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 معاونت آموزشی

ریزی درسیشورای برنامه  

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی ارشد

آموزشی تحقیقات رشته:
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 تعالیبسمه

 تعریف رشته:

آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل مربوط به تحقیقات  منظوربهاست که  کاربردی یارشتهرشته تحقیقات آموزشی 

آموزشی  یهاسازمانو دیگر  ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوپرورشآموزشآموزشی در وزارت  یهانظام درباره

شی دولتی و  شده  یردولتیغو پژوه ست.تعریف  شته در قلمرو علوم تربیتی و برای ا سی  در ایران، این ر شنا مقطع کار

ست. شده ا صویب واقع  شد مورد ت شته معطوف به  حدودوثغور ار سروش یهاجنبهر پژوهش، اخالق پژوهش،  یشنا

پژوهشنننی، اشننناعه نتاید و نقد و داوری در  هاییتاولو یازسننننجینو فنون اجرایی پژوهش، آموزش پژوهش،  هاروش

 خصوص مطالعات انجام شده است.

 هدف رشته:

کمی  هایروشو  یشناسروشو  یشناسمعرفت هاییهنظرصالحیت در زمینه تربیت پژوهشگران با  هدف دوره معطوف به

است.  در نظام آموزشی کشور هایهنظرارزشیابی آموزشی و کاربرد این  هایروشو کیفی تحقیق در علوم تربیتی، نظریه و 

تحقیق در علوم تربیتی،  هایروشنظریه و  ،آمار هایینهزممربوط به  هایمهارتانتظار است که دانشجویان با دانش و 

مربوط به آن آشنا  یهامؤلفهنظری پژوهش و  هاییانبنبا  روانی و آموزشی؛ هاییریگاندازهکالسیک و جدید  هاییهنظر

نظری،  یهاجنبهدر این دوره عالوه بر  الزم را در انجام تحقیقات آموزشی کسب نمایند. هایمهارتشده و توانایی و 

 که دانشجویان ضمن تحصیل در این دوره، رودیمبوده و انتظار  تأکیدآموزشی مورد  یهاپژوهشعملی  یهاجنبه

 یهاطرحم تحقیقات آموزشی را در عمل فراگرفته و پس از فراغت از تحصیل، در اجرای مربوط به انجا هایمهارت

 اهداف این رشته را در موارد زیر ارائه نمود: توانیمخاص  طوربه .آموزشی مشارکت نمایند یهانظامپژوهشی مربوط به 

 پژوهش با هدف توسعه علوم تربیتی در ابعاد مختلف موضوعی. هایمهارترادی آشنا به بنیان و تربیت اف •

 تعلیم و تربیت اندرکاراندستآماده نمودن افرادی توانمند برای ارائه خدمات مشاوره پژوهشی به تمامی  •

 وپرورشآموزش اندرکاراندستتربیت افرادی برای آموزش پژوهش به  •

 توسعه جایگاه معلمان پژوهنده ضرورتبههای آموزشی با توجه بهبود مستمر کیفیت آموزش و یادگیری در محیط •

 های تحقیقاتی و بررسی مسائل اساسی و واقعی نظام آموزشیگسترش فعالیت •

  المللی.های کالن آموزشی به اقتضای شرایط و تحوالت ملی و بینتغییر و تحول سیاست 
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 اهمیت رشته:ضرورت و 

مستمر به نوآوری، رقابت و بهبود وضعیت  طوربهنهادها که تمامی  نمایدیمایجاب محیطی و سازمانی تغییرات روزافزون 

 عنوانبهآموزشی نیز  یهانظاموده و به اطالعاتی نو برای ادامه حیات و بهبود فرایند سازمانی دست یابند. خود مبادرت نم

نبوده و الزم است تا همواره در مسیر تعالی و نوآوری حرکت  مستثناپیچیده از این ضرورت  حالیندرع گسترده و ییهانظام

به توسعه علمی منجر شده  توانندمیکه  شوندیمابزارهایی مهم تلقی  عنوانبه هابرنامهنمایند. پژوهش و ارزشیابی فرایند و 

را فراهم آورند.  یابرنامه هایمؤلفهدر تمامی عناصر سازمان و آموزشی، راه رسیدن به بهبود و تعالی  هایسازمانو در 

به این هدف واال کمک نموده و نیروی انسانی توانمند را  تواندیمرشته تحقیقات آموزشی با آموزش افرادی زبده و توانا 

 برای انجام پژوهش و اشاعه مناسب آن در میان جامعه علمی تربیت نماید.

 :آموختگاندانشنقش، توانایی و شایستگی 

  و  هانظام یرزیر از نظام کل اجتماعی ن اقتصادی و فرهنگی کشور با سا ینظام یرز عنوانبهدرک رابطه نظام آموزشی

 .هانظامتشریح عوامل الزم برای برقراری روابط اثربخش و کارآمد نظام آموزشی با سایر 

 اسب برای ارزیابی من یهاطرحالگوهای ارزشیابی و قابلیت تدوین و اجرای  درک دانش مربوط به اصول و مفاهیم

 آموزشی یهانظامدرونی و بیرونی  ییکاراارزیابی 

  زار انداز گیری و سنجش آموزشی برای ساخت وسایل و اب هایروشکالسیک و جدید  هاییهنظردرک مفاهیم و

 موزشیمناسب برای انجام تحقیقات آ یریگاندازهبرای انتخاب یا ساخت ابزار  هاآنو کاربرد  یریگاندازه

  برای  هاآنرد تحقیقات آموزشی و کارب یزیربرنامهآموزشی برای  هاییتاولوتشریح چگونگی بررسی نیازها و تعیین

 تنظیم برنامه تحقیقات آموزشی.

  ویان و معلمان.دانش آموزان، دانشج آن در جامعه هدفبه موضوعی مربوط  هایمؤلفهتوانایی تدریس فرایند پژوهش و 

 ح پژوهشی مناسب قابلیت بیان تنگناها و مشکالت نظام آموزشی در قالب مسائل پژوهشی و توانایی تدوین و اجرای طر

 اجرایی مناسب. هاییاستسو پیشنهاد  هاآنو تحلیل و تعبیر  هادادهبرای گردآوری 

   در تحقیقات آموزشی هاآن یریکارگبهدرک اصول کار با رایانه و ریزپردازها و 

  تشریح و ارائه  و تحقیقات آموزشی برای هایبررسعلمی از نتاید  یهامقالهفنی و تخصصی و  یهاگزارشتوانایی تهیه

 .یرمتخصصغبه افراد متخصص و 

 الیعها و مؤسسات آموزش مین کادر علمی دانشگاهآمادگی برای ادامه تحصیل در مقاطع باالتر در جهت تأ 
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 طول دوره و شکل نظام:

شد  سی ار شنا شیدوره کار شته تحقیقات آموز سته ارائه  صورتبه در ر سال  صورتبهشکل نظام . شودمیناپیو  -نیم 

 و یک یآموزشهفته  16شامل تحصیلی  یهامسالین . در این نظام دروس طیپژوهشی است -واحدی و به شیوه آموزشی

واحد  ، هرمهدر این برنا .باشنندمیسننال  3 حداکثرو  2طول دوره کارشننناسننی ارشنند  .شننوندمیپایانی ارائه  جلسننه آزمون

 .تعریف شده است ساعت درس نظری 16معادل با درسی 

 تعداد و نوع واحدها درسی:

صیلی حداقل  شته تح سب ر شد برح سی ار شنا ثر دروس واحد خواهد بود. در این دوره حداک 32و حداکثر  28دوره کار

 -در شیوه آموزشی نامهانیپا. تعداد واحد شودمیکه در ابتدای دوره قبل از دروس اصلی ارائه  باشندمیواحد  11جبرانی 

واحد به  32رشته تحقیقات آموزشی تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد . استواحد درسی  4 ، برابر باپژوهشی

 .باشدمیشرح زیر 

 واحد 12دروس تخصصی: 

 واحد 16دروس اختیاری: 

 واحد 4: نامهپایان

 شرایط و ضوابط ورود به دوره:

و  قیقات و فناوریدارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تائید وزارت علوم، تح

شور برای کآموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاهذکر شده در قالب دفترچه آزمون ورودی  یهایتوانمندشرایط و  سایر

انش مفاهیم دکه مخاطبان از  شودیمتوصیه  رشته موضوعی جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد. با عنایت به ماهیت

 اطالعاتی هایایگاهپاینترنت و  ،رایانهمهارت استفاده از  ؛و روش تحقیق آمار، انگلیسی زبان هایمهارتریاضیات پایه، 

 باشند. مندعالقهبه پژوهش و نوآوری  برخوردار بوده و
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 فصل دوم:

 واحدهای درسی و جداول دروس
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 دروس جبرانی -1جدول 

 توضیح:

  شودیماز شصت درصد برای دانشجویان ارائه  تریینپابه آزمون زبان در کنکور ورودی و با معیار  یدهپاسخدرس زبان تخصصی بر مبنای. 

  و  مهندسی یهادانشکدهمربوط به  یهارشته و آمارعلوم پایه و ریاضی و  یهارشتهکارشناسی  یالنالتحصفارغدانشجویان با دیپلم ریاضی و یا  جزبهتمام دانشجویان ورودی

 کشاورزی ملزم به اخذ و گذراندن درس ریاضیات پایه هستند.

 باشندیمتوصیفی  آمارو گذراندن درس  اخذنگذرانده باشند، ملزم به  آمارکه دروسی را در زمینه  دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر علوم تربیتی. 

 باشندمیو گذراندن درس کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت  اخذکه دروسی را در زمینه آشنایی با رایانه نگذرانده باشند، ملزم به  دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر علوم تربیتی 

 اصول تعلیم و تربیت هستند. تمام دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر علوم تربیتی، ملزم به انتخاب درس مبانی و 

  

 هم نیاز /نیازپیش
 واحدتعداد  تعداد ساعات

 ردیف نام درس

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 زبان تخصصی 2 - 2 32 - 32 -

 2 )ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت( ریاضیات پایه 3 - 3 48 - 48 -

 3 توصیفی آمار 2 - 2 32 - 32 -

 4 کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 1 1 2 16 32 48 -

 5 تعلیم و تربیتمبانی و اصول  2 - 2 32 - 32 -

 جمع کل 10 1 11 160 32 192 -
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 دروس تخصصی -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 هم نیاز /نیازپیش

 تعداد واحد تعداد ساعات

 ردیف نام درس

 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 شناسیروشفلسفه علم و  2 - 2 32 - 32 -

شناسیروشفلسفه علم و   2 کمی هایپژوهش 2 - 2 32 - 32 

شناسیروشفلسفه علم و   3 کیفی هایپژوهش 2 - 2 32 - 32 

توصیفی آمار  4 تربیتی هایپژوهشاستنباطی در  آمار 2 - 2 32 - 32 

تربیتی هایپژوهشاستنباطی در  آمار  5 آزمایشی هایطرحآماری در  هایروش 2 - 2 32 - 32 

 6 کارورزی پژوهشی - 2 2 - 128 128 کیفی هایپژوهش( 2کمی و  هایپژوهش (1

 جمع کل 10 2 12 160 128 288 -
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 دروس اختیاری -3جدول 

 هم نیاز /نیازپیش
 تعداد واحد تعداد ساعات

 ردیف نام درس
 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 آموزشی در ایران هاینظاممسائل  2 - 2 32 - 32 -

 2 تربیتی هایپژوهشسمینار در  1 1 2 16 32 48 -

 آمار( 4 پژوهش کیفی،( 3پژوهش کمی، ( 2، تربیتکاربرد رایانه در تعلیم و ( 1
آزمایشی هایطرحآماری در  هایروش( 5تربیتی،  هایپژوهشاستنباطی در   

