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5. Mövzularla əlaqəli nəşr olunmuş elmi məqalələri/kitabları əldə etmək üçün: 
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Kurs, yuxarıda göstərilən dərsliklərin və Xəzər Universiteti kitabxanasında 

mövcud olan tədris materiallarının istifadəsini məhdudlaşdırmır. 

Kursun təsviri “Təhsildə Tədqiqat Metodları” tələbələrin tədqiqat sahəsində ilkin və əsas bilikləri 

əldə etməsi üçün tərtib olunmuşdur.  

Kursun məqsədləri  Bu kursun əsas məqsədi tələbələrin müəyyən bir mövzuda araşdırma apara bilməsi 

üçün tədqiqat prosesinin əsas mərhələləri olan araşdırma suallarını hazırlanması, 

fərziyyələr formalaşdırılması, konseptuallaşdırılması, məlumatların toplanılması, 

məlumatların təhlili, məlumatları qiymətləndirməsi/şərh edilməsi və hesabat 

yazmaq üsullarının nəzərdən keçirilərək elmi tədqiqatların ərsəyə gətirilməsi 

mərhələləri haqqında tələbələrə ilkin məlumatların verilməsidir. Kurs zamanı 

məlumatların qiymətləndirilməsi və hesabat yazılması üçün tələb olunan bəzi 

statistika proqram paketlərindən də istifadə ediləcəkdir. 

 

Tədrisin nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları bacarmalıdır: 

• Elmdə tədqiqatların rolu barədə fikir irəli sürmək; 

• Tədqiqat prosesi və metodları haqqında məlumatlara sahib olmaq; 

• Metodları fərqləndirə bilmək; 

• Tədqiqatın mövzusuna/təbiətinə uyğun doğru metodu seçə bilmək; 

• Məlumat toplama, məlumat təhlili və qiymətləndirmə üsullarını bilmək; 
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• Tədqiqat hesabatı hazırlaya bilmək. 

Bu kursun nəticələri tələb olunan materialları oxumaq və tədqiqatın dizayn 

edilməsi və aparılması ilə əldə ediləcəkdir. 

Tədris metodları Mühazirə və Seminar  X 

Qrup müzakirəsi X 

Qiymətləndirmə 

 

 

 

Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Yazılı tapşırıqlar (Tədqiqat 

məqaləsi) 

 20 

Məqalə təhlili  5 

Davamiyyət  5 

Aralıq imtahanı  30 

Final imtahanı  40 

Yekun  100 

Qaydalar Tədqiqat məqaləsi - müəllim ilə birlikdə tədqiqat üçün bir mövzu seçiləcək, hər 

bir araşdırma sinif müzakirəsi zamanı dizayn ediləcəkdir. Ikinci həftədən 

başlayaraq tələbələr araşdırma ideyalarını və tədqiqat dizaynını təqdim etməyə 

başlayacaqlar. 

Qeyd: Tədqiqat məqaləsi tələbənin maraqları dairəsində və müəllimin tövsiyəsi 

əsasında seçiləcək və kursun sonunda məqalənin yerli və ya beynəlxalq jurnalda 

nəşr olunması üçün tələbələrə dəstək veriləcək. Ilkin ideyanın və tədqiqatın 

dizaynının təqdim olunması 2-ci həftə olacaqdır. 

Qeyd: Gecikmiş işlər qəbul edilməyəcəkdir. Hər gecikmiş tapşırığa görə 2 xal 

itirəcəksiniz.tələbələrə əvvəlcədən bildiriləcək. 

Davamiyyət 

Hər dərsdə iştirak etmək vacibdir. Mühazirələr və sinif fəaliyyətləri sizin yeni bilik 

və bacarıqları anlamanızı və tətbiq etmənizə töhfə verir. Hər hansı bir dərsə iştirak 

etmədiyiniz zaman buraxılmış tapşırıq və ya qeydlərə görə özünüz məsuliyyət 

daşıyırsınız. 

Auditoriya qaydaları 

• Dərsə zamanında gəlmək və iştirak etmək tələb olunur; 

• Tapşırıqları zamanında təhvil vermək tələb olunur; 

• Plagiarizm qəbul edilməyəcəkdir. 

• Sinif bütün nümayəndələrinə hörmətlə yanaşmanız tələb olunur. 

Kurs tələbləri 

1. Mövzular ilə əlaqəli bütün mətnlərin, məqalələri və materialların oxunması; 

2. Sinif müzakirələrində və fəaliyyətlərində hər zaman fəal iştirak; 

3. Tapşırıqları zamanında və istənilən formatda təqdim etmək; 

4. Ciddi xəstəlik və ya fövqəladə hallar istisna olmaqla mütəmadi olaraq dərsə 

davamiyyət. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

 

Həftə Tarix 

 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1.   Sillabus – fənnin məqsədləri, qiymətləndirmə 

siyasəti və s. 

 

Təqdimat 
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Tədqiqat nədir? Niyə elmi tədqiqatlar? Elmi 

tədqiqatların məqsədi. 

2.   

 
Tədqiqatın hazırlanması mərhələləri - IMRaD 

 

Elmi mənbələrə tənqidi yanaşma, Hipotez və 

tədqiqat strategiyasının müəyyənləşdirilməsi 

Təqdimat 

3.   Tədqiqatın mərhələləri (Başlıq, Xülasə, açar 

sözlər, Giriş, araşdırma sualları) 

Təqdimat 

4.   Metodologiya / Kəmiyyət araşdırmaları 

 

Kəmiyyət araşdırmalarına dair örnəklər 

Təqdimat 

 

Elmi məqalələrin təhlili 

5.   Metodologiya/Kəmiyyət araşdırmaları 

Kəmiyyət araşdırmalarına dair örnəklər 

Tələbələrin təqdimatı 

6.   Metodologiya/Keyfiyyət araşdırmaları 

 

Keyfiyyət araşdırmalarına dair örnəklər 

Təqdimat 

 

Elmi məqalələrin təhlili 

7.   Metodologiya/ Qarışıq yanaşmalar (mixed 

approach) 

Təqdimat/ Elmi 

məqalələrin təhlili 

8.   Kütlə, nümunə, çalışma qrupu anlayışları və 

seçmə prosedurası 

Təqdimat/ Elmi 

məqalələrin təhlili 

9.   Aralıq imtahanı 

 

 

10.   Ölçmə vasitələri, strukturun etibarlılığı və 

güvənirlik (validity and reliability) 

Təqdimat/Elmi 

məqalələrin təhlili 

11.   Kəmiyyət araşdırmalarında istifadə olunan 

statistika proqramları və analizlər (SPSS) 

Təqdimat 

12.   Tədqiqatın etik məsələləri Təqdimat 

13.   Tədqiqatın yekun hesabatı və tövsiyələr və 

ədəbiyyat siyahısının hazırlanması 

Təqdimat 

14.   Tədqiqat təhlili Tələbələrin təqdimatı 

15.   Final İmtahanı  

    

 

 

   


