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َدف:
فراّن آٍردى فرصت ّبی یبدگیری در جْت کعت هْبرت در کبرثرد رٍغ ػلوی پصٍّػ ٍ ًگبرغ یک طرح
پصٍّؽی ٍ کبرثرد اصَل ٍ رٍغ ًمذ ٍ ثررظی ثرای داًؽجَ

اَداف کلي درط
آؽىبیي داوؾجً بب:
کلیبت ٍ هفَْم تحمیك در ػلَم رفتبری
اًتخبة هَضَع ٍ تؼییي ٍ تٌظین ػٌَاى پصٍّػ
ثیبى هعئلِ پصٍّػ
اّذاف اصلی ٍ فرػی
فرضیبت ٍ ظؤال پصٍّػ
هتغیرّبی تحمیك
تؼبریف ػولی ٍ ًظری پصٍّػ
چبرچَة ًظری ٍ پٌذاؼتی پصٍّػ
هرٍری ثر هطبلؼبت
رٍغ ٍ ًَع هطبلؼِ
جبهؼِ ٍ ًوًَِ پصٍّػ ٍ رٍغ ًوًَِ گیری در پصٍّػ
رٍغ جوغ آٍری دادُ ّب ٍ تؼییي رٍایی ٍ اػتجبر
رٍغ ّبی تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّب
ًوبیػ یبفتِ ّب
ثحث ٍ تفعیر یبفتِ ّب ٍ ًتیجِ گیری
ًحَُ ثَدجِ ثٌذی ٍ زهبى ثٌذی
هالحظبت اخاللی ٍ هحذٍدیت ّبی پصٍّػ
ًگبرغ همبلِ
ًگبرغ پرٍپَزال
ًمذ ٍ تحلیل پرٍپَزال ٍ همبالت

اَداف کلي ي جشئي ياحد وظزی:
آؽىبیي داوؾجً بب کلیبت پضيَؼ
 -1داًؽجَ کلیبت پصٍّػ را رکر ًوبیذ.
 -2اّویت پصٍّػ در ػلَم رفتبری را رکر ًوبیذ.
آؽىبیي داوؾجً بب ػىًان پضيَؼ
-3
-4
-5
-6

هٌبثغ تؼییي ػٌَاى را لیعت کٌذ.
هؼیبرّبی اًتخبة ػٌَاى پصٍّػ را فْرظت ًوبیذ.
چکًَگی اٍلَیت ثٌذی ٍ اًتخبة هَضَع تحمیك را ؼرح دّذ.
خصَصیبت ػٌَاى هٌبظت را رکر ًوبیذ.

آؽىبیي داوؾجً بب بیبن مغئلٍ پضيَؼ
 -7اّویت ًگبرغ ثیبى هعئلِ پصٍّػ را ثیبى ًوبیذ.
 -8داًؽجَ اجسای هَرد ًیبز در ثیبى هعئلِ پصٍّػ را لیعت ًوبیذ.
 -9رًٍذ ٍ چگًَگی ًگبرغ ثیبى هعئلِ را رکر کٌذ.
آؽىبیي داوؾجً بب تؼزیف ياصٌ َب ،اوًاع اَداف ،عؤاالت ي فزضیٍ َب ي متغیزَبی پضيَؼ
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16

تؼبریف ػولی ٍ ًظری ٍاشُ ّب ٍ تفبٍت آى ّب را ؼرح دّذ.
اًَاع اّذاف را رکر ًوبیذ.
چگًَگی تؼییي اّذاف پصٍّػ را تَضیح دّذ.
چگًَگی ًگبرغ اّذاف اصلی ٍ فرػی پصٍّػ را ؼرح دّذ.
چگًَگی تؼییي فرضیِ پصٍّػ را رکر ًوبیذ.
چگًَگی تؼییي ظؤال پصٍّػ را ثیبى ًوبیذ.
اًَاع هتغیرّبی پصٍّػ ٍ همیبض آى ّب را تَصیف ًوبیذ.

آؽىبیي داوؾجً بب وحًٌ بزرعي متًن ي تديیه آن َب
-17
-18
-19
-21

اّویت هرٍری ثر هتَى را رکر ًوبیذ.
هٌبثغ هَرد اظتفبدُ در تْیِ هتَى را لیعت ًوبیذ
چگًَگی ًگبرغ خالصِ یک هطبلؼِ ٍ هرٍری ثر هتَى را ؼرح دّذ
تفبٍت چبرچَة پٌذاؼتی ٍ ًظری را ؼرح دّذ.

آؽىبیي داوؾجً بب اوًاع ريػ َبی تحقیق
 -21اًَاع رٍغ تحمیك کوی ،کیفی ٍ آهیختِ را لیعت کٌذ.
 -22رٍغ تحمیك کوی تَصیفی ّ ،وجعتگی ،ػلیهمبیعِای ٍ آزهبیؽی را ؼرح دّذ.