 3 تخصصی یافزارهانرمآشنایی با  1 1 2 16 32 48

 4 تربیتی هایپژوهشدر  یریگنمونه 2 - 2 32 - 32 -

 5 آمیخته هایپژوهش 2 - 2 32 - 32 کیفی هایپژوهش( 2و  کمی هایپژوهش (1

 6 و پژوهش علم دینی 2 - 2 32 - 32 -

 7 پیشرفته تدریس هایروش 1 1 2 16 32 48 -

 8 ارزشیابی آموزشی 2 - 2 32 - 32 -

 9 نیازسنجی آموزشی و پژوهشی 2 - 2 32 - 32 -

توصیفی آمار  10 روانی و تربیتی هاییریگاندازه 2 - 2 32 - 32 

 11 پژوهش تربیتی و یشناسروان 2 - 2 32 - 32 

 12 و پژوهش تربیتی یشناسجامعه 2 - 2 32 - 32 

 13 تربیتی یمکاتب فلسفی و آرا 2 - 2 32 - 32 

 14 یریگاندازهپیشرفته  هایروش 2 - 2 32 - 32 

آزمایشی هایطرحآماری در  هایروش  15 تربیتی هایپژوهشمتغیری در  چند آمار 2 - 2 32 - 32 

 جمع کل 27 3 30 432 96 528 -
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 مشخصات

 شناسیروشفلسفه علم و  :عنوان درس )فارسی(

 Philosophy of Science and Methodology :عنوان درس )انگلیسی(

 -: نیازپیش عنوان                          ندارد                دارد  :نیازپیش                              تخصصی نوع درس:

 32 :ساعتتعداد                                  نظری  واحد 2 نوع واحد:                                        2 تعداد واحد:

 :اهداف کلی درس

آن در علوم اجتماعی و  یهاداللتاساسی و موضوعات اصلی فلسفه علم و  یهامفروضهدر این درس روند تحول، 

و بررسی  یرعلمیغو نیز مباحث  علمشبهمفهوم علم و تمایز آن با  عالوهبه. گیردیمقرار  یموردبررستحقیقات آموزشی 

مختلف، پژوهش  یشناختروش هاییدگاهدخواهد شد. یکی از عناصر کلیدی در این مباحث معطوف به روابط میان  یلتحل

اصلی در  یهاچالشضمن طرح مباحث مربوط به  ینبنابرا .در عرصه تحقیقات آموزشی است یژهوبهعلمی و تولید دانش 

در فلسفه علم و  یشناختروش، یشناختمعرفت هاییدگاهدند دانشجویان بتوان رودمیعلمی، انتظار  هاییتفعالپیوند با 

 آن برای پژوهش علمی در علوم تربیتی را تحلیل، تفسیر و نقد کنند. یهاداللت

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگی و توانایی

 شناسیروشآشنایی با مفهوم فلسفه علم، فلسفه علوم اجتماعی و 

 علمآشنایی مسائل اصلی در فلسفه 

 تربیتی هایپژوهشبرای  هاآن یهاداللتمختلف در فلسفه علم و  هاییدگاهداصلی فلسفی  یهامفروضهآشنایی با  -

 افزایش قابلیت دانشجویان برای بازاندیشی درباره مناسبات فلسفه علم و تحقیقات آموزشی

 :سرفصل درس

 . فلسفه و تفلسف1

 ، علوم تربیتیعلمشبهعلم،  .1

 علم اجتماعی: تاریخ، قلمرو و مسائل فلسفه علم و .2

 استدالل علمی: قیاس، استقرا، استنتاج بهترین تبیین و احتمال .3

 تبیین در علم: قانون و نظریه علمی .4

 ییگرااثبات .5



 

11 
 

 انتقادی ییگراعقل .6

 کوهن: انقالب علمی .7

 پژوهشی و آنارشیسم هایبرنامهالکاتوش و فایرآبند:  .8

 هرمنوتیک .9

 پدیدارشناسی .10

 پراگماتیسم و پژوهش علمی .11

 پساساختارگرایی و پژوهش علمی .12

 تا تحقیقات آموزشی از فلسفه علم .13

 :یادگیری -روش یاددهی

 تلفیقی از روش سخنرانی و بحث گروهی

 روش ارزیابی:

 :برای ارائه موردنیازتجهیزات و امکانات 

 و دیتا پروژکتور و وایت برد رایانه

 :فهرست منابع

 1388 تهران، معاصر، فرهنگ انتشارات پناهنده، هومن یترجمه علم، فلسفه سمیر، اکاشا،

 1388 زمستان تهران، سمت، انتشارات ،یباکالمز سعید ی ترجمه علم، چیستی اف، آلن چالمرز، -

 1384قم، طه، کتاب اسدی، فاضل و بزرگی دشت مهدی ی ترجمه علم، فلسفه الکساندر، روزنبرگ، -

 88 تهران، سروش، انتشارات حقی، علی ی ترجمه علم، فلسفه نیکالس، کاپالدی، -

 88زمستان تهران، سمت، و طه انتشارات میانداری، حسن ترجمه ،12 قرن در علم فلسفه دانالد، گیلیس، -

 1383 دانشگاهی، نشر مرکز فرهنگی، انقالب ستاد پایا، علی ی ترجمه علم، فلسفه به تاریخی درآمدی جان، الزی، -

- Putnam, Hilary. 1975. The Meaning of 'Meaning'. in Keith Gunderson, editor. Minnesota 

Studies in the Philosophy of Science, vol. VII. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

 ندارد
 %60نوشتاری: 

20% 20% 
 عملکردی: ندارد
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- Dahnke, M. D., & Dreher, H. M. (2015). Philosophy of science for nursing practice: 

Concepts and application. Springer Publishing Company. 

- Salmon, W., 1989, Four Decades of Scientific Explanation, Minneapolis: University of 

Minnesota Press. 

- Miller, Alexander, Realism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

- Jarrett Leplin (1984), Scientific Realism, University of California Press. 
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 مشخصات درس

 کمی هایپژوهش عنوان درس )فارسی(:

 Quantitative Researches عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیشعنوان               ندارد                   : دارد    نیازپیش                          تخصصی درس:نوع 

 32 تعداد ساعت:                           واحد نظری  2نوع واحد:                                2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

در قلمرو رشته؛ آشنایی  موردعالقهیابی و شناسایی قلمرو رشته تخصصی و شناخت حیطه  مسئلهآشنایی دانشجویان با فرایند 

 شدهانجامکمی  هایپژوهشکمی، توانایی نگارش طرح پژوهش و نقد  هایپژوهشبا انواع 

و انجام  شدهانجاموهشی کمی و پژ هایطرحکمی( و نقد  هایپژوهشبر  تأکیدتوانایی تدوین طرح پژوهش )با 

 شدهانجاممطالعات پژوهشی  یهاگزارشو صحت و نقد  یدرستبهکمی  هایپژوهش

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگی توانایی و

 یک. توانایی شناخت قلمرو رشته تخصصی و تحدید عالقه به یکی از قلمروهای تخصصی رشته

 در قلمرو موضوعی رشته یابیمسئله دو. توانایی 

 یابی( برای مطالعات پیشینه مأخذسه. شناسایی مطالعات انجام شده قبلی )

 چهار. تدوین طرح پژوهشی

 راید در حیطه رشته تخصصی یهافرمتپند. تدوین گزارش پژوهش بر اساس 

 روشی. یهاگامپژوهش کمی و توانایی انجام پژوهش بر اساس  هایروششش. شناخت 

 قبلی. شدهانجامهفت. نقد مطالعات 

 سرفصل درس:

  و کسب معرفت از منظر آن ییگرااثباتمروری بر 

 طرح تحقیق: ضرورت و اجزای آن 

 تمایز موضوع و عنوان 

  اهداف: اهداف بنیادی و کاربردیمسئلهبیان ، 

  اطالعاتی و فرایند جستجوی منابع علمی هاییگاهپامطالعه پیشینه، مراحل مطالعه، آشنایی با 

  کمی هایپژوهشالگوی نظری در 
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  / تعاریف عملیاتیسؤالفرضیه ، 

 آزمایشی و شبه آزمایشی، فراتحلیل، تحلیل اییسهمقاپژوهش و انواع آن: پیمایشی، همبستگی، علی ن  هایروش ،

 محتوای کمی، تحلیل ثانویه

  ،احتمالی هاینمونهجامعه و انواع آن 

  بر مطالعات کمی: پرسشنامه و ابزارهای نگرش سند، سیاهه مشاهده، مصاحبه، جامعه سنجی تأکیدابزارهای پژوهش با 

 و تیم پژوهش یبندزمان، یبندبودجه 

 علمی ن پژوهشی یهامقاله( اصلی در نگارش گزارش پژوهش و یهافرمت) یهاسبک 

 یادگیری: -روش یاددهی

برای ارائه هر موضوع در  یبندزمانکه برنامه  شودمیو توصیه  یشنهادشدهپبرای فرایند تدریس، یادگیری فعال دانشجویان 

و دانشجویان با پیش مطالعه هر مبحث، در میزگرد کالسی مشارکت نمایند. بر این  شدهارائهطول نیم سال به دانشجویان 

 شودمیه اساس، بحث گروهی همراه با سخنرانی توصی

 روش ارزیابی:

 برای ارائه: موردنیازتجهیزات و امکانات 

 صورتبهرایانه متصل به اینترنت، دیتا پروژکتور، وایت برد و ماژیک، فضای فیزیکی دارای قابلیت چیدمان کالسی 

 .میزگرد

 فهرست منابع:

 منابع اصلی:

نصر و دیگران. جلد  احمدرضاتحقیق کمی و کیفی. ترجمه  هایروش(. 1396والتر؛ گال، جویس ) گال، مردیت؛ بورگ،

 تهران: سمت. اول و جلد دوم.

 (. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ پنجم. تهران: رشد.1385دالور، علی )

 تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه. هایروش(. 1396سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه )

 پژوهش در علوم تربیتی. تهران: سمت. هایروش(. 1380خوی نژاد، غالمرضا )

 منابع فرعی: 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

 
 %60نوشتاری: 

20% 
20% 

 عملکردی: ندارد 
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. چاپ سوم. تهران: المللیینبعلمی: رهنمودهای  یهانگارشاستناد در  هاییوهش(. 1388حری، عباس؛ شاهبداغی، اعظم )

 دانشگاه تهران.

 و علوم تربیتی. جلد اول و دوم. چاپ دوم. تهران: دوران. یشناسروانتحقیق در  هایروش(. 1387بیابانگرد، اسماعیل )
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 مشخصات درس

 کیفی هایپژوهش عنوان درس )فارسی(:

 qualitative researchesعنوان درس )انگلیسی(: 

 شناسیروشفلسفه علم و : نیازپیشعنوان        ندارد           : دارد            نیازپیش                تخصصی نوع درس:

 32 تعداد ساعت:       واحد نظری  2نوع واحد:                           2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

 هایپژوهشانجام  ،شدهانجامکیفی  هایپژوهشتوانایی نگارش طرح پژوهش و نقد  کیفی، هایپژوهشآشنایی با انواع 

 شدهانجاممطالعات پژوهشی  یهاگزارشکیفی و نقد 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگی توانایی و

 تحقیق کیفی هایشیوه، ابزار و هامحدودیتو  هافرضیشپماهیت، اهداف،  دربارهدانشجویان  ادراکات توسعه (1

 انجام تحقیقات کیفی ( آماده نمودن فراگیران برای مطالعه بیشتر و درگیری در2 

 پژوهش کیفی برای پروپوزال( توانایی و قابلیت تدوین 3

 تحقیقات کیفی با دید انتقادی یهامقالهو  هاگزارش( نقد و ارزیابی 4 

 سرفصل درس:

 نظری:

 کیفی هایشیوهضرورت و اهمیت  .1

 کمیو کیفی  هایپژوهشایسه قم .2

 اخالق در پژوهش کیفی .3

 مرور پیشینه در پژوهش کیفی .4

 در پژوهش گیرینمونهروایی و اعتبار پژوهش کیفی  .5

 مصاحبه :هاداده آوریجمع هایروش .6

 مشاهده مشارکتی :هاداده آوریجمع هایروش .7

 یادداشت نویسی .8

 ی کیفیهادادهو تحلیل  کدگذاری .9

 طراحی پروژه تحقیق کیفی .10
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 نگارش گزارش پژوهش کیفی .11

 ارزیابی پژوهش کیفی .12

 پژوهش کیفی: هایروشانواع  .13

 نظریه داده بنیاد .14

 نگاریقومروش  .15

 روش مطالعه موردی .16

 پدیدارشناسیروش   .17

 روش روایی .18

 عملی:

 انجام مصاحبه .19

 ارزیابی یک گزارش پژوهش کیفی .20

 کیفی پروپوزالتدوین  .21

 یادگیری: -روش یاددهی

برای موضوعاتی که نیازمند مطالعه  یژهوبهکالس  هایبحثمشارکت فردی در و  کاویمطالعه تلفیقی از روش سخنرانی، 

 .باشدمیو مرور مقاالت موردنظر و ارائه آن در کالس درس 

 روش ارزیابی:

 برای ارائه: موردنیازتجهیزات و امکانات 

 و دیتا پروژکتور و وایت برد رایانه 

 فهرست منابع:

صفار، ویرایش  و حسین کاظمی، انتشارات فردییدانا( پویش کیفی و طرح پژوهش، ترجمه حسن 1391کرسول، جان ) -

 )منبع اصلی( دوم.

