طرح درس روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت
مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مدرس :دکتر اسماعیل اسدی
معرفی
به طور کلي منظور از روش تحقيق و پژوهش ،ارائة مهارتها و تجربههايي است که دستيابي به هدف های علمي را آسانتر و عمليتر
ميسازد و با صرف وقت کمتر ،نتايج بيشتری به دست ميآيد .اين نكته ،در کلّية روشها مطرح است .يعني هر کاری بر مبنای «روش»های
برگرفته از تجربهها و موفقيتها انجام پذيرد .در واقع پايه هر علمي ،روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي ،به روش شناختي
مبتني است که در آن علم به کار ميرود.
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آشنايي با کاربرد مفاهيم روش تحقيق در مديريت و معرفي از نرم افزارهای مرتبط
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تدوين پروپوزال توسط دانشجويان

منابع درس
کتاب اصلي دوره  :روش شناسي پژوهش کمي در مديريت :رويكردی جامع تاليف دکتر سيد مهدی الواني -دکتر حسن دانايي فرد و دکتر عادل
آذر
دیگر کتب پیشنهادی



مقدمه ای بر روش تحقيق در علوم انساني .تهران :انتشارات سمت -دکتر حافظ نيا
روش تحقيق در علوم اجتماعي -کيوی و کامپنهود -ترجمه دکتر عبدالحسين نيک گهر -انتشارات توتيا

قوانین کالس





حضور به موقع و مشارکت فعاالنه در کالس
عدم استفاده از تلفن همراه در طول کالس.
مشارکت فعال در فعاليتها و کارهای کالسي.
شرکت در آزمون پايان ترم.

