بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :اقتصاد و مدیریت رشته :مدیریت آموزشی گرایش ……………………… :مقطع …:ارشد
نام درس :روش تحقیق در مدیریت آموزشی تعداد واحد نظری 2… :تعداد واحد عملی 1 :عنوان درس پیشنیاز :امار استنباطی
 .نام مدرس…:امیر حسین محمد داودی تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :تفهیم ارزش و لزوم اهمیت انجام تحقیق در تعلیم و تربیت و همچنین ارائه معلومات ضروری و ایجاد مهارتهای الزم در دانشجویان
در کسب توانایی استفاده و برداشت صحیح از تحقیقات دیگران و نیز آماده شدن برای فراگیری دروس پیشرفته تر در زمینه تحقیق در تعلیم وتربیت
و آمادگی برای کمک به انجام تحقیقات ضروری پس از اشتغال به کار

رئوس مطالب
هفته اول

برنامهریزی – کلیات ورود به بحث ،

هفته دوم

تعریف تحقیق  ،لزوم و اهمیت تحقیق ،خصوصیات ضروری برای تحقیق

هفته سوم

تعریف شناخت  ،ابزار شناخت  ،انواع شناخت

هفته چهارم

مراحل تحقیق (تشخیص مسئله،هدف تحقیق ،تعریف وتبیین مسئله و)...

هفته پنجم

تعریف سازه ،مفهوم ،متغیر ،انواع متغیر ،تعاریف عملی و نظری

هفته ششم

مقیاس های اندازه گیری ،فرضیه وسواالت تحقیق

هفته هفتم

بررسی اجمالی و انتقادی مطالب موجود( معرفی منابع ،مراجع وطرز استفاده،وپیشینه تحقیق)

هفته هشتم

نمونه گیری(ضرورت،اهمیت،تعریف،مراحل) و انواع نمونه گیری

هفته نهم

روشهای جمع آوری اطالعات،انواع تحقیق از نظرروش(زمینه یابی،پس رویدادی،هبستگی،و)...

هفته دهم

بررسی و آشنایی با روش پژوهش آزمایشی و شبه آزمایشی

هفته یازدهم

بررسی و آشنایی با روش پژوهش زمینه یابی و موردی

هفته دوازدهم

بررسی وآ شنایی با روش پژوهش همبستگی و پس رویدادی

هفته سیزدهم

بررسی و آشنایی با روش پژوهش تاریخی و اقدام پژوهی

هفته چهاردهم

روش تجزیه و تحلیل داده ها

هفته پانزدهم

گزارش تحقیق (پروپزال نویسی)

هفته شانزدهم

نحوه نگارش پایان نامه

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

بررسي ونقد پايان نامه

 -ترجمه مقاله مرتبط با موضوع و تايید استاد (مقاالت  2015به بعد

نجام کار عملي (تهیه پروپزال) -

امتحان پايان ترم

منابع مطالعاتی:

راهنمای گام به گام  :تدوين نگارش پروپزال و پايان نامه نويسي برای دانشجويان ارشد،
دکتر امیرحسین محمدداودی  ،نشر روان شناسي وهنر
روش تحقیق در روان شناسي و علوم تربیتي ،دکتر دالور،نشر ويرايش،ويراست چهارم
روش های تحقیق و چگونگي ارزيابي آن،دکتر نادری ودکتر سیف نراقي،نشرارسباران،
روش های تحقیق در علوم رفتاری،دکتر سرمد،دکتر بازرگان،دکتر حجازی،نشر آگه ،
روش های تحقیق در علوم رفتاری،دکتر پاشاشريفي ونسترن شريفي،نشر سخن،
روش های تحقیق در علوم رفتاری،دکتر رمضان حسن زاده،نشر ساواالن،
روش تحقیق در مديريت با رويکرد پايان نامه نويسي ،دکتر غالمرضا خاکي،نشر بازتاباب،