 -23رٍغ تحمیك کیفی ،الذامپصٍّی ،هطبلؼِ هَردی ،تبریخی ،تجرثِ زیعتی(پذیذارؼٌبظبًِ) را ؼرح
دّذ.
 -24اًَاع رٍغ تحمیك آهیختِ؛ کبهال آهیختِ ً .یوِ آهیختِ را ؼرح دّذ.
 -25تفبٍت ّر ظِ رٍغ تحمیك را ؼرح دّذ
 -26کبرثرد رٍغ ّبی تحمیك هَرد ًظر را رکر ًوبیذ.
آؽىبیي داوؾجً بب جمؼیت مزجغ ي ريػ َبی ومًوٍ گیزی ي محیط پضيَؼ
-27
-28
-29
-31
-31

جبهؼِ پصٍّػ را در ّر ظِ هَرد ؼرح دّذ.
تفبٍت ًوًَِ پصٍّػ ٍ جبهؼِ در ّر ظِ هَرد ثیبى ًوبیذ
اًَاع رٍغ ّبی ًوًَِ گیری را در ّر ظِ هَرد ؼرح دّذ
چگًَگی تؼییي حجن ًوًَِ در ّر ظِ هَرد تَضیح دّذ.
هحیط پصٍّػ را تؼریف ًوبیذ.

آؽىبیي داوؾجً بب ابشار گزدآيری دادٌ َب
 -1اثسار اًذازُ گیری را تؼریف ًوبیذ
 -2اًَاع رٍغ ّبی جوغ آٍری دادُ ّب را لیعت ًوبیذ
ً -3حَُ اظتفبدُ از دادُ ّبی هَجَد را ؼرح دّذ.
 -4هسایب ٍ هؼبیت اظتفبدُ از دادُ ّبی هَجَد را ؼرح دّذ.
 -5رٍغ ّبی هؽبّذُ ٍ ثجت هؽبّذات را تَضیح دّذ.
 -6هسایب ٍ هؼبیت هؽبّذُ را ػٌَاى ًوبیذ.
 -7اًَاع پرظؽٌبهِ را ثیبى ًوبیذ.
 -8هراحل تْیِ ٍ تٌظین پرظؽٌبهِ را ثیبى ًوبیذ.
 -9اصَل هَرد تَجِ در تْیِ پرظؽٌبهِ را ػٌَاى ًوبیذ.
 -11هسایب ٍ هؼبیت اًَاع پرظؽٌبهِ را لیعت کٌذ.
 -11اًَاع همیبض ّبی اًذازُ گیری را لیعت ًوبیذ.
 -12همیبض لیکرت ٍ اصَل تْیِ آى را تَضیح دّذ.
ً -13حَُ تْیِ همیبض رتجِ ثٌذی ؼذُ را ثیبى ًوبیذ.
 -14اًَاع خطبّب ٍ تفبٍت آى ّب را ثب ّن ثیبى کٌذ.
 -15رٍغ ّبی تؼییي رٍایی ٍ اػتجبر اثسار پصٍّػ را ؼرح دّذ.
آؽىبیي بب ريػ َبی تجشیٍ ي تحلیل دادٌ َب ي تفغیز ي کبربزد آوُب
-16
-17
-18
-19

چگًَگی ٍرٍد دادُ ّب ٍ تحلیل همذهبتی را رکر ًوبیذ.
چگًَگی ًوبیػ یبفتِ ّب را ؼرح دّذ.
اصَل ٍ رًٍذ ًگبرغ ثحث پصٍّػ را ثیبى ًوبیذ.
چگًَگی ًتیجِ گیری پصٍّػ را رکر کٌذ.

