
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 
 

 گروه آموزشی:

روانشناسی و آموزش  تحصیلی: رشته    ارشدتحصیلی: مقطع                           روش های تحقیق پیشرفتهعنوان درس:

        کودکان استثنائی

عملی:       2نظری:                  3:   تعداد واحد

1      

 سایر توضیحات:  یش نیاز:پ

 

، هدف از این درس آماده سازی دانشجویان برای انجام پروژه های مستقل تحقیقی و پایان نامة دورة کارشناسی ارشد   می باشد. عالوه برر ایرن هدف کلی درس:

اف این درس می باشد. موضوعات در نظر گرفته شده در راستای پرورش تفکر انتقرادی، آشرنایی برا روش هرای خواندن و تحلیل  منتقدانه پژوهش های علمی از اهد
 علمی در انجام پروژه های تحقیقاتی می باشد. در راستای اهداف فوق الذکر سر فصل های زیر در نظر گرفته شده است.

 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
دانشجویان نکات قوت و ضعف هرکدام از تحقیقات را دانسته و برای انجام  شوندگروهی آشنا میهای آزمایشی دانشجویان با طرح

 پروژه خود تصمیم می گیرند که از کدام روش استفاده کنند

تواند پایان دهند. این پروژه میدانشجویان پروژه تحقیقی را انجام می
 نامه و یا تحقیقات مستقل باشد

های ترکیبی )کمی و کیفی( آشنا شده و آن را در  دانشجویان با انواع روش
 انجام پروژه های خود به کار می گیرند

دانشجویان با روش های تحقیق کیفی آشنا می شوند و یادمی گیرند 
 که چه مواقعی از تحقیقات کیفی استفاده کنند

دانشجویان پارادایم ها و الگوهای پژوهشی را یادگرفته و سعی می کنند بر 
 پیش فرض های خود از الگوهای مناسب استفاده کنند مبنای

دانشجویان با روش های پژوهش یک آزمودنی آشنا می شوند و 
 طرح های آن را در هنگام پژوهش به کار می گیرند

دانشجویان نحوه تفکر انتزاعی را یادمی گیرند و ن را در نوشته های خود به 
 کار می بندند

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

روش علمی و ویژگری .1 1جلسه 
.مسرررر له 2 هررررای آن

 پژوهشرری و انتبررا  آن
.اهمیررت ت رروریکمی و 3

اهمیرررررت .4 نظرررررری
 کررررراربردی تحقیرررررق

تناسرررب فرهنگررری و .5
عوامل فرهنگری کره در 

 تحقیق تاثیر می گذارد

با تاریبچه تحقیقات علروم  آشنایی.1
روش هرررای علمررری و .2 انسرررانی

ی پروژه های کاربردی آن ها در طراح
اهمیررت .3 تحقیقررات علرروم انسررانی

 لی پروژه های تحقیرقت وریکی و عم
تحقیقرات اهمیت عملی و کاربردی .4

مقایسرره و مقابلرره .5علرروم انسررانی 
ترک آزمرودنی و  .6حقیقات گروهریت

 کیفی

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، 
استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 
پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارائره شرده 
به خرورت تکرالیف خرانگی و بحرث در 

نفره برای ف م عمیق تر  3-2گروه های 
مطالب، به کار گیری مطالب بیران شرده 

ی، مقالرره در غالررب پررروژه هررای تحقیقرر
 نویسی و پایان نامه

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، .مرررور 2 .مشرربک کررردن مسرر له1.ویژگرری هررای فراینررد 1 2جلسه 

 فرم طرح درس



 هب انم خدا 
 

 لیمی معاونت آموزشی  و تحصیالت تک  

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

مراحل تحقیق .2تحقیق 
انرررواع تحقیقرررات  در .3

 علوم انسانی

و  تردوین فرضریه.3 پیشینه تحقیقاتی
-.مشربک کرردن و نرام4 آزمون آن

.تنظرریم عملیرراتی 5 گررذاری متریرهررا
.روش هرررای دسرررتکاری 6 متریرهرررا
 انتبا  طرح تحقیق.7 متریرهاکنترل 

استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 
پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارائره شرده 
به خرورت تکرالیف خرانگی و بحرث در 

