
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
        روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی تحصیلی: رشته    ارشدتحصیلی: مقطع                           روش های تحقیق پیشرفتهعنوان درس:

  دکتر باقری :مدرس یش نیاز:پ      1عملی:       2نظری:                  3:   تعداد واحد

، 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:

اهداف این درس می باشد. موضوعات در نظر گرفته شده در راستای پرورش تفکر انتقادی، آشرنایی برا روش هرای خواندن و تحلیل  منتقدانه پژوهش های علمی از 

 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 نحوه تفکر انتزاعی را یادمی گیرند و ن را در نوشته های خود به کار می بندند  شوندروهی آشنا میهای آزمایشی گدانشجویان با طرح

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

 تحقیقات مستقل باشد

آن را در انجام پروژه های دانشجویان با انواع روش های ترکیبی )کمی و کیفی( آشنا شده و 

 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 مبنای پیش فرض 

 تفاده کنندهای خود از الگوهای مناسب اس

دانشجویان با روش های پژوهش یک آزمودنی آشنا می شوند و طرح های آن را 

 در هنگام پژوهش به کار می گیرند

دانشجویان نکات قوت و ضعف هرکدام از تحقیقات را دانسته و برای انجام پروژه خود تصمیم 

 می گیرند که از کدام روش استفاده کنند

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 

 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

.مسئله پژوهشی و انتخرا  2.روش علمی و ویژگی های آن 1 1جلسه 

.اهمیت کراربردی تحقیرق 4.اهمیت تئوریکمی و نظری 3آن 

.تناسب فرهنگی و عوامل فرهنگی که در تحقیق تراییر مری 5

 گذارد

.روش های علمی و کاربردی آن هرا در 2 .آشنایی با تاریخچه تحقیقات علوم انسانی1

.اهمیرت تئروریکی و عملری پرروژه هرای 3طراحی پروژه های تحقیقات علوم انسانی 

.مقایسرره و مقابلرره 5.اهمیررت عملرری و کرراربردی تحقیقررات علرروم انسررانی 4تحقیررق 

