
روش تحقیقطرح درس
97-98سال تحصیلی اولنیمسال 

آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشگاه 

محمد ذاکريدکترمدرس:
2تعداد واحد: 

-پیشنیاز:
	20:20الی 18:30زمان کالس: سه شنبه ساعت  	

-زمان امتحان: 

هدف درس:
آشنایی با طبقه بندي ها، روش ها، ابزارها و عناصر اصلی آشنایی دانشجویان با مفهوم تحقیق علمی و بازشناسی آن از روش هاي دیگر شناخت، 

تحقیق علمی، آشنایی با اجزاء طرح تحقیق کارشناسی ارشد و آمادگی براي نگارش پروپوزال، آشنایی با منابع علمی، مجالت و کنفرانس هاي 
تجو در منابع علمی، آشنایی بیشتر با روش هاي معتبر و نحوه نگارش مقاله و ارسال به مجالت و کنفرانس هاي علمی، آشنایی با نحوه جس

تحقیق کیفی و آمیخته

:مطالبزمانبندي ارائه و محتوا

: آشنایی با مفهوم علم، روش تحقیق علمی و تمایز آن از دیگر منابع شناخت (فصل اول)10/7/97شنبه سه-اولهفته 

رویکرد، هدف و ابزارها(فصل چهارم): طبقه بندي تحقیق بر اساس 17/7/97شنبه سه-هفته دوم

)نگارش پیشینه تحقیق (فصل سوم: انتخاب موضوع ، بیان مساله و24/7/97شنبه سه-هفته سوم

: کارگاه جستجو در منابع علمی (ادامه فصل سوم)1/8/97شنبه سه-هفته چهارم

)بخش اول-عناصر اساسی تحقیق شامل چارچوب نظري، متغیر، مفهوم، سازه و تدوین فرضیه ها (فصل دوم: 15/8/97شنبه سه-هفته پنجم

بخش دوم)-عناصر اساسی تحقیق شامل چارچوب نظري، متغیر، مفهوم، سازه و تدوین فرضیه ها (فصل دوم: 22/8/97شنبه سه-هفته ششم

داده ها: پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه (فصل هشتم)ابزارهاي گردآوري: 29/8/97شنبه سه-هفته هفتم

اندازه گیري آزمودنی ها: طیف ها، مقیاس ها، روایی و پایایی (فصل ششم): 6/9/97شنبه سه-هفته هشتم

جامعه، نمونه و روش هاي نمونه گیري(فصل هفتم): 13/9/97شنبه سه-هفته نهم

اشنایی مقدماتی با ابزارهاي آمار توصیفی و استنباطی(فصل نهم و دهم)تحلیل داده ها::20/9/97شنبه سه-هفته دهم



آشنایی با انواع مجالت و نحوه نگارش مقاله: 27/9/97شنبه سه-هفته یازدهم

مروري بر ساختار پروپوزال و پایان نامه و نحوه نگارش آنها: 4/10/97شنبه سه-هفته دوازدهم

جمع بندي مباحثارائه هاي باقیمانده،: 11/10/97شنبه سه-هفته سیزدهم

نحوه ارزیابی دانشجویان:
نمره2حضور و مشارکت در کالس                   

نمره2ارائه کالسی  
نمره2نگارش مقاله                                    

+ نمره2تاب                مطالعه و خالصه نویسی ک
نمره14امتحان پایان ترم                               

فعالیت کالسی
و نگارش مقاله(حداقل هاي دونفري ملزم به انجام یک فعالیت پژوهشی کتابخانه اي هریک از دانشجویان به صورت انفرادي یا در گروه)1

هستند.مدیریتمروري) در حوزه هاي موردعالقه در مباحث 
ر داصلی دوم)دانشجویان الزم است به صورت انفرادي یا در قالب گروه هاي دو نفري نسبت به مطالعه و ارائه یکی از مباحث زیر از منابع 2

کالس و در هرجلسه اقدام نمایند:
؛ )گروهی(فصل ششم از منبع اولحقیق بین طرح هاي پژوهش کیفی و کمی(فصل ششم)؛ طرح هاي تمعناي روش شناسی( فصل چهارم)؛ 

پژوهش ؛ پژوهش غیرواکنشی و تحلیل ثانوي(فصل یازدهم)، پژوهش تاریخی تطبیقی(فصل چهاردهم)؛ پژوهش پیمایشی(فصل دهم)
؛ روش شناسی نظریه پردازي در علوم انسانی اسالمی؛ اخالق پژوهشمیدانی(فصل سیزدهم)

:بع اصلیامن
، چاپ اولسیاهرود، انتشارات روش تحقیق در علوم انسانی). 1396(مهديمهدي زاده اشرفی،علی؛ حسینی، سید

، ترجمه ابوالحسن فقیهی و عسل آغاز، جلد اول و دوم، تهران، انتشارات ترمه روش تحقیق در علوم اجتماعی)، 1395نیومن،الرنس(

منابع کمکی:
تهران: انتشارات توتیا، چاپ چهارم،روش تحقیق در علوم اجتماعی). 1386کیوي،ریمون؛ کامپنهود، لوك وان(

، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سومفلسفه روش تحقیق در علوم انسانی). 1394ایمان، محمدتقی(
، تهران: نشر رشد، چاپ هفتممبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی)، 1388دالور، علی(