نفره برای ف م عمیق تر  3-2گروه های 
شرده مطالب، به کار گیری مطالب بیران 

در غالررب پررروژه هررای تحقیقرری، مقالرره 
 نویسی و پایان نامه

.بررسرررری پیشررررینه 1 3جلسه 
.بیان اهمیت 2تحقیقاتی 

.توضیح 3پیشینه تحقیق 
چگرررونگی اسرررتفاده از 
پیشینه ها برای طراحری 

ت یرره .4طرررح تحقیررق 
مقیاس ها و برنامه های 

 مداخله ای 
 

. انتبررا  2.فوایررد بررسرری پیشررینه 1
.چگرونگی 3یشینه روش جمع آوری پ

.تولید 4بررسی منابع دست اول و دوم 
سازه های مرتبط برا عنروان تحقیرق 

.چگونگی یکپارچه سرازی و تنظریم 5
 منطقی پیشینه های تحقیق

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، 
استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 

ارائره شرده پرسش و پاسخ، کاربرد متون 
به خرورت تکرالیف خرانگی و بحرث در 

نفره برای ف م عمیق تر  3-2گروه های 
مطالب، به کار گیری مطالب بیران شرده 
در غالررب پررروژه هررای تحقیقرری، مقالرره 

 نویسی و پایان نامه

.انتبرررررا  مسررررر له 1 4جلسه 
.روابررط بررین 2پژوهشرری 
پررذیر .تجربرره3 متریرهررا

. رعایت 4بودن تحقیقات 
اخالقی در انجرام مسائل 

 تحقیقات علوم انسانی

.بیان مسائل تحقیق و رابطه بین آن 1
مسر له تحقیرق مطرابق  .انتبا 2 ها

عالقه و عملی بودن و قابل اجرا بودن 
. بیان روشن و واضرح از متریرهرا و 3

 نحوه ارتباط آن ها باهم

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، 
ارائره استفاده از وسائل سمعی و بصرری، 

مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 
پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارائره شرده 
به خرورت تکرالیف خرانگی و بحرث در 

نفره برای ف م عمیق تر  3-2گروه های 
مطالب، به کار گیری مطالب بیران شرده 
در غالررب پررروژه هررای تحقیقرری، مقالرره 

 نویسی و پایان نامه

.ارائرره فرضرریه هررا بررر 1 5جلسه 
ه هرررای طبرررق پیشرررین

نظررررری، ت رررروریکی و 
تحقیقرررات تجربرررری و 

. مف ررروم 2آزمایشررری 
سازی: ارتبراط مشراهده، 

. بیران 3مف روم و سرازه 
سررازه هررای تحقیررق و 

 عملیاتی نمودن آن ها

. 2.فرضیه آماری و قانون احتماالت 1
. فرضریه دو 3ارائه فرضریه تحقیقری 

ج ترره و فرضرریه هررای یررک ج ترری 
.چگررونگی آزمررون 4.فرضرریه خررفر 4

، تاییرد یررا رد و ارائره فرضرریه فرضریه
 جدید

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، 
استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 
پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارائره شرده 
به خرورت تکرالیف خرانگی و بحرث در 

نفره برای ف م عمیق تر  3-2گروه های 
بیران شرده  مطالب، به کار گیری مطالب

در غالررب پررروژه هررای تحقیقرری، مقالرره 
 نویسی و پایان نامه

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، .مشرربک کررردن متریرهررا و نررام 1.تعریررف و نررام گررذاری 1 6جلسه 



 هب انم خدا 
 

 لیمی معاونت آموزشی  و تحصیالت تک  

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

. ارتباط علمری 2متریرها 
. تعریرف 3متریرها با هم 

مف رررومی و عملیررراتی 
 متریرها

)متریر مستقل، وابسته، تعدیل گذاری 
کننده، کنتررل، واسرطه ای و مداخلره 

 گر(

استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 
پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارائره شرده 
به خرورت تکرالیف خرانگی و بحرث در 

