و تبیین یافته های پژوهش

هفته شانزدهم

محدودیت ها  ،پیشنهاد های کاربردی و پژوهشی آتی و پیوست ها

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طول ترم :پرسش و پاسخ در کالس ،امتحان میان ترم و امتخان پایان ترم.
منابع مطالعاتی:
-1سید عباس زاده  ،میر محمد ( )1431روش های تحقیق در علوم انسانی  ،ارومیه انتشارات  :دانشگاه ارومیه
-2جانسون  ،برک و کریستنسن  ،لری ( )1431روش های پژوهش در علوم تربیتی  ،ترجمه علی اکبر خسروی ،
کامبیز پوشنه و محرم آقازاده  ،تهران انتشارات  :آییژ
-4دالور  ،علی ( )1430مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی  ،تهران انتشارات رشد

-3خاکی  ،غالمرضا ( )1433روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ،چاپ هفتم  ،تهران  ،انتشارات  :بازتاب