 .بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ دوم، نشر نی، تهران یدرآمد (1388فلیک، اووه ) -

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

- 
 %60نوشتاری: 

20% 20% 
 عملکردی: ندارد
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و علی شماع،  پوراحمدتحقیق کیفی در علوم اجتماعی، ترجمه احمد  هایروش( 1384استربرگ، کریستین جی ) -

 .انتشارات دانشگاه یزد

 فهرست مطالعاتی:

Glesne, Corinne (2006). Becoming Qualitative Researchers: An Introduction. (3rd ed). 

Boston: Pearson/Allyn & Beacon. 

Qualitative Research Journal https://www.emeraldinsight.com/journal/qrj 

Qualitative Research Journal http://journals.sagepub.com/home/qrj 
 

https://www.emeraldinsight.com/journal/qrj
https://www.emeraldinsight.com/journal/qrj
http://journals.sagepub.com/home/qrj
http://journals.sagepub.com/home/qrj
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 مشخصات درس

 تربیتی هایپژوهشاستنباطی در  آمار عنوان درس )فارسی(:

 Inferential Statistics in Educational Researchعنوان درس )انگلیسی(: 

 توصیفی آمار: نیازپیشعنوان           : دارد               ندارد     نیازپیش                      تخصصینوع درس: 

 32 تعداد ساعت:              واحد نظری  2نوع واحد:                                 2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

رهبری آموزشی و رهبری یادگیری و نیز تحلیل پیوندهای رهبری و ها و الگوهای مختلف رهبری، شناخت مفاهیم، نظریه

 ایپردازی آن در اجتماعات یادگیرنده و حرفهیادگیری و مفهوم

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگی توانایی و

 .توزیع نرمال و مفهوم احتمال در مسیر آزمون فرضیه و برآورد یربنایزیک. درک 

پژوهش  هایفرضیهیا  سؤاالتآماری و توانایی انتخاب آزمون آماری مناسب در هنگام بررسی  یهاآزموندو. شناخت 

 (کمی هایپژوهش)در 

 آماری هایآزمونسه. انجام برخی از 

 پژوهشی هایگزارشآماری در  شدهانجام هایتحلیلچهار. توانایی نقد 

 طوربهعام و علوم تربیتی  طوربهبه پژوهشگران قلمرو علوم اجتماعی  ایمشاورهپند. کسب توانایی اولیه برای ارائه خدمات 

 خاص

 Rو یا  SPSSآماری  افزارهاینرمشش. توانایی انجام محاسبات آماری از طریق 

 سرفصل درس:

 :نظری

 - و توزیع استنباطی و اهداف آن: فرضیه آزمایی و برآورد آمار 

 -احتمال و زیربنای توزیع نرمال 

 -نیوتن یادوجملهاحتماالت )ترتیب و تبدیل و ترکیب( و بسط توزیع  

 -پارامتری و ناپارامتری آمارو قلمرو  هامفروضه 

یک دامنه و دو دامنه، خطای نوع اول و نوع دوم، سطح  هایآزموناستنباطی: فرضیه و انواع آن،  آمارمفاهیم اصلی - 

 -معناداری، قضیه حد مرکزی
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 -و مفهوم درجه آزادی T و توزیع Z توزیع 

 -توانایی استخراج نقطه بحران از جداول آماری 

 -آماری و برآورد هایآزمونمراحل انجام  

، دو میانگین مستقل، دو میانگین همبسته، یانمونهتک - T آماری هایآزمونو توانایی انجام  هامفروضهآشنایی با  

همبستگی: پیرسون، اسپیرمن، کندال، دو  هایآزموننسبت با یک ارزش ثابت، دو نسبت مستقل، دو نسبت همبسته، 

 ، رگرسیون ساده و چندگانه، مجذور کایارشته، فای، تتراکوریک، فای دو یانقطه یارشته، دو یارشته

 و ویلکاکسون ناپارامتری یو مان ن ویتنی هایآزمونارزش مجذور کا به فای و ضریب همخوانی، )ساده و دو سطحی(، تبدیل 

 :عملی

 آماری افزارنرمآماری فراگرفته شده از طریق  هایآزمونو انجام  هادادهآشنایی با ورود  •

 یادگیری: -ش یاددهیور

 انفرادی هایپروژهسخنرانی، حل تمرین و انجام 

 روش ارزیابی

 تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه:

 صورتبهرایانه متصل به اینترنت، دیتا پروژکتور، وایت برد و ماژیک، فضای فیزیکی دارای قابلیت چیدمان کالسی 

 میزگرد

اصلیمنابع فهرست   

 .و احتماالت. تهران: رشد آمار(. کاربرد 1396دالور، علی ) •

(. استدالل آماری در علوم رفتاری: استنباط آماری. ترجمه علیرضا کیامنش. جهاد دانشگاهی، 1390شیولسون، ریچارد ) •

 .دانشگاه عالمه طباطبایی

 .ت سمت: انتشاراتهران (. استنباط آماری در پژوهش رفتاری.1388هومن، حیدر علی ) •

استنباطی(.  آمارتوصیفی و  آمارآماری در علوم رفتاری ) هایروش(. 1388، رمضان؛ مداح، محمدتقی )زادهحسن •

 انتشارات ویرایش

 :منابع فرعی 

 ارزشیابی مستمر ترمیانم نهاییآزمون  پروژه

10% 
 %60 نوشتاری:

20% 10% 
 عملکردی:
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 آبادییعلخدیجه  ،SPSS ی روانشناسی با برنامههاداده(. تحلیل 1394بریس، نیکال؛ کمپ، ریچارد؛ سنلگار، رزمری ) •

 .و علی صمدی. ویرایش سوم. نشر دوران

ها. انتشارات و نحوه تفسیر خروجی SPSSدر علوم اجتماعی همراه با دستورات  آمار(. کاربرد 1388گودرزی، سعید ) •

 ن جامعه شناسان.
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 مشخصات درس

 آزمایشی هایطرحآماری در  هایروش: (عنوان درس )فارسی

 Statistical Methods in Experimental Designsعنوان درس )انگلیسی(: 

 تربیتی هایپژوهشاستنباطی در  آمار: نیازپیشعنوان           : دارد            ندارد      نیازپیش          تخصصینوع درس: 

 32 تعداد ساعت:             واحد نظری  2نوع واحد:                 2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

 هایپژوهشتوانایی تشخیص آزمون آماری مناسب در مطالعات آزمایشی و قابلیت انجام محاسبات آماری؛ با هدف اجرای 

 .شدهارائهپژوهشی  هایگزارشپژوهشی و  هایطرحکمی، ارائه خدمات مشاوره آماری در قلمرو تخصصی رشته و نقد 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگی توانایی و

 آزمایشی هایطرححاکم بر هریک از شرایط  هایمفروضهآماری متناسب با  هایآزمونیک. شناخت 

محاسبات دستی و از  صورتبهآزمایشی  هایطرحآماری در  هایآزموندو. توانایی انجام محاسبات آماری مربوط به 

 افزارنرمطریق 

 ت آزمایشیآماری به پژوهشگران مطالعا یهامشاورهسه. توانایی ارائه 

 یافتهانتشارآماده انتشار و یا  هایمقالهپژوهش و  هایگزارشپژوهشی آزمایشی،  هایطرحچهار. توانایی نقد 

 سرفصل درس:

 :نظری

 آزمایشی در مطالعات تربیتی هایطرحو  هایشآزمامروری بر انواع  •

 پارامتری آمارچندگانه در قلمرو  هاییسهمقاتحلیل واریانس و  هایمفروضه •

 یریگاندازهبلوکی،  هایطرح، سه راهه و چند راهه، دوراهه، راههیکتحلیل واریانس  هایآزمونو محاسبه  هامفروضه •

 مکرر، تحلیل کوواریانس

 بونفرونی و دانت ، نیومن ن کلز،LSDمقایسه چندگانه: توکی، شفه، دانکن،  هایآزمونو محاسبه  هامفروضه •

 مک نمار، فریدمن، کروسکال والیس هایآزموناسبه و مح هامفروضه •

 :عملی

 آماری افزارنرمآماری مربوط به مطالعات آزمایشی از طریق  هایآزمونو انجام  هادادهتوانایی آرایش  •
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 :یادگیری -یاددهی

 قبلی( منتشرشده هایمقالهو  هاگزارشانفرادی )نقد  هایپروژهسخنرانی، حل تمرین و انجام  روش

 روش ارزیابی:

 :برای ارائه موردنیازتجهیزات و امکانات 

 صورتبهرایانه متصل به اینترنت، دیتا پروژکتور، وایت برد و ماژیک، فضای فیزیکی دارای قابلیت چیدمان کالسی 

 .میزگرد

 فهرست منابع:

 :منابع اصلی 

 .(. طرح آزمایشی در تحقیق روانی. ترجمه سیده رقیه یثربی. چاپ سوم. تهران: سمت1391ادواردز، آلن. ال ) •

 .و احتماالت. تهران: رشد آمار(. کاربرد 1396دالور، علی ) •

کیامنش. جهاد (. استدالل آماری در علوم رفتاری: استنباط آماری. ترجمه علیرضا 1390شیولسون، ریچارد ) •

 .دانشگاهی، دانشگاه عالمه طباطبایی

 .: انتشارات سمتتهران (. استنباط آماری در پژوهش رفتاری.1388هومن، حیدر علی ) •

 :نابع فرعیم

 شناسحقآزمایشی علوم رفتاری. ترجمه عباس محمدی اصل. رشت:  هایطرح(. 1387کیرک، روشه ) •

خدیجه ؛ ترجمه SPSS ی روانشناسی با برنامههاداده(. تحلیل 1394بریس، نیکال؛ کمپ، ریچارد؛ سنلگار، رزمری ) •

 .نشر دورانتهران: و علی صمدی. ویرایش سوم.  آبادییعل

تهران:  ها.نحوه تفسیر خروجی و SPSS در علوم اجتماعی همراه با دستورات آمار(. کاربرد 1388گودرزی، سعید ) •

 .انتشارات جامعه شناسان

 . تهران: دیباگران.SPSSکاربردی با  هایآزمایشاصفهانی، امین )بدون تاریخ(. طرح  •

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

- 
 12نوشتاری: 

4 2 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس

 کارورزی پژوهشی عنوان درس )فارسی(:

 Internship Researchعنوان درس )انگلیسی(: 

 کیفی هایپژوهش( 2و  کمی هایپژوهش( 1: نیازپیشعنوان      ندارد           : دارد         نیازپیش       تخصصی نوع درس:

 128 تعداد ساعت:                   عملیواحد  2نوع واحد:              2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

 هاپژوهشکده، آموزش عالی، وپرورشآموزشمختلف )های سازی زمینه تجربه عملی در حوزه پژوهش در سازمانفراهم

 دارای امور پژوهشی(. هایسازمانو سایر 

 اهداف ویژه درس:

 گوناگون؛ هایسازمانشناخت فرایندهای پژوهشی در  .1

 پژوهش در عرصه عمل؛ هایچالششناسایی مسائل و  .2

 ؛هاسازمانپژوهش در  سپاریبرونشناخت نحوه نیازسنجی پژوهشی، مدیریت پژوهش،  .3

 ؛هاآن بهبودقابلو نقاط قوت و  هاسازمانراید پژوهش در  هایروششناخت مسائل و  .4

 ؛هاسازمانهای کاری کارشناسان پژوهشی های روزمره و برنامهآشنایی با فعالیت .5

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگی توانایی و 

 داند.پژوهشی را می هاینظامنحوه عمل 

 داند.کارشناسان پژوهش را میهای وظایف و فعالیت

 آشنایی دارد. هاسازمانهای عملی حوزه پژوهش در با مسائل و چالش

 توانایی راهبری فرآیند پژوهش از مرحله طراحی تا اجرا و ارزشیابی را دارد.