نفره برای ف م عمیق تر  3-2گروه های 
مطالب، به کار گیری مطالب بیران شرده 

ی، مقالرره در غالررب پررروژه هررای تحقیقرر
 نویسی و پایان نامه

.طراحرری بسررته هررای 1 7جلسه 
آموزشررری، مداخلررره ای 

.برآورد پایایی و روایری 2
و اعتبررار ایررن بسررته هررا 

.تعیین مبنای ت روریکی 3
بسررته هررای آموزشرری و 

 مداخالت روانشناختی 

.عملیاتی نمرودن متریرر مسرتقل برا 1
اسررتفاده از بسررته هررای مداخلرره ای، 

ب دقررت و .بررسرری ضررری2درمررانی 
بررسی جامعیت بسته هرای آموزشری 

.بررسی تناسب بسته های آموزشری 3
 از لحاظ فرهنگی

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، 
استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 
پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارائره شرده 
به خرورت تکرالیف خرانگی و بحرث در 

نفره برای ف م عمیق تر  3-2گروه های 
مطالب، به کار گیری مطالب بیران شرده 
در غالررب پررروژه هررای تحقیقرری، مقالرره 

 نویسی و پایان نامه

رگررذار در ی.عوامررل تاث1 8جلسه 
پایررایی و روایرری بسررته 

.مشبک 2های آموزشی 
نمودن پایگراه نظرری و 

 ت وریکی این بسته ها

.عوامررل مربرروط برره محرریط کرره در 1
.عوامل 2اثر می گذارند  روایی تحقیق

مربوط به حراالت و متریرهرای درون 
ضرریب موضوعی که تاثیر عمیقی در 

دقت و کیفیت تحقیقات روانشرناختی 
 ایجاد می کنند

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، 
استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 

ئره شرده پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارا
به خرورت تکرالیف خرانگی و بحرث در 

نفره برای ف م عمیق تر  3-2گروه های 
مطالب، به کار گیری مطالب بیران شرده 
در غالررب پررروژه هررای تحقیقرری، مقالرره 

 نویسی و پایان نامه

.مشرررربک نمررررودن 1 9جلسه 
تکنیررک هررای الزم در 
راستای کاربندی تجربی 

 و ساختن آزمون

کنترل  .تشکیل گروه های آزمایش و1
عوامررل مربرروط برره روائرری درونرری و 

. توخیف روش ها و 2بیرونی تحقیق 
تکنیررک هررایی برررای جلرروگیری از 

 عوامل مبتلف

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، 
استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 
پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارائره شرده 

انگی و بحرث در به خرورت تکرالیف خر
نفره برای ف م عمیق تر  3-2گروه های 

مطالب، به کار گیری مطالب بیران شرده 
در غالررب پررروژه هررای تحقیقرری، مقالرره 

 نویسی و پایان نامه

  



 هب انم خدا 
 

 لیمی معاونت آموزشی  و تحصیالت تک  

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

.انررررواع روش هررررای 1 10جلسه 
کنترررل در طرررح هررای 

.تشرررکیل 2تحقیقررراتی 
گرررروه هرررای گرررواه و 
آزمایشرری برره خررورت 

.جلرروگیری از 3تصررادفی 
عوامررل درونرری و ترراثیر 

بیرونی در تحقیقات برای 
پرررایین آوردن خطرررای 

 سیستماتیک

.عواملی که برر اعتبرار تحقیرق اثرر 1
میگذارند: تاریبچه، پیش آزمون، اثرر 
انتظار، انتبرا  نمونره و روش هرای 
آن، رسررش، رگرسرریون آمرراری، افررت 

.روش های همگن ساختن 2آزمایشی 
.روش های آماری 3گروه و گروه گواه 

تفاوت اولیه گرروه هرا از  کنترلبرای 
گیری تحلیرل کواریران  ارکطریق به

 .جورکردن4

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، 
استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 
پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارائره شرده 
به خرورت تکرالیف خرانگی و بحرث در 

ف م عمیق تر  نفره برای 3-2گروه های 
مطالب، به کار گیری مطالب بیران شرده 
در غالررب پررروژه هررای تحقیقرری، مقالرره 

 نویسی و پایان نامه

ی .انرررواع طررررح هرررا1 11جلسه 
های پیش آزمایشی: طرح

آزمایشی، شبه آزمایشری 
 و آزمایشی تمام

.پیش آزمرون 2.طرح تک ضربه ای 1.
. مقایسره 3و پ  آزمون یرک گرروه 
.پرریش 4ده گررروه هررای دسررت نبررور