 . تک آزمودنی و کیفی6تحقیقات گروهی

ارائرره مبلرررب بررره 

طریق بحث و گفت 

و گررو، اسررتفاده از 

سرررمعی و  وسرررائل

بصری، ارائه مبالب 

مهررم برره  ررورت 

سخنرانی و پرسرش 

و پاسرررک، کررراربرد 

متون ارائه شده بره 

 رررورت تکرررالیف 

خررانگی و بحررث در 

 3-2گرررروه هرررای 

نفررره برررای فهررم 

عمیق ترر مبالرب، 

بررره کرررار گیرررری 

مبالب بیران شرده 

در غالب پروژه های 

تحقیقررری، مقالررره 

 نویسی و پایان نامه

.انررواع 3.مراحررل تحقیررق 2فراینررد تحقیررق .ویژگرری هررای 1 2جلسه 

 تحقیقات  در علوم انسانی

.تردوین فرضریه و آزمرون آن 3.مررور پیشرینه تحقیقراتی 2.مشخص کردن مسئله 1

.روش هرای 6.تنظریم عملیراتی متییرهرا 5گرذاری متییرهرا .مشخص کردن و نرام4

 .انتخا  طرح تحقیق7دستکاری کنترل متییرها 

.بیان اهمیرت پیشرینه تحقیرق 2.بررسی پیشینه تحقیقاتی 1 3جلسه 

.توضیح چگونگی استفاده از پیشینه ها برای طراحری طررح 3

 .تهیه مقیاس ها و برنامه های مداخله ای 4تحقیق 

.چگونگی بررسی منرابع 3. انتخا  روش جمع آوری پیشینه 2.فواید بررسی پیشینه 1

.چگرونگی یکاارچره 5برا عنروان تحقیرق .تولید سازه های مررتب  4دست اول و دوم 

 سازی و تنظیم منبقی پیشینه های تحقیق

پرذیر .تجربه3.رواب  بین متییرها 2.انتخا  مسئله پژوهشی 1 4جلسه 

. رعایت مسائل اخالقی در انجرام تحقیقرات 4بودن تحقیقات 

 علوم انسانی

ابق عالقره و .انتخرا  مسرئله تحقیرق مبر2.بیان مسائل تحقیق و راببه بین آن ها 1

. بیان روشن و واضح از متییرها و نحوه ارتباط آن هرا 3عملی بودن و قابل اجرا بودن 

 باهم

.ارائه فرضیه ها بر طبق پیشرینه هرای نظرری، تئروریکی و 1 5جلسه 

. مفهرروم سررازیت ارتبرراط 2تحقیقررات تجربرری و آزمایشرری 

. بیان سازه های تحقیق و عملیراتی 3مشاهده، مفهوم و سازه 

 نمودن آن ها

. فرضریه دو جهتره و 3. ارائره فرضریه تحقیقری 2.فرضیه آماری و قانون احتمراتت 1

.چگونگی آزمون فرضیه، تاییرد یرا رد و ارائره 4.فرضیه  فر 4فرضیه های یک جهتی 

 فرضیه جدید

. ارتبراط علمری متییرهرا برا 2.تعریف و نام گذاری متییرها 1 6جلسه 

 تی متییرها. تعریف مفهومی و عملیا3هم 

.مشخص کردن متییرهرا و نرام گرذاری )متییرر مسرتقل، وابسرته، تعردیل کننرده، 1

 کنترل، واسبه ای و مداخله گر(

.بررآورد پایرایی و 2.طراحی بسته های آموزشی، مداخله ای 1 7جلسه 

.تعیین مبنرای تئروریکی بسرته 3روایی و اعتبار این بسته ها 

 های آموزشی و مداخالت روانشناختی 

.عملیاتی نمرودن متییرر مسرتقل برا اسرتفاده از بسرته هرای مداخلره ای، درمرانی 1

.بررسی تناسرب بسرته 3.بررسی ضریب دقت و بررسی جامعیت بسته های آموزشی 2

 های آموزشی از لحاظ فرهنگی

.عوامل تاییرگذار در پایرایی و روایری بسرته هرای آموزشری 1 8جلسه 

 تئوریکی این بسته ها.مشخص نمودن پایگاه نظری و 2

.عوامرل مربروط بره 2.عوامل مربوط به محی  که در روایی تحقیق ایر مری گذارنرد 1

حاتت و متییرهرای درون موضروعی کره تراییر عمیقری در ضرریب دقرت و کیفیرت 

 تحقیقات روانشناختی ایجاد می کنند

.مشخص نمرودن تکنیرک هرای تزم در راسرتای کاربنردی 1 9جلسه 

 آزمون تجربی و ساختن

.تشکیل گروه های آزمایش و کنترل عوامل مربوط به روائی درونی و بیرونی تحقیق 1

 . تو یف روش ها و تکنیک هایی برای جلوگیری از عوامل مختلف2

 فرم طرح درس
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   کد فرم:

.انررواع روش هررای کنترررل در طرررح هررای تحقیقرراتی 1 11جلسه 

.تشکیل گروه های گواه و آزمایشی به  ورت تصادفی 2

عوامررل درونرری و بیرونرری در  .جلرروگیری از ترراییر3

 تحقیقات برای پایین آوردن خبای سیستماتیک

.عواملی که بر اعتبار تحقیق ایر میگذارندت تاریخچه، پیش آزمون، ایر انتظار، 1

انتخا  نمونره و روش هرای آن، رسرش، رگرسریون آمراری، افرت آزمایشری 

 .روش هرای آمراری بررای3.روش های همگن ساختن گروه و گرروه گرواه 2

کررارگیری تحلیررل کواریرران  کنترررل تفرراوت اولیرره گررروه هررا از طریررق برره

 .جورکردن4

های پریش آزمایشری، .انواع طرح های آزمایشیت طرح1 11جلسه 

 شبه آزمایشی و آزمایشی تمام

. مقایسه گروه 3.پیش آزمون و پ  آزمون یک گروه 2.طرح تک ضربه ای 1.

برا گرروه کنتررل و تقسریم .پیش آزمون، پر  آزمرون 4های دست نخورده 

.طررح 7.طرح هرای چنردعاملی 6.طرح های چهارگروهی سالمون 5تصادفی 

 های سری های زمان

. طرح های گذشرته نگرر )همبسرتگی و مقایسره ای( 1 12جلسه 

 مقایسه ای-.طرح های علی2

.اسرتفاده از 3. طرح های چند عاملی 2.طرح های گذشته نگر )همبستگی( 1

 سیم تصادفی و انتسا  تصادفیانتخا  تصادفی، تق

.طرح های کیفری از قبیرل مبالعره مروردی، پدیردار 1 13جلسه 

 شناختی، اتنولوژی و گراندد تئوری

. انواع طرح های کیفری 2.مزایا و محدودیت های طرح های کمی و گروهی 1

.طرح هرای پدیردار شرناختی 4.پایه های فلسفی و منبقی تحقیقات کیفی 3

 .طرح های تاریخی7.نظریه مبتنی بر داده ها 6.مبالعه موردی 5

.طرح های برگشتی و چنرد 2.طرح های تک آزمودنی 1 14جلسه 

 خ  پایه ای

.اعتبرارطرح هرای 2کمی -.تفاوت اساسی طرح های تک آزمودنی و گروهی1

 .تعمیم پذیری طرح های تک آزمودنی3تک آزمودنی 

پایره .طرح های چند خر  2.طرح های برگشتی 1 15جلسه 

.کاربرد طرح های برگشتی و طرح های چنرد 3ای 

 خ  پایه ای و مشخصات آن ها

.طرح های چنرد برنامره ای A-B-A-B 2و  A-B-Aو  A-B.طرح 1

 .طرح های مالک محور3

 پرسش و پاسک مرور کلیه مباحث اساسی تدری  شده در طول ترم جمع بندی 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 11جلسه 

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

 تحقیقاتی

 فهرست منابع:

 تهران، آگاه روش های تحقیق در علوم رفتاری،( 1385) سرمد، زهره و همکاران، -1

 روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی( 1387مردیت، بورگ، والتر و گال، جوی )ترجمه نصر و همکاران  گال، -2

 ( تهرانت سمت 2و  1جلد )

 ، تهرانت سمت(راهنمای عملی پژوهش کیفی1385هومن؛ حیدرعلی) -3

 نشر دیدار : ، تهرانروش های تحقیق کیفی و آمیخته (1387بازرگان، عباس) -4

 (1395وش تحقیق کیفی ، تألیف خدیجه ابولمعالی )ر -5
6- Tuckman, B.W. (1999) Conducting Educational Research, Wadsworth. Australia 