 یک فعالیت در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی را دارد. عملکردتوانایی تدوین گزارش 

 

 سرفصل درس:

 آشنایی با محیط کلی سازمان و جایگاه پژوهش؛

 آشنایی با ارتباطات و تعامالت انسانی سازمان و بخش پژوهش؛
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 پژوهشی، تدوین طرح پژوهشی، اجرا و تدوین گزارش پژوهش هایاولویتمشاهده نحوه نیازسنجی پژوهشی، تدوین 

 پژوهش؛های آموزشی در ها و کاربرد فناوریمشاهده کاربرد استراتژی

 مشارکت در یک فعالیت خاص از فرآیند پژوهش سازمانی؛

 تدوین گزارش از فرآیند کارورزی

 یادگیری: -روش یاددهی

 مشاهده عملی و روش کارگاهی

 روش ارزیابی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

80% 

 گزارش کارورزی

 ندارد نوشتاری:
- 20% 

 عملکردی: ندارد
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 مشخصات درس

 آموزشی در ایران هاینظاممسائل  (:عنوان درس )فارسی

 The problems of educational systems in Iranعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیشعنوان                 ندارد                : دارد       نیازپیش                     اختیاری نوع درس:

 32 تعداد ساعت:                  واحد نظری  2نوع واحد:                           2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

تشخیص و  هایشیوهرسمی آموزشی ایران و  هاینظامدر قلمرو  نشدهحلو موضوعات  یامسئلهآشنایی با مسائل و ابعاد  

 مسئلهآموزشی برای حل  هاینظام هایبرنامهشناخت ساختار سازمانی و  ؛مسئلهشناخت 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگی توانایی و 

 آموزش عالی در ایران هاینظامشناخت و احاطه به ساختار نظام آموزشی رسمی ن عمومی زیر  .1

 آموزشی هایسازماندر  مسئلهیابی و حل  مسئله یهاشبکهآشنایی با  .2

 مسائلاثرگذار( بر  سازیمتصمدولت، مجلس و نهادها / شوراهای )آموزشی  فرا نظامنقد و ارزیابی نقش نهادهای  .3

 آموزشی

 سرفصل درس:

 آموزشی هاینظامدر  مسئلهو انواع  مسئله 

  مسئلهفرایند شناخت و نائل آمدن به 

  رسمییمهنو  یررسمیغآموزشی رسمی،  هاینظامواکاوی مفهومی 

  شورای عالی انقالب  هاآنآموزش رسمی و نوع ارتباط و تعامل  هاینظاماثرگذار فرادست بر  هاینظامساختار(

برنامه درسی، شوراهای تحول در قلمروهای مختلف موضوعی، کمیسیون آموزش مجلس شورای  هاییتهکمفرهنگی، 

 (هااستانو شورای  وپرورشآموزشاسالمی، شورای عالی 

   سند جامع )در اسناد فرادست  شدهیمترس یهاآرمانآموزشی و فاصله میان وضع موجود با  هاینظاماسناد فرادست

 و ...( هادانشگاه، سند ملی برنامه درسی، اسناد راهبردی توسعه در وپرورشآموزشعلمی کشور، سند تحول بنیادین 

  پژوهشی هایاولویتآموزشی و شیوه تعیین  هایسازمانیابی در  مسئلهفرایند 

  آموزشی با عناصر برنامه درسی هاینظامارتباط مسائل 
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  وپرورشآموزشرسمی در ایران و شامل: مقاطع مختلف تحصیلی در  وپرورشآموزش هاینظاماهداف و ساختار 

پیام نور، فرهنگیان،  هایدانشگاهجامع / تخصصی وابسته به وزارتین علوم و بهداشت و درمان،  هایدانشگاهعمومی، 

و مشکالت هریک  یردولتیغآموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاه، علمی ن کاربردی، آزاد اسالمی و یارفهحفنی و 

 .هاآناز 

 یادگیری: -روش یاددهی

یک یا دو  هایبرنامهو  ، مأموریت، ساختاراندازچشمکوچک و بررسی  هایگروهدانشجویان در قالب  یدهشکلپروژه: 

های محیط بیرونی و دیدو ته هافرصتتوسط هر گروه و ارائه گزارش تحلیلی در خصوص مشکالت موجود و  نظام یرز

 محیط درونی. یهاضعفو  هاقوت

آموزشی به بحث گروهی در کالس درس مبادرت نموده و  هاینظامبحث گروهی: دانشجویان با مطالعه اسناد فرادست 

 هدایتگر بحث خواهد بود.االتی هدفمند، ؤرسیدن به پاسخ برای س

 سخنرانی

از افرادی آگاه در قلمرو تصمیم سازی برای حضور در کالس  شدهارائهکه به فراخور موضوعات  شودمی*** توصیه 

استان  وپرورشآموزشمجلس شورای اسالمی عضو در کمیسیون آموزش، رئیس  هاییندهنمادرس دعوت به عمل آید. 

 در زمره مدعوین باشند. توانندمیمادر  هایدانشگاهو اجرا در  یزیربرنامه اندرکاراندستو 

 روش ارزیابی:

 برای ارائه: موردنیازتجهیزات و امکانات 

 کالس به شکل میزگرد، وایت برد، رایانه و دیتا پروژکتور

 فهرست منابع:

آموزش  یزیربرنامه(. حقوق آموزش عالی: مفاهیم و مسائل. تهران: موسسه پژوهش و 1396ذاکر صالحی، غالمرضا )

 عالی.

 ایران. تهران: سمت وپرورشآموزش(. بررسی مسائل 1396صافی، احمد )

 .ایران. چاپ دهم. تهران: سمت وپرورشآموزش(. مسائل 1395آقازاده، احمد )

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

 ندارد
 %60نوشتاری: 

- 40% 
 عملکردی: ندارد
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 شخصات درسم

 تربیتی هایپژوهشسمینار در  عنوان درس )فارسی(:

 Seminar in Educational Researchعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیشعنوان                          : دارد               ندارد    نیازپیش                        یاریاخت :نوع درس

 48 تعداد ساعت:            عملی واحد 1و نظری  واحد 1نوع واحد:                                2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

و ملی تحقیق در عرصه  المللیینبعلمی و مجامع  یهاانجمنتا در این درس، ضمن آشنایی با  رودمیاز دانشجویان انتظار 

مهم این حیطه تخصصی آشنا شده و توانایی الزم را برای ارائه و اشاعه  انتشاراتو  هامجلهتربیتی، با  هاینظامآموزش و 

 با مشارکت فعال در بحث در کالسپژوهشی در مجامع مختلف علمی کسب نمایند. انتظار است تا دانشجویان  هاییافته

 نامهیانپاع وبه تعیین موض انافزایش دهند. دانشجوی پژوهش کمی و کیفی هایروش دربارهرا  وسعت و عمق دانش خویش

آن  درباره و تحت راهنمایی استاد با سایر دانشجویان کنندمیپژوهشی خویش را در کالس ارائه  مسئلهو  شوندیمترغیب 

ی هایپژوهش یشناختروشسمینار پژوهش در تحقیقات آموزشی نقد  یهاهدف. یکی دیگر از کنندمی گفتگوبحث و 

پژوهشی،  اثرشیوه نقد  دربارهضمن بازنگری و گفتگو  نبنابرای انجام شده است. شانیتخصصاست که در قلمرو رشته 

 موجود را نقد و در کالس ارائه نمایند. هاینامهیانپایکی از  رودمیانتظار 

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

  در عرصه رشته تخصصی المللیینبشناخت مجامع علمی ملی و 

  علمی در مجامع تخصصی هایگزارشتوانایی ارائه مطلوب سمینار و 

  علمی هاییافتهکمکی برای ارائه و اشاعه  افزارهاینرماستفاده مناسب از 

  علمی هایگزارشنقد 

 های تخصصیو توانایی بحث در قالب پنل صدرسعه 

 سرفصل درس:

 تربیتی یهاپژوهشاخالق در 

 کمی هایروشمرور مباحث روش تحقیق در علوم تربیتی: 

 کیفی هایروشمرور مباحث روش تحقیق در علوم تربیتی: 

 پژوهشی هایگزارشو  هاطرحروش ارزیابی 
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 پژوهشی در رشته تحقیقات آموزشی هایگزارشنقد 

 موزشی و تحدید حدود عالقه دانشجویانته تحقیقات آقلمرو رش

 نظر استاد درس تحتقیقات آموزشی متناسب با حدود عالقه دانشجویان و بحث و گفتگو ردیابی مسائل حوزه تح

 مقدماتی و ارائه آن در کالس برای بحث و گفتگو با اعضا کالس پژوهشیتدوین پیشنهاده 

 روش یاددهی ـ یادگیری:

خود در کالس و سپس بحث گروهی و یا بحث در قالب  هاییافتهمباحثه گروهی، ارائه مطالعات خارج از کالس و ارائه 

 کوچک. هایگروه

 روش ارزیابی:

 تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه:

 رایانه متصل به اینترنت و دیتا پروژکتور و وایت برد

 منابع:فهرست 

Scott, D. and Usher, R. (1996) understanding educational research, London, Rutledge. 

Cohen, L. & Manion, L. and Morrison, K. (2000) Research Methods in Education, London: 

Routledge 

 جدید، مشهد، انتشارات به نشر یریگجهت( منطق پژوهش در علوم تربیتی: 1385ورکی، بختیار )شعبانی.1

(: روش تحقیق در تعلیم و تربیت ترجمه وازگن سرکیسیان مینو 1380آری، دانالد، لوسی چسر جیکویز و اصغر رضویه. ).2

 یماصداوس یابرنامه و سنجش و مطالعاتنیکو و ایما سعیدیان تهران: مرکز تحقیقات 

 تهران: سمت. ،در علوم تربیتی پژوهش هایروش(: 1380خویی نژاد، غالمرضا. ).3

 تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه. هایروش( 1376سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی. ).4

تهران:  ،(: مبانی پژوهش در علوم رفتاری )جلد اول( ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند1374کرلینجر، فر. ).5

 آوای نور.

 تهران: رشد. ،(: مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی1374دالور، علی ).6

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

 ندارد
 -نوشتاری:

- 70% 
 %30 عملکردی:
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تهران:  شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی هایروشبر  یامقدمه: هاپنداشته(: کندوکاوها و 1360رفیع پور، فرامرز ).7

 شرکت سهامی انتشار

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ،(جلد 3تحقیق در علوم اجتماعی ) هایروش(: 1380ساروخانی، باقر ).8

 فرهنگی چاپ ششم

 تهران: دوران چاپ دوم. ،و علوم تربیتی یشناسروان(: روش تهیه پژوهشنامه در 1378) اکبریعلسیف، .9

تهران:  ،ترجمه عبدالحسین نیک گهر ،اجتماعی در علوم(: روش تحقیق 1370کیوی، ریمون و لوک وان کامپنهود ).10

 معاصر. فرهنگ

 تهران: سلسله. ،پژوهش در علوم رفتاری هاییهپا(: 1366هومن، حیدرعلی ).11

 نصر و همکاران، تهران سمت. احمدرضاتحقیق کمی و کیفی، ترجمه  هایروش( 1386گال، مردیت و همکاران ) .12
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 مشخصات درس

 تخصصی افزارهاینرمآشنایی با  (:عنوان درس )فارسی

 An Introduction to Specialist Softwareعنوان درس )انگلیسی(: 

 کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت :نیازپیشعنوان               ندارد                    : دارد   نیازپیش             اختیارینوع درس: 

 48 تعداد ساعت:        یواحد عمل 1واحد نظری  1نوع واحد:                    2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با رایانه و اهمیت آن در تحقیقات آموزشی،

 یرساناطالع هاییگاهپاجستجو، معرفی  هایمهارتمعرفی موتورهای جستجو و 

علمی و ارتباط با محققان داخل و خارج،  هایگروهمعرفی و آشنایی با مراکز تحقیقات آموزشی داخل و خارج و تشکیل 

 افزارهاینرممعرفی 

 یآمار هایتحلیلتوانایی کاربرد رایانه در  

 توانایی کاربرد رایانه در سنجش و ارزشیابی

 گیرینمونهتوانایی کاربرد رایانه در 

 مطالب ارائهنگارش و مدیریت منابع و  افزارهاینرمآشنایی و کاربرد ترفندهای 

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی و توانایی

  کدگذاری، جستجوی منابع اطالعاتی، هاداده آوریجمعمختلف برای فنون اجرایی تحقیق، اعم از  افزارهاینرمشناخت 

 ، انجام مصاحبه از فاصله دور، تهیه اسالید و ...بردارینمونهآماری،  هایتحلیلی کیفی، هاداده

  پژوهشی هایفعالیتها در افزارنرمتوانایی استفاده از 

 سرفصل درس:

 رایانه و اهمیت آن در تحقیقات آموزشی، -

 جستجو هایمهارتموتورهای جستجو و  -

 علمی و ارتباط با محققان داخل و خارج هایگروهو مراکز تحقیقات آموزشی داخل و خارج و  رسانیاطالع هایپایگاه -

 LISRELو  AMOS – SPSS بر تأکیدمختلف آماری با  افزارهاینرمو رایانه: کار با  آمار -

 مانند سنجیروان افزارهاینرمکاربرد  -
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SPSS   LISREL   PLS   AMOS   IRTPRO  E-IRT FACTOR9  WIN-STEP  MULTI-LOG    

TEST-FACT    
 NVIVOو  MAXQDA افزارنرمبر  تأکیدکیفی با  هایپژوهشدر  افزارنرمکاربرد  -

 گیرینمونهدر  G-POWERو  NCSS-PASS افزارنرمکاربرد  -

 یادگیری: -روش یاددهی

همیارانه، سازنده گرا،  هایروشپرسش و پاسخ، موردنظر )سرفصل  تناسببهمتنوع آموزش  هایروشاستفاده از  -

 (...عملی و هایپروژهگروهی،  یهابحثسخنرانی، 

 از طریق ارائه تکالیف عملکردی به دانشجویان تریقعمیادگیری  فرصت یجادا -

مختلف محیط  هاییتموقعمطالعه فردی و درک شناختی دانشجویان در  یقاز طریادگیری غیرمستقیم دانشجویان  -

 آموزشی

 فردی و گروهی هایپروژهکار با رایانه و انجام  -

 روش ارزیابی:

 تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه:

 رایانه متصل به اینترنت و دیتا پروژکتور و وایت برد و امکان استفاده از سایت رایانه

 فهرست منابع:

(. روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی. تهران: انتشارات آوای نور391کارشکی، حسین ) . 

ی چند متغیری در پژوهش رفتاری. تهران: انتشارات سمتهاداده(. تحلیل 1380هومن، حیدر علی ) . 

Howell, D. C. (2003). Statistical Method for Psychology. Belmont, CA: Wadsworth publishing 

company. 

SPSS manual 

Lisrel manual 

 منابع مطالعاتی:

تربیتی. دانشگاه عالمه طباطبایی یریگاندازهنشریه   

کشور و آموزشو ارزشیابی آموزشی. سازمان سنجش  یریگاندازهفصلنامه مطالعات   

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

20% 
 %25 نوشتاری:

- 30% 
 %25 عملکردی:
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American Journal of Evaluation 

European Journal of Psychological Assessment 

Psychological Assessment 

Assessment journal 

Assessment in Education 

Practical Assessment, Research & Evaluation 

Assessment & Evaluation in Higher Education 

Educational Assessment 

Educational Assessment, Evaluation and Accountability 

Educational Measuremen 

Journal of Educational Measurement 

The International Journal of Educational and Psychological Assessment (TIJEPA) 

Educational and Psychological Measurement 

Applied Psychological Measurement 

The Journal of Technology, Learning and Assessment 

Measurement and Evaluation in Counseling and Development 
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 مشخصات درس

 تربیتی هایپژوهشدر  گیرینمونه )فارسی(:عنوان درس 

 sampling in educational Researchعنوان درس )انگلیسی(: 

 کمی هایپژوهش: نیازپیشعنوان                  ندارد              : دارد            نیازپیش               اختیاری نوع درس:

 32 تعداد ساعت:      واحد نظری  2نوع واحد:                       2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

 احتماالتی گیرینمونه هایروشآشنایی با 

 یاحتماالت یرغ گیرینمونه هایروشآشنایی و کاربرد 

 کیفی گیرینمونه هایروشآشنایی و کاربرد 

 (هاروشو  هاچالش) هادادهپاالیش 

 تعیین حجم نمونه افزارهاینرمآشنایی و کاربرد 

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 بردارینمونهو شرایط مختلف پژوهشی، توانایی انتخاب روش مناسب  هاروشتوانایی در تعیین حجم نمونه در تناسب با 

 ها برای تعیین و انتخاب حجم نمونه.افزارنرمکمی و کیفی، توانایی استفاده از  هایپژوهشدر 

 سرفصل درس:

 :نظری

 گیرینمونه: کلیات، مفاهیم اولیه و انواع گیرینمونه

 و تعیین اندازه نمونه هاروشاحتماالتی:  گیرینمونه

 یاحتماالت یرغ گیرینمونه هایروش

 آماری و حجم نمونه هایروش

 (هاروشو  هاچالش) هادادهپاالیش 

 تعیین حجم نمونه افزارهاینرم

 :عملی

 یریگنمونهپژوهشی از جهت  هایگزارشنقد مقاالت و 

 G*power و NCSS-PASS افزارهاینرمکاربرد 
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 یادگیری: -روش یاددهی

گرا، همیارانه، سازنده هایروشپرسش و پاسخ، موردنظر )سرفصل  تناسببهمتنوع آموزش  هایروشاستفاده از  -

 (...عملی و هایپروژهگروهی،  یهابحثسخنرانی، 

 از طریق ارائه تکالیف عملکردی به دانشجویان تریقعمیادگیری  فرصت یجادا -

مختلف محیط  هاییتموقعمطالعه فردی و درک شناختی دانشجویان در  یقاز طریادگیری غیرمستقیم دانشجویان -

 آموزشی

 روش ارزیابی:

 تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه:

 رایانه متصل به اینترنت و دیتا پروژکتور و وایت برد و امکان استفاده از سایت رایانه

 فهرست منابع: 

نیا  . ترجمه ارقامی، سنجری و بزرگیانمونه هاییبررسبر  یامقدمه(. 1996مندنهال، دبلیو. و اوت، ال. ) شیفر، آر. ال.، 
 (. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.1389)

(. تهران: انتشارات 1381) منصور. ترجمه کریم یانمونه(. آمارگیری 1996مندنهال، دبلیو. و اوت، ال. ) شیفر، آر. ال.،
 سمت.

. تهران: (1385. ترجمه عباس صالح اردستانی و محمدرضا سعدی )گیرینمونه هاییکتکنکوکران، دبلیو. جی. )؟(. 
 انتشارات اتحاد.

 و کاربردهای آن )دو جلدی(. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. گیرینمونه(. نظریه 1381عمیدی، علی )

Dattalo, D. (2008). Determining Sample Size: Balancing Power, Precision, and Practicality. 
New York: Oxford University Press. 

Sampth, S. (2001). Sampling theory and method. India: Alfa press. 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

10% 
 %50 نوشتاری:

20 20% 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس

 آمیخته هایپژوهش (:عنوان درس )فارسی

 Mixed Research Methodsعنوان درس )انگلیسی(: 

 کیفی های( پژوهش2کمی  های( پژوهش1: نیازپیشعنوان         : دارد           ندارد       نیازپیش          اختیاری نوع درس:

 32 تعداد ساعت:                    واحد نظری  2نوع واحد:                2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

 فلسفی روش ترکیبی هاییانبن خصوصبهتربیتی و  یهاپژوهش شناسیروشآگاهی از  

 درک مسائل پژوهش ترکیبی 

 تحقیقاتی ترکیبی یهاپروژهمهارت الزم برای اجرای  

 پژوهش ترکیبی هایطرحشناخت انواع  

 PATENTفراگیری روش ثبت و انتشار نتاید تحقیقات در قالب مقاله علمی و امتیازنامه 

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

پژوهش  استفاده ازآمیخته و توانایی انتخاب روش مناسب در راستای هدف  پژوهش در قالب هایروشانواع  شناخت

 آمیخته

 :سرفصل درس

 نظری:

 تربیتی یهاپژوهش شناسیروش 

 پژوهش ترکیبی هایفرضیشپو  فلسفی هاییانبن 

 انتخاب موضوع و مسائل پژوهش ترکیبی 

 پژوهش ترکیبی هایطرح 

 زمانهمطرح موازی  

 طرح متوالی تبیینی 

 طرح متوالی اکتشافی 

 ایچندمرحلهو  ایتحولی، النه هایطرح 
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 پیشنهاده و گزارش پژوهش ترکیبی

 :عملی

 پژوهش هایطرحیکی از انواع  برحسبیک پیشنهادة پژوهش  یهته-

 و گزارش آن شدهانجامترکیبی  هایپژوهشنقد  -

 یادگیری: -روش یاددهی

 آموزش مستقیم -

 فراهم کردن فرصت یادگیری مستقیم از طریق تدوین طرح پژوهشی -

 کارگروهیمباحثه و  -

 کار فردی -

 روش ارزیابی:

 تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه:

 رایانه متصل به اینترنت و دیتا پروژکتور و وایت برد

 فهرست منابع:

 تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: انتشارات دیدار. هایروشبر  یامقدمه(. 1387بازرگان، ع. ) -

 پژوهش ترکیبی. نشر آییژ. هایروش(. 1394پالنو کالرک، ویکی و کرسول، جان دبلیو. ) -

 (. روش تحقیق آمیخته. تهران: نشر ویرایش.1392دالور، ع. ) -

 علوم رفتاری. تهران: نشر آگه. های تحقیق در¬(. روش1390سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. ) -

 .الحجدثامن(. تهران: 1387روش تحقیق تلفیقی. ترجمه عباس زارعی و محسن نیازی ) ؟(.) یودبلکرسول، جان  -

(. پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پند رویکرد )روایت پژوهی، پدیدارشناسی، 1394کرسول، جان دبلیو. ) -

 . انتشارات صفار.فردییدانا، مطالعه موردی(. ترجمه حسن نگاریقومنظریه داده بنیاد، 

 (. طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش.1396کرسول، جان دبلیو. ) -

 انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد عالمه طباطبایی

Bryman, Alan. Social research methods. Oxford university press, 2012 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

30% 
 %50 نوشتاری:

20% - 
 -عملکردی:
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Burns, Robert Bounds. Introduction to research methods. London: Sage, 2000 

Cater-Steel, Aileen and Al-Hakim, Latif (2009), Information Systems Research Methods:  

pistemology and Applications, Information Science Reference 

Cohen, Louis, Lawrence Manion, and Keith Morrison. Research Methods in Education. New 
York: Routledge, 2011 

Creswell, John W. Qualitative enquiry and research design: Choosing among five pproaches. 
Sage publications, 2007 

Creswell, John W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 
Sage publications, 2014 

Creswell, John W., and Vicki L. Plano Clark. Designing and conducting mixed methods 
research. Sage Publication, 2007 

Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. The SAGE handbook of qualitative research. 
Sage, 2011 

Doyle, Louise, Anne-Marie Brady, and Gobnait Byrne. "An overview of mixed methods 
research." Journal of Research in Nursing 14, no. 2 (2009): 175-185 

Given, Lisa M., ed. The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Sage Publications, 
2008 

Goodwin, William Lawrence, and Laura D. Goodwin. Understanding quantitative and 
qualitative research in early childhood education. Vol. 59. Teachers College Press, 1996 

Johnson, R. Burke, Anthony J. Onwuegbuzie, and Lisa A. Turner. "Toward a definition of 
mixed methods research." Journal of mixed methods research 1, no. 2 (2007): 112-133 

Labaree, R. V. "Organizing your social sciences research paper." Research Guides, University 
of Southern California, 2014 

Lazar, Jonathan, Feng, Jinjuan and Hochheiser, Harry (2010), Research Methods in Human-
Computer Interaction, John Wiley & Sons Ltd. 

Marshall, Catherine, and Gretchen B. Rossman. Designing qualitative research. Sage 
publications, 2014 

O'Cathain, Alicia, Elizabeth Murphy, and Jon Nicholl. "Why, and how, mixed methods 
research is undertaken in health services research in England: a mixed methods study." BMC 
ealth services research 7, no. 1 (2007): 85 

Onwuegbuzie, Anthony J., and Nancy L. Leech. "Linking Research Questions to Mixed 
Methods Data Analysis Procedures 1." The Qualitative Report 11, no. 3 (2006): 474-498 

Pierce, Linda L. "Twelve steps for success in the nursing research journey." Journal of 
continuing education in nursing no. 40 (4), 2009:154-62; quiz 163-4, 192 

Tashakkori, Abbas, and Charles Teddlie. Mixed methodology: Combining qualitative and 
quantitative approaches. Vol. 46. Sage, 1998 

Thomas, R. Murray. Blending qualitative and quantitative research methods in theses and 
dissertations. Corwin Press, 2003 

 

 



 

39 
 

 :منابع مطالعاتی

-Qualitative Research in Psychology  .-  

International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods. - 

Journal of Qualitative Research 
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 مشخصات درس

 و پژوهشعلم دینی  عنوان درس )فارسی(:

 Religious Science and Research عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیشعنوان                : دارد               ندارد   نیازپیش                              اختیاری نوع درس:

 32 تعداد ساعت:          واحد نظری  2نوع واحد:                                   2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

 های مربوط به ساختار علمنظریهآشنایی با 

 آشنایی با مفهوم، تعریف و امکان علم دینی

 های علم دینیترین نظریهآشنایی با مهم

 های علم دینیآشنایی با نقدهای وارد بر نظریه

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 ناسازوار علم و دینهای سازوار و های مختلف در مورد ترکیبتحلیل و نقد دیدگاه

 سرفصل درس:

 مفهوم شناسی: علم، تجربه، نظریه، پارادایم، رویکرد، دین، ایدئولوژی، سایر مفاهیم مرتبط

 های مختلف در مورد امکان دانشدیدگاه

 های مختلف در مورد انواع دانشدیدگاه

 های مختلف در مورد منابع و ابزارهای کسب دانشدیدگاه

 شناسی علم و دینروش

 های علمیساختار نظریه

 های علمیاعتبارسنجی نظریه هایروش

 ها و نسبت علم، فلسفه و دینها و تفاوتمشابهت

 اهداف، عالیق و کارکردهای علم و دین

 انتظارات از علم و دین

 تفاوت علم سکوالر، علم ایدئولوژیک و علم دینی

 تاریخچه علم دینی در جهان اسالم و مسیحیت
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 دینی در جهان اسالم و مسیحیت های علمنظریه

 علم دینی ایدئولوژیک

 علم دینی التقاطی

 علم دینی تهذیبی

 یالمعارفدائرهعلم دینی 

 علم دینی هرمنوتیکی

 علم دینی تأسیسی

 یادگیری -روش یاددهی

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، ارائه کالسی دانشجو

 یادگیری: -روش یاددهی

 بحث گروهی، ارائه کالسی دانشجوسخنرانی، پرسش و پاسخ، 

 روش ارزیابی:

 تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه:

 و دیتا پروژکتور و وایت برد رایانه 

 فهرست منابع:

 :منابع اصلی

 (. هویت علم دینی، انتشارات سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی1382خسرو )پرست، باقری نوع

 ی(. مدل تأسیسی علم دینی، تهران: انتشارات حکمت اسالم1393خسرو )پرست، باقری نوع

 مرکز نشر اسرا(، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، تهران: 1395) نیحس ،شفیعیعبداهلل و ، جوادی آملی

 ات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاز علم سکوالر تا علم دینی، تهران:  (،1390) یمهد ،گلشنی

 منابع فرعی:

 (. مناظره هایی در باب علم دینی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1391خسرو )پرست، باقری نوع

 انسانی علوم عرصه در دینی تجربی نظریه علم از یاوارهطرح(، خسرو )پرست، باقری نوع

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

- 
 %60نوشتاری: 

20% 20% 
 عملکردی: ندارد

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
javascript:void(0)
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 (. علم تجربی دینی1391خسرو )پرست، باقری نوع

، ویژه اساتید، تهران: مرکز نشریه الکترونیکی نوا(، بر بال اندیشه، منظور از علم دینی چیست؟ 1391عبداهلل )جوادی آملی، 

 13-7، صص 1391ی، سال اول، شماره اول، آذر اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرهم

بررسی و نقد نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت،  (، شریعت در آینه معرفت:1387) دیحم پارسانیا، عبداهلل و ، جوادی آملی

 تهران: مرکز نشر اسرا

جوادی آملی،  اهللسرنوشت یک نقد؛ بازخوانی نظریه علم دینی آیت(، 1396)نازیال اخالقی ، مهدیحسین زاده یزدی

 59-35(: 4)4فصلنامه علمی ن پژوهشی اسالم و مطالعات اجتماعی، 

 کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه پیام نور نامهیانپا(، امکان و چگونگی علم دینی، 1390احمد )دهقانی، 

 15 -6: 21و دانشگاه،  حوزه :دینی، امکان علمچگونگی و  (،1378محمود )رجبی، 

رساله دکتری فلسفه شناسی، (، بررسی امکان ایجاد علم دینی از دیدگاه فلسفه و معرفت1388) یمحمدعلرمضانی فرانی، 

 تطبیقی مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم

کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث  نامهیانپاجوادی آملی،  اهللیتآ(، ماهیت علم دینی از منظر 1392جعفر )سالمی، 

 دانشگاه قرآن و حدیث

ها و مالحظات، علم دینی؛ دیدگاه(، نظریه علم دینی بر پایه سنجش معادالت علم و دین، در: 1385) یعلعابدی شاهرودی، 

موحد ابطحی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  یمحمدتق یدسو  پور یعلحسنی، مهدی  یدرضاحم یدسو تعلیقات:  ینتدو

 74-33صص. 

 عالمه فلسفه، دانشگاه رشته دکتری دینی، رساله دوره علم امکان نظریات بررسی و (، نقد1389) اهلل قربانی قدرت

 طباطبایی

 های ، پژوهشجوادی آملی اهللتیآبررسی و نقد نظریه علم دینی (، 1395اهلل )بیحب ،دانش شهرکی ، محمد و کرمی

 128-107(: 70)18فلسفی کالمی، 

 25-15(: 6)2، حکمت اسراء، چرا علم دینی؟ (،1389) یمهد ،گلشنی

 ات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاز علم سکوالر تا علم دینی، تهران:  (،1390) یمهد ،گلشنی

مطالعات معرفتی در دانشگاه علم دینی دکتر خسرو باقری  یسیتأسارزیابی الگوی   (،1391) یمحمدتقموحد ابطحی سید 

 660-639(: 4)16، اسالمی

 26-5(: 50)13، ذهن، جوادی آملی اهللآیتانحالل مسئله علم دینی در دیدگاه  (،1391) یمحمدتقموحد ابطحی سید 

 24-9: 54، علوم انسانی شناسیروش جوادی آملی، اهللآیتعلم دینی از منظر  (،1387) واعظی، احمد
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 مشخصات درس

 پیشرفتهتدریس  هایروش درس )فارسی(:عنوان 

 Advanced Methods of Teaching عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیشعنوان                            ندارد     : دارد           نیازپیش                        اختیارینوع درس: 

 48 تعداد ساعت:            واحد عملی 1و واحد نظری  1نوع واحد:                              2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

 تدریس هایروشآشنایی با مبانی نظری  –1

 آشنایی با الگوهای تدریس نوین -2

 از الگوهای تدریس نوین آشنایی با مبانی نظری و مراحل اجرای هریک -3

 یاددهی و یادگیری هاییتموقعپژوهش در  هایشیوهآشنایی با  -4

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 کسب توانایی طراحی تدریس بر اساس الگوهای تدریس نوین -1

 یاددهی و یادگیری هاییتموقعکسب توانایی اجرای الگوهای تدریس در  -2

 تدریس هایروشمرتبط با الگوها و  هایپژوهشکسب توانایی انجام  -3

 سرفصل درس:

 نظری:

 مفهوم شناسی تدریس، یادگیری و آموزش -1

 مبانی تدریس عنوانبهو الگوهای یادگیری  هایهنظر -2

 الگوهای تدریس یهاخانوادهو  هایبنددسته -3

 مبانی نظری، مراحل اجرا و طراحی تدریس بر اساس الوهای تدریس نوین -4

 تدریس. هایروشپژوهش در حوزه الگوها و  هایشیوه -5

 عملی:

 اساس هریک از الگوهای تدریسطراحی تدریس بر  -1

 تدریس عملی بر اساس هریک از الگوهای تدریس -2

 تدریس. هایروشپژوهش عملی در حوزه الگوها و  -3
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 یادگیری: -روش یاددهی

 پیش سازمان دهنده -1

 استقرایی -2

 تفحص گروهی -3

 یاران در یادگیری -4

 ایفای نقش -5

 محاکمه قضایی -6

 روش ارزیابی:

 تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه:

 فضای فیزیکی و چیدمان مشارکتی -1

 امکانات ضبط تدریس عملی و نمایش آن برای تحلیل و ارزیابی تدریس نمونه -2

 رایانه پیشرفته هاییستمس -3

 .تخته هوشمنددیتاپرژکتور و  -4

 فهرست منابع:

 منابع اصلی: 

( الگوهای تدریس، ترجمه محمدرضا بهرنگی. انتشارات کمال 2015، کالهون، امیلی، )لجویس، بروس، ویل، مارشا  .1

 .1394تربیت،، 

 .1395سمت، انتشارات ها و راهبردهای تفکر(،شعبانی، حسن، روش تدریس پیشرفته، )آموزش مهارت .2

 .1385تدریس پیشرفته، ترجمه دکتر هاشم فر دانش، انتشارات کویر،  هایروش، یگرانو د فنستر ماخر کار دیوید، .3

4. Models of teaching/ Bruce Joyce, Marsha weill, with Emily Calhoun,, 2013. 

5-Encyclopedia of modern methods of teaching and learning- 2008. 
 منابع فرعی:

آبادی، اکبر سیف، خدیجه علیهای پرورشی، ترجمه دکتر علیبندی هدفو همکاران، طبقهبلوم، بنجامین، اس.  -1

 .1368انتشارات رشد، تابستان 

 .1392ها و فنون تدریس( انتشارات سمت، های آموزشی و پرورشی )روششعبانی، حسن، مهارت  -2

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

 طراحی تدریس

 پژوهش در تدریس

 %25نوشتاری: 
25% 25% 

 %25 عملکردی:
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ها، انتشارات آستان قدس رضوی، ظریهیادگیری، مفاهیم، بنیادها و ن -شعبانی ورکی، بختیار، رویکردهای یاددهی -3

1379. 

های مغز محوری، ساختگرایی بر پایه پژوهش)تدریس نوین  هایروشراهنمای  -و محرم آقازاده محمد –احدیان  -4

 .1385 –تهران  -نشر آییژ -(...و

 .1384سمت، -عابدی یلطفعلترجمه دکتر محمود مهر محمدی و دکتر  –الگوهای یادگیری، ابزارهایی برای تدریس  -5

6- - Keith S.Taber, Classroom – Based Research and Evidence – Based Practice, A Guide for 

Teachers, Sage Publications,2007. 

7- Erickson, H.Lynn, Concept –Based Curriculum and Instruction for Thinking Classroom, 

Corwin Press, 2007. 

8- - Roger Pierangelo &George Giuliani, Classroom Management Techniques for Students 

With ADHD, Corwin Press, 2008. 

9- - Tubbs Nigel, Philosophy of the Teacher, Blackwell Publishing,2005. 

10 - Gunter, Mary A. Instruction models approach: The direct instruction model, 1995. 

11- Joyce, B. and B. Showers, Student achievement through staff development: Fundamentals 

of school renewal. Whith Plains, N. Y., Longman Publishers, 1988. 