آزمون، پ  آزمون با گرروه کنتررل و 
.طررررح هرررای 5تقسررریم تصرررادفی 

.طرررح هررای 6چ ررارگروهی سررالمون 
.طرح هرای سرری هرای 7چندعاملی 

 زمان

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، 
استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 
 پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارائره شرده
به خرورت تکرالیف خرانگی و بحرث در 

نفره برای ف م عمیق تر  3-2گروه های 
مطالب، به کار گیری مطالب بیران شرده 
در غالررب پررروژه هررای تحقیقرری، مقالرره 

 نویسی و پایان نامه

. طرح های گذشته نگر 1 12جلسه 
)همبسررتگی و مقایسرره 

-.طرح های علری2ای( 
 مقایسه ای

 .طرح های گذشته نگر )همبسرتگی(1
فاده از .است3. طرح های چند عاملی 2

تقسریم تصرادفی و انتبا  تصرادفی، 
 انتسا  تصادفی

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، 
استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 
پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارائره شرده 
به خرورت تکرالیف خرانگی و بحرث در 

نفره برای ف م عمیق تر  3-2گروه های 
مطالب، به کار گیری مطالب بیران شرده 
در غالررب پررروژه هررای تحقیقرری، مقالرره 

 نویسی و پایان نامه

.طرررح هررای کیفرری از 1 13جلسه 
قبیررل مطالعرره مرروردی، 
پدیدار شناختی، اتنولوژی 

 و گراندد ت وری

.مزایا و محدودیت های طررح هرای 1
. انرواع طررح هرای 2کمی و گروهی 

.پایه های فلسرفی و منطقری 3کیفی 
.طرح هرای پدیردار 4تحقیقات کیفی 

.نظریره 6.مطالعره مروردی 5شناختی 
 .طرح های تاریبی7مبتنی بر داده ها 

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، 
استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 
پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارائره شرده 

خرورت تکرالیف خرانگی و بحرث در به 
نفره برای ف م عمیق تر  3-2گروه های 

مطالب، به کار گیری مطالب بیران شرده 
در غالررب پررروژه هررای تحقیقرری، مقالرره 



 هب انم خدا 
 

 لیمی معاونت آموزشی  و تحصیالت تک  

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

 نویسی و پایان نامه

.طررررح هرررای ترررک 1 14جلسه 
.طرررح هررای 2 آزمررودنی

برگشتی و چند خط پایره 
 ای

.تفرراوت اساسرری طرررح هررای تررک 1
.اعتبارطرح 2کمی -آزمودنی و گروهی

.تعمریم پرذیری 3تک آزمرودنی های 
 ی تک آزمودنیطرح ها

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، 
استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 
پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارائره شرده 

خرانگی و بحرث در به خرورت تکرالیف 
نفره برای ف م عمیق تر  3-2گروه های 

مطالب، به کار گیری مطالب بیران شرده 
در غالررب پررروژه هررای تحقیقرری، مقالرره 

 نویسی و پایان نامه

.طرررح هررای برگشررتی 1 15جلسه 
.طرح هرای چنرد خرط 2

.کراربرد طررح 3پایه ای 
هررای برگشررتی و طرررح 
های چند خط پایه ای و 

 مشبصات آن ها

-A-Bو  A-B-Aو  A-B.طرح 1

A-B 2 طرح هرای چنرد برنامره ای.
 .طرح های مالک محور3

ارائه مطلب به طریق بحث و گفت و گو، 
استفاده از وسائل سمعی و بصرری، ارائره 
مطالررب م ررم برره خررورت سرربنرانی و 
پرسش و پاسخ، کاربرد متون ارائره شرده 
به خرورت تکرالیف خرانگی و بحرث در 

عمیق تر  نفره برای ف م 3-2گروه های 
مطالب، به کار گیری مطالب بیران شرده 
در غالررب پررروژه هررای تحقیقرری، مقالرره 

 نویسی و پایان نامه

مرور کلیره مباحرث اساسری تردری   جمع بندی 16جلسه 
 شده در طول ترم

 پرسش و پاسخ

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 

عالوه پروژه تحقیقاتی و نمره شرکت فعاالنه در کالس و انجام به موقع پروژه های کتبی و ترکیبی از آزمون چند گزینه ای و انشائی به  نوع ارزشیابی:
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