به نام خدا
طرح درس روش شناسی پژوهش کیفی وآمیخته (خانم دکتر طوطیان)

اهداف

درس:

هدف كلي اين درس:اين درس با هدف آشناسازي دانشجويان رشته مديريت دولتي در مقطع كارشناسي ارشد با موضوعات
مربوط به روش هاي پیشرفته كیفي پژوهش در حوزه مديريت وآشنايي دانشجويان با اصول علمي پژوهش مي باشد.
اهداف رفتاري:انتظار مي رود كه دانشجويان با مسائل مربوط به روش هاي پیشرفته كیفي پژوهش در دنیا كه ذيالً به آنها
اشاره مي گردد ،آشنا گرديده و مهارت هاي الزم را درارايه طرح هاي پژوهشي و پروپزال نويسي به دست آورند.
سر فصل درس:
-1مباني تحقیق
آشنايي با تفاوتهاي اساسي پژوهش كیفي و كمي
تاريخچه و مکاتب فکري در پژوهش كیفي
مقدمات پژوهش،فرايند پژوهش(شناخت مساله و بررسي ادبیات پژوهش و تعريف مساله)
تدوين مباني تیوريک و فرضیه هاي پژوهش
-2طرح و ساختار تحقیق
روش تجزيه و تحلیل دادههاي كیفي (توصیفي،پیمايشي،پس از رويداد،قوم نگاري،تجربي،شبه تجربي و.)...
طرح پژوهش ،اندازه گیري متغیرها
نمونه گیري
-3جمع آوري اطالعات
ابزار اصلي در انجام پژوهش كیفي(پرسشنامه،مشاهده،مصاحبه)
طبقه بندي دادهها
-4پردازش
آزمونها
تحلیل آمارتوصیفي و استنباطي
ارزيابي مراتب قابلیت تعمیم پذيري يافته در پژوهش كیفي.
وارد نمودن داده و چند آزمون در spss
-5مطالب تکمیلي
شیوه منبع نويسي
شیوه سرچ در ژورنالهاي داخلي و خارجي معتبر
نحوه تشخیص مقاالت معتبر غیر معتبر

نحوه پروپزال نويسي
نحوه ثبت نام و ارايه مقاله و نوشتن آن
مهارت گزارش نويسي و ارايه
وظایف:
 -1در هر جلسه يکي از مباحث باال تدريس مي شود  ،مطالب به صورت نظري و عملي تشريح مي گردد ومورد بررسي قرار
خواهد گرفت .دانشجويان بايستي ضمن مطالعه مطالب فوق ،در مباحثات كالس به صورت كارگاهي مشاركت فعاالنه
داشته باشند .چکیده كار در هر جلسه ارائه خواهد گرديد.
 -2دانشجویان یک عنوان را انتخاب می نمایند و در ارتباط با مباحث مطرح شده قسمت پروپزال آزمایشی را پر می نمایند و کارهای
همدیگر را نقد و بررسی می نمایند .

نحوه ارزیابي
 -1مشاركت فعاالنه در مباحث مطروحه در كالس  2نمره
 -2نقد و بررسي  1نمره
 -3امتحانات میان ترم  2نمره از هر دو كتاب
 -4آزمون پايان ترم  15نمره

منابع درسي
روش شناسي پزوهش كمي در مديريت تالیف دكتر دانايي فرد وهمکارانروشهاي تحقیق در علوم اجتماعي دكتر مهدي ايران نژاداصول پايان نامه نويسي دكتر مهدي ايران نژاد-چگونه پايان نامه بنويسیم دكتر احمدي