12-Joyce, B. Weil. M. & Calhoun, E. Models of teaching, Boston: Allyn and Bacon, 2000. 

13- Robert, J. Marzano and Others, Dimensions of Thinking, A Framework of Curriculum and 

Instruction, 1989. 

14- Maggi Savin- Baden- Facilitating problem based learning 
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 مشخصات درس

 ارزشیابی آموزشی عنوان درس )فارسی(:

 Educational Evaluation عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیشعنوان            ندارد         : دارد              نیازپیشاختیاری                               نوع درس:

 32 تعداد ساعت:         واحد نظری  2نوع واحد:                                       2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

های آموزشی، رویکردها و الگوهای ناظر به آن و نیز ایجاد شایستگی ماهیت ارزشیابی برنامه آشنایی با مفهوم ارزشیابی،

 آموزشی یهابرنامهاجرای ارزشیابی 

 اهداف ویژه درس:

 شناسد.آموزشی را می هایبرنامهمفاهیم ارزشیابی و ارزشیابی  .1

 داند.آموزشی می گذاریسیاسترا در فرایند  آموزشی هایبرنامهضرورت و اهمیت ارزشیابی  .2

 داند.را می آموزشی هایبرنامهانواع رویکردها و الگوهای نظری ارزشیابی  .3

 .کندمیآموزشی درک  هایسیاستو  هابرنامهارزشیابی را در بهبود  هایروشکاربرد مؤثر الگوها و  .4

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 آموزشی هایسیاستهای و ارزشیابی برنامهشناخت انواع الگوهای  .1

 های آموزشیتوانایی ارزشیابی انواع برنامه .2

 سرفصل درس:

 مفهوم شناسی ارزشیابی .1

 مقایسه ارزشیابی و پژوهش .2

 رویکردهای گوناگون ارزشیابی آموزشی .3

 پاتریکرویکرد هدف مدار: الگوی تایلر، الگوی هاماند، الگوی متسفیل و مایکل، الگوی پروس، الگوی  .4

 UCLAو الگوی دانشگاه  رویکرد مدیریت گرا: الگوی سیپ .5

 یاعتباربخشو  رویکرد مبتنی بر نظر متخصصان: نقادی و خبرگی آموزشی .6

 و الگوی لینکلن و گوبا و مشارکتی: الگوی استیک گرایانهیعتطبرویکرد  .7



 

47 
 

 کنندهبر مصرفرویکرد مبتنی  .8

 و استانداردهای ارزشیابی عملکرد فرا ارزشیابی: استانداردهای ارزشیابی برنامه .9

 یادگیری: -روش یاددهی

برای موضوعاتی  یژهوبههای کالس و مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث یمورد کاوتلفیقی از روش سخنرانی، 

 باشد.که نیازمند مطالعه و مرور مقاالت موردنظر و ارائه آن در کالس درس می

 روش ارزیابی:

 تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه:

 رایانه 

 فهرست منابع:

 . انتشارات سمت.ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی(. 1389بازرگان، عباس )

Fitzpatrick, J, Sanders, J and Worthen, B. (2011). Program Evaluation: Alternative approaches 

and practical guidelines. London: Longman 

Kirkpatrick, D. (2007). Implementing the Four Levels. San Francisco: Berrett-Koehler 

Publishers 

Holton. E. (2005). Holton’s Evaluation Model: New Evidence and Construct Elaborations. 

Advances 

in Developing Human Resources.7 (1). 37-54 

 فهرست مطالعاتی:

 irandoc.ac.ir مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران 

 magiran.com بانک اطالعات نشریات ایران

 sid.irپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 

 ارزشیابی مستمر ترممیان نهاییآزمون  پروژه

 ندارد
 %4نوشتاری: 

20% 40% 
 عملکردی: ندارد
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 مشخصات درس

 آموزشی و پژوهشی یازسنجین عنوان درس )فارسی(:

 Research and Educational Need Assessmentعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیشعنوان                      : دارد               ندارد     نیازپیش                   اختیارینوع درس: 

 32 تعداد ساعت:                                 واحد نظری  2نوع واحد:                         2 تعداد واحد:

 اهداف کلی درس:

 های نیازسنجی آموزشی و پژوهشی.آشنایی با مفاهیم، الگوها و تکنیک

 اهداف ویژه درس:

 شناخت مفاهیم نیاز، نیاز آموزشی و پژوهشی نیازسنجی آموزشی و پژوهشی؛ 

 شناخت فرآیند نیازسنجی آموزشی و پژوهشی در سازمان؛ 

  مراحل نیازسنجی آموزشی و پژوهشی؛ یریکارگبهشناخت و توانایی 

 نیازسنجی آموزشی و پژوهشی؛ هایروشها و آشنایی با تکنیک 

 کسب توانایی در انجام یک نمونه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگی توانایی و

 .انواع نیازها را تشخیص دهد 

  سازمانی را درک کند. یندهایفرآارتباط نیازسنجی آموزشی با 

 را بداند. هاآنکارگیری های نیازسنجی آموزشی و پژوهشی نحوه بهتکنیک 

  فرایند نیازسنجی آموزشی و پژوهشی است. یریکارگبهقادر به 

 سرفصل درس:

 نیازسنجی آموزشی؛و  مفاهیم نیاز، نیاز آموزشی 

 انواع نیاز آموزشی؛ 

  شناسایی نیازهای آموزشی؛ هایروشانواع 

 نیازهای آموزشی؛ بندییتاولو هایروش 

 پژوهشی بندییتاولو 
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 محور(؛-محور و مسئله-های نیازسنجی آموزشی و پژوهشی )توافقانواع تکنیک 

  در نیازسنجی آموزشی و پژوهشی؛ مورداستفادهابزارهای 

  نیازسنجی پژوهشیسطوح 

 مدیریت پژوهشی 

 موانع نیازسنجی پژوهشی 

 یادگیری: -روش یاددهی

 بحث گروهی. موردکاوی، سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 برای ارائه: موردنیازتجهیزات و امکانات 

 و دیتا پروژکتور و وایت برد. رایانه

 فهرست منابع:

تحقیقاتی( ویژه  هایطرحیابی پژوهشی و اولویت بندی  مسئلهیازسنجی پژوهشی )ن (.1390فتحی واجارگاه، کورش )

 . تهران: آییژمدیران و کارشناسان واحدهای پژوهشی

 (. نیازسنجی آموزشی: الگوها و فنون. تهران: آییژ.1392زاده، پروانه )فتحی واجارگاه، کورش و فخام

ی دیکوم )رهیافت جامع در نیازسنجی آموزشی(. تهران: سیما وتحلیلیهتجز(. راهنمای 1391فتحی واجارگاه، کورش )

 دانش.

 ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.(. نیازسنجی آموزشی در سازمان1388زاده، جعفر )زادگان، محمد و ترکعباس

بر تشریح الزامات استاندارد  تأکیدکاربردی نیازسنجی آموزشی )با  هاییکتکن(. 1394خراسانی، اباصلت و عیدی، اکبر )

 (. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.10015ایزو  المللیینب
Miller, J. A., & Osinski, D. M. (2002). Training Needs Assessment. Journal Of Commerce, 

Uk. 

Goldstein, I. L., & Ford, J. K. (2002). Training In Organizations: Needs Assessment, 

Development, And Evaluation. Wadsworth/Thomson Learning. 

Barbazette, J. (2006). Training Needs Assessment: Methods, Tools, And Techniques (Vol. 1). 

John Wiley & Sons. 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

20% 
 %40نوشتاری: 

20% 20% 
 ندارد عملکردی:

https://www.adinehbook.com/gp/product/9648397619/ref=sr_2_1000_title_4
https://www.adinehbook.com/gp/product/9648397619/ref=sr_2_1000_title_4
https://www.adinehbook.com/gp/product/9648397619/ref=sr_2_1000_title_4
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 مشخصات درس

تربیتی روانی و هاییریگاندازهعنوان درس )فارسی(:   

 Educational and Psychological Measurement (:عنوان درس )انگلیسی

توصیفی آمار: نیازپیشعنوان                  ندارد: دارد               نیازپیشنوع درس: اختیاری                                 

 32 تعداد ساعت:                   واحد نظری 2نوع واحد:                                       2 تعداد واحد:

 

 اهداف کلی درس:

)هوش(، پیشرفت  یامجموعهدر ابعاد سنجش استعدادهای خاص و  شناختیروان هایآزمونآشنایی دانشجویان با انواع 

توانایی ساخت  منظوربهسازی با دو رویکرد کالسیک و نوین نظری تست هاییانبنتحصیلی، شخصیت و نگرش و 

 قبلی شدهانجامابزارهای پژوهشی معتبر و توانایی نقد مطالعات 

 

 :دهدهایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و 

 هایپژوهشدر  هاآنامکان کاربست  منظوربهمهم و معتبر در حیطه رشته تخصصی  شناختیروان یابزارهایک. شناخت  

 تربیتی

و  ابزارها از حیث پایایی و روایی، تعیین هنجار سنجیروان یهاشاخصدو. توانایی ساخت ابزارهای پژوهشی و مطالعه 

 هاعبارت/  سؤاالتتحلیل 

 هاآندر مطالعات پیشین و داوری و قضاوت در خصوص اعتبار  شدهاستفادهسه. توانایی نقد ابزارهای 

 .مربوط افزارهاینرماز طریق  هاونآزم سنجیروانچهار. توانایی محاسبات 

 

 سرفصل درس:

 :نظری

 ، ارزشیابی، سنجش، آزمودنیریگاندازهواکاوی مفاهیم اصلی:  •

 انواع ارزشیابی از حیث هدف و مالک )هنجاری و مالکی( •

شخصیت )عینی  هایآزمونتوانایی )استعداد و پیشرفت تحصیلی( و  هایآزمونو آشنایی با انواع  هاآزمون یبنددسته •

 و فرافکن(

 )هوش( یامجموعه یاستعدادها هایآزمونبا  ییآشنامرتبط با آن و  هاییهنظرهوش و  •

 پیشرفت تحصیلی و مراحل ساخت آن و آشنایی با جدول مشخصات آزمون )هدف / محتوا( هایآزمون •



 

51 
 

 تست: پایایی، روایی و هنجار سنجیروان هاییژگیو •

 کردن، کودر ن ریچاردسون و آلفای کرونباخ یمهدونهمتا،  یهافرم، ییباز آزمامحاسبه آن: مصحح،  هایشیوهپایایی و  •

 تست و محاسبه فاصله اطمینان برای نمره یریگاندازهخطای استاندارد  •

 هاییگهمبستروایی و انواع آن: صوری، محتوایی، مالکی، سازه )همسانی درونی، افتراقی، تمایز سنی، تحلیل عاملی،  •

 همگرا ن واگرا(

 CVR و CVIبا مقیاس،  سؤال: ضرایب دشواری و تمیز، همبستگی نمره سؤالتحلیل  •

 لیکرت، ترستون، گاتمن و افتراق معنایی هاییاسمقنگرش سند بر اساس  هایآزموننگرش سنجی و مراحل ساخت  •

 یارشته، فای، تتراکوریک، فای دو یانقطه یارشته، دو یارشته: پیرسون، اسپیرمن، دو هایهمبستگ •

 هنجار و نیمرخ: سنی، کالسی، درصدی و نمرات معیار •

 با / بدون عامل حدس هاشاخص، سؤال: مدل راش و منحنی سنجیروانآشنایی با الگوهای نوین  •

 :عملی

 ساخت یک ابزار نگرش سند •

 قبلی شدهانجامدر مطالعات  شدهاستفادهنقد یک تست  •

 

 یادگیری:-یاددهیروش 

برای ارائه هر موضوع  یبندزمانکه برنامه  شودمیبرای فرایند تدریس، یادگیری فعال دانشجویان پیشنهاد شده و توصیه 

مشارکت نمایند. بر  یکالس میزگرددر طول نیم سال به دانشجویان ارائه شده و دانشجویان با پیش مطالعه هر مبحث، در 

 .شودمیاین اساس، بحث گروهی همراه با سخنرانی توصیه 

 

 ارزیابی:روش 

 