آؽىبیي بب وحًٌ بًدجٍ ي سمبوبىدی
 -21طرح زهبًجٌذی را ؼرح دّذ
 -21طرح ثَدجِ ثٌذی را تَضیح دّذ.
آؽىبیي داوؾجً بب اصًل اخالقي در پضيَؼ
 -22اخالق در پصٍّػ را تؼریف ًوبیذ.
 -23اصَل اخالق درپصٍّػ اًعبًی را ؼرح دّذ.
 -24چگًَگی تؼییي هحذٍدیت ّبی پصٍّػ را رکر ًوبیذ.
ؽىبخت وگبرػ گشارػ وُبیي
 -25رًٍذ ًگبرغ پرٍپَزال را لیعت ًوبیذ
 -26اصَل گسارغ تحمیك در ػلَم رفتبری (الگَی ًگبرغ همبلِ) را ثِ ترتیت ؼرح دّذ.
 -27چگًَگی ًگبرغ هٌبثغ را ثیبى کٌذ.
اَداف ياحد ػملي
َدف کل:
 -1پرٍپَزال تحمیك خَد را ثٌَیعذ.
 -2لبدر ثِ ًمذ پرٍپَزال ٍ همبالت ثبؼذ
اَداف جشئي :داًؽجَ لبدر ثبؼذ:
 -1ػٌَاى هٌبظجی ثرای طرح پصٍّؽی خَد اًتخبة ًوبیذ.
 -2ثیبى هعئلِ پصٍّػ پَپَزال خَد را تٌظین ًوبیذ.
 -3اّذاف طرح پصٍّؽی خَد را لیعت ًوبیذ.
 -4فرضیِ ّب یب ظؤال ّبی پصٍّػ خَد را تٌظین ًوبیذ
 -5جذٍل هتغیرّب را تکویل ًوبیذ.
 -6تؼبریف ػولی ٍ ًظری ٍاشُ ّب ٍ تفبٍت آى ّب را ؼرح دّذ.
 -9هرٍری ثر هطبلؼبت طرح تحمیك خَد را ثٌَیعذ.
 -11طرح رٍغ هطبلؼِ را رکر ًوبیذ.
 -11جبهؼِ ٍ ًوًَِ ٍ هحیط پصٍّػ خَد را تؼریف ًوبیذ.
 -12رٍغ ًوًَِ گیری ٍ چگًَگی تؼییي حجن ًوًَِ پصٍّػ را هؽخص ًوبیذ.
 -13اثسار گردآٍری دادُ ّبی پصٍّػ خَد را تؼییي ًوبیذ.
 -14اػتجبر ٍ رٍایی اثسار گردآٍری پصٍّػ خَد را رکر ًوبیذ.
 -15رٍغ ّبی تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّبی پصٍّػ خَد را ثیبى ًوبیذ.
 -16هالحظبت اخاللی را لیعت ًوبیذ.
 -17هحذٍدیت ّبی احتوبلی را رکر ًوبیذ.

 -18حذالل  1پرٍپَزال در ػلَم رفتبری را تحلیل ًوبیذ.
 -19همبلِ تحمیمی را ًمذ کٌذ.
ريػ تدریظ:
تذریط ایي ٍاحذ ثر حعت هَضَع ٍ زهبى ثر هجٌبی داًؽجَ هحَری ثِ صَرت ظخٌراًی  ،پرظػ ٍ پبظخ ٍ
ثحث گرٍّی در گرٍّْبی کَچک ،رٍغ ّبی هؽبرکتی ٍ هطبلؼِ فردی اًجبم خَاّذ گرفت.
يظبیف داوؾجً:

 حضَر فؼبل در کالض

 پؽتکبر ٍ جذیت در ارائِ ظریغ ٍ ثوَلغ تکبلیف

 ؼرکت در ثحث گرٍّی ثب اظتٌبد ثِ هطبلؼبت ٍ هٌبثغ هَجَد


تکبلیف درط:
الف) ارائِ ثخػ ّبی پرٍپَزال در زهبى تؼییي ؼذُ ارائِ تکبلیف ٍ در ًْبیت ارائِ گسارغ ًْبیی
ةً -مذ یک پرٍپَزال ٍ یک همبلِ
ج)ؼرکت در اهتحبًبت پبیبى ترم ثِ صَرت ظَاالت تعتی ٍ تؽریحی
دً -مذ پرٍپَزال در جلعبت ػولی ّوراُ ثب ارائِ ّوبى ثحث ػولی
وحًٌ ارسؽیببي:
-1حضَر فؼبل ٍ تَام ثب آهبدگی در کالض %11
%21
-2ارائِ پرٍپَزال
%11
ً-3مذ پرٍپَزال
%11
ً-4مذ همبلِ
%51
-4اهتحبى فیٌبل

مىببغ ي مآخذ :
Onwuegbuzie, A.J., Collins, K. M. T. (2007). A Typology of Mixed Methods Sampling
Designs in Social Science Research. The Qualitative Report, 12(2), 281-316.
Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. (2006). Linking research questions to mixed
methods data analysis procedures. The Qualitative Report, 11(3), 474-498. Retrieved
[Insert date], from http://www.nova.edu/ssss/QR/QR11-3/onwuegbuzie.pdf

گبل ،هردیت؛ ثَرگٍ ،التر؛ گبل ،جَیط( .)1393رٍؼْبی تحمیك کوّی ٍ کیفی در ػلَم ترثیتی ٍ
رٍاًؽٌبظی .جوؼی از هؤلفبى زیر ًظر دکتر احوذرضب ًصر اصفْبًی .اًتؽبرات داًؽگبُ ؼْیذ ثْؽتی.
ثبزرگبى ،ػجبض؛ ظرهذی ،زّرُ ؛ حجبزی ،الِْ ( .)1387رٍغ تحمیك در ػلَم رفتبری ،تْراى ،اًتؽبرات آگبُ،
ثبزرگبى ،ػجبض( .)1389همذهِای ثر رٍغّبی تحمیك کیفی ٍ اهیختِ .اًتؽبرات دیذار.
دالٍر ،ػلی( .)1392رٍغ تحمیك در ػلَم ترثیتی ٍ رٍاًؽٌبظی .اًتؽبرات فرٍزغ.
ظبیر هٌبثغ کتبثخبًِ ای ٍ ایٌترًتی