برای ارائه یازموردنتجهیزات و امکانات   

 صورتبهرایانه متصل به اینترنت، دیتا پروژکتور، وایت برد و ماژیک، فضای فیزیکی دارای قابلیت چیدمان کالسی 

 .میزگرد

 

 ارزشیابی مستمر ترمیانم آزمون نهایی هپروژ

- 
 %50 نوشتاری:

20% 10% 
 %20 عملکردی:



 

52 
 

 :منابع فهرست

 :منابع اصلی

 و روان آزمایی. چاپ ششم. تهران: رشد سنجیروان(. اصول 1396شریفی، حسن پاشا ) •

(. ترجمه علی دالور. تهران: سنجیروان) یریگاندازه هاییهنظربر  یامقدمه(. 1395آلن، مری جی؛ وندی، ام. ین ) •

 .سمت

 .، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: دورانیریگاندازه(. 1396) اکبریعلسیف،  •

 :منابع فرعی

 قدیم و جدید. تهران: دوران هایروش(. سنجش فرایند و فرآورده یادگیری: 1394) اکبریعلسیف،  •

 کاربردی. ترجمه حیدرعلی هومن. تهران: دانشگاه تهران سنجیروان (.1394رابرت ال. )ثرندایک،  •
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 ت درسمشخصا

 و پژوهش تربیتی یشناسجامعه عنوان درس )فارسی(: 

 Sociology and Educational Research عنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیشعنوان          : دارد               ندارد       نیازپیشنوع درس: اختیاری                         

 32 تعداد ساعت:                       واحد نظری  2نوع واحد:                                2 تعداد واحد:

 

 اهداف کلی درس

نهاد  شناخت دارد. یشناسجامعهربط وثیقی با علم  ،یارشته یهاضرورتاهداف و  برحسبتربیتی  هایپژوهش

تربیتی بدون شناخت ساختار و کارکردهای اجتماعی این نهاد و ساختار و  هایپژوهشو انجام  وپرورشآموزش

 یشناختروشرویکردهای نظری و مبانی مفهومی و  اتکابه  تواندیم یشناسجامعهکارکردهای جامعه میسور نخواهد بود. 

 هایپژوهشو ارتقاء کمی و کیفی  وپرورشآموزشآموزشی نهاد  هایچالشتوصیف و تحلیل مسائل و  ،در شناخت

 موردنظردر این درس اهداف زیر ، این اساس بر سهم به سزایی داشته باشد. وپرورشآموزشو به تبع آن نهاد  تربیتی

 :باشدیم

و  وپرورشآموزشبر نهاد  تأکیدبا  یشناسجامعهمفاهیم و رویکردهای نظری  ،قلمرو موضوعی ،آشنایی با مبانی -1

 تربیتی هایپژوهشمعطوف به مسائل مرتبط با 

 تعامالت کنشگران و هنجارها و فرهنگ حاکم بر این سازمان، آشنایی با سازمان اجتماعی پژوهش  -2

 تربیتی هایپژوهشپیش روی  هایچالشاجتماعی مسائل و  هایینهزمو  هایشهر باآشنایی  -3

 تربیتی هایپژوهش هاییافتهاجتماعی کاربست  هایچالشآشنایی با موانع و  -4

 (Social Impact Assessmentتربیتی ) هایپژوهشاجتماعی  یراتتأثارزیابی  آشنایی با نحوه اجرای طرح -5

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 تربیتی هایپژوهشو قدرت فهم و تحلیل مبانی اجتماعی  یشناختجامعهارتقاء بینش  -1

 تربیتی هایپژوهشدر  یشناسجامعهتوانایی کاربست مفاهیم و رویکردهای نظری  -2

 با کنشگران فعال در سازمان اجتماعی پژوهش و دی نفعان ثمربخشآمادگی برای تعامل  -3

 پژوهشی هاییافتهتوانایی نقد و تحلیل پیامدهای اجتماعی و آموزشی کاربست  -4

 تربیتی هایپژوهشاجتماعی  یراتتأثارزیابی  پژوهشگران در راستای نحوه اجرای طرح یتوانمندساز -5
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 هاسرفصل

  یشناسجامعهمروری بر سیر تاریخی 

  یشناسجامعهمروری بر قلمرو موضوعی 

  یشناسجامعهمرور مفاهیم پایه در 

  مرتبط با آن هایچالشو  وپرورشآموزشمعطوف به نهاد  یشناسجامعهرویکردهای نظری  ینترمهممعرفی 

 اساسی و قواعد اجتماعی حاکم بر آن هایمؤلفه ،توصیف و تحلیل سازمان اجتماعی پژوهش 

  تربیتی هایپژوهشمرتبط با  مسائل پژوهشی یریگشکلاجتماعی  هایینهزمتحلیل 

  تربیتی هایپژوهشتحلیل پیامدهای اجتماعی مسائل پژوهشی مرتبط با 

 محورجامعهتربیتی با نگاه  هایپژوهش هاییافتهکاربست  هایروش 

  تربیتی هایپژوهشقواعد اجتماعی نقد 

 یادگیری: -روش یاددهی

 کوچک. هایگروهسخنرانی، بحث گروهی و بحث در 

 روش ارزیابی:

 تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه:

 رایانه متصل به اینترنت، دیتا پروژکتور، وایت برد و ماژیک.

 فهرست منابع:

 علمی  انتشارات ،در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثی، چاپ سیزدهم، تهران شناسیجامعه، نظریه 1387ریتزر، جورج، 

 ترجمه منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران، نشر نی ،شناسیجامعهیدگاه پرسش از دده ( 1379شارون، جوئل، )

 انتشارات سمت ،وپرورشآموزش شناسیجامعه( 1394محمود ) ،شارع پور

 نشر تیسا ،تهران ،اجتماعی یراتتأث( ارزیابی 1392محمد ) ،فاضلی

 ینشر ن، ترجمه منوچهر صبوری. تهران: شناسیجامعه( 1378گیدنز، آنتونی )

Apple, M. W. (2012). Can education change society? Routledge. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

30% 
 %40 نوشتاری:

20% 
10% 

 عملکردی: ندارد 
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Ballantine, J. H., Hammack, F. M., & Stuber, J. (2017). The sociology of education: A 

systematic analysis. Routledge. 

Ballantine, J. H., & Spade, J. Z. (Eds.). (2011). Schools and society: A sociological approach 

to education. Pine Forge Press. 

Greenwood, D. J., & Levin, M. (2006). Introduction to action research: Social research for 

social change. SAGE publications. 

Griffiths, M. (1998). Educational research for social justice: Getting off the fence. McGraw-

Hill Education (UK). 

Hirst, P. H. (2012). Educational Theory and Its Foundation Disciplines (RLE Edu K). 

Routledge. 

Pattanaik, S., Harichandan, S., & Principal, H. Sociological Foundation of Education. 

Ritzer, G. (2017). Introduction to sociology. SAGE publications. 

Singh, Y. K. (2007). Sociological foundation of education. APH Publishing. 

Strand, K. J., Cutforth, N., Stoecker, R., Marullo, S., & Donohue, P. (2003). Community-based 

research and higher education: Principles and practices. John Wiley & Sons. 

Vanclay, F., & Esteves, A. M. (Eds.). (2011). New directions in social impact assessment: 

conceptual and methodological advances. Edward Elgar Publishing. 
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 مشخصات درس

 پژوهش تربیتی و یشناسروان عنوان درس )فارسی(:

 Psychology and Educational Researchعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیشعنوان                       : دارد               ندارد   نیازپیشنوع درس: اختیاری                        

 32 تعداد ساعت:                                واحد نظری  2نوع واحد:                               2 تعداد واحد:

 

 اهداف کلی درس

 تربیتی هایپژوهشآگاهی از مبانی تعلیم و تربیت و  -

 تربیتی هایپژوهشآگاهی از مبانی روانی تعلیم و تربیت و  -

 تربیتی شناسیروانشناخت قلمروهای نظری  -

 تربیتی شناسیروانشناخت قلمروهای کاربردی  -

 تربیتی د ر ایران و جهان شناسیروان یاندازهاچشمو  هاچالششناسایی  -

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 بر مخاطبان یادگیری تأکیدو با  یتیترب هایپژوهشدر انجام  شناختیروان هاییانبنشناخت 

 

 هاسرفصل

آموزش و  هایروشانگیزش،  هاییهنظریادگیری،  هاییهنظرتربیتی،  یهاهدفتربیتی ) شناسیروانقلمروهای نظری  -

 پیشرفت( ارزشیابی

شغلی، آموزش و توانمندسازی شناختی، -تربیتی )مشاوره فردی و گروهی تحصیلی شناسیروانقلمروهای کاربردی  -

 هیجانی و اجتماعی(

 یادگیری و تحول روانی( یهاسبکفردی یادگیرنده )هوش، خالقیت، شخصیت،  هاییژگیو -

 فرهنگ، جامعه، خانواده و یادگیری -

 

 یادگیری-یاددهی هایروش

 آموزش مستقیم -



 

57 
 

مباحث و دستیابی به دانش توسط خودشان  تریقعمتعامل گروهی باهدف ترغیب دانشجویان به فهم  هایشیوهاستفاده از  -

 هاهمکالساستفاده از تعامل با  با و

 قدرت تحلیل دانشجویان یشو افزاانفرادی و گروهی باهدف مطالعه دقیق مباحث  هایپروژهترغیب دانشجویان به انجام  -

 ارائه برخی از مباحث مرتبط با موضوعات درسی توسط دانشجویان در کالس -

 تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه:

 برد و ماژیک.رایانه متصل به اینترنت، دیتا پروژکتور، وایت 

 

 شیوه ارزیابی

 

 :منابعفهرست 

 . تهران: نشر روان.ه یحیی سید محمدی(. روانشناسی تربیتی. ترجم1385) اسالوین،

 یزد: انتشارات دانشگاه یزد.(. روانشناسی تربیتی. ترجمه م. امیدیان. 1385سانتراک، دی، )

 (. انگیزش در یادگیری و آموزش. تهران: انتشارات آوای نور.1395کارشکی، ح. و محسنی، ن. )

 (. روانشناسی تربیتی. ترجمه کمال خرازی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.1371گالور و برونینگ )

 و دیگران. مشهد: پاژ. یآبادلطفژاد، حسین (. روانشناسی تربیتی. ترجمه غالمرضا خوی ن1374گید و برالینر )

 
Dembo, M. H. (2004). MOTIVATION AND LEARNING STRATEGIES FOR COLLEGE 
SUCCESS. 

Duschl, Richard Alan & Hamilton, Richard J. (1992), Philosophy of Science, Cognitive 
Psychology, and Educational Theory and Practice, USA: State University of New York 

Farrell, Martin (2014), Historical and Philosophical Foundations of Psychology, UK: 
Cambridge University Press 

Kelly, B. Woolfson, L. & Boyle, J. (2008). Frameworks for Practice in Educational 

Psychology: A Textbook for Trainees and Practitioners. 

Schunk, Dale H.; Meece, Judith R. & Pintrich, Paul A. (2014). Motivation in Education: 
Theory, Research & Applications, N.J.: Pearson/Merrill Prentice Hall 

Woolfolk, A. E. (2016). EDUCATIONAL PSYCHOLOGY (13ed). USA: Pearson 

Zimmereman, B. J. & Schunk, D. H. (2003). Educational Psychology: A century of 

conterbutions. 

 ارزشیابی مستمر ترمیانم آزمون نهایی پروژه

20% 
 %50 نوشتاری:

20% 10% 
 -عملکردی:
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 مشخصات:

تربیتی آرای مکاتب فلسفی و عنوان درس )فارسی(:  

 Philosophical Schools and Educational Ideas: (عنوان درس )انگلیسی

 -: نیازپیشعنوان                          : دارد               ندارد نیازپیش   اختیاری                      نوع درس:

 32 تعداد ساعت:                                واحد نظری 2نوع واحد:                                2 تعداد واحد:

 

 اهداف کلی درس

فلسفی دانشجویان برای مواجه با موضوعات مختلف در قلمرو علوم تربیتی است.  هاییانبنهدف کلی این درس، تعمیق 

 هایینهزمفکری آنان در  یهاجنبهفکری فیلسوفان تربیتی آشنا شده و با شناخت از  هاینظامدانشجویان در این درس با 

و  هایمتصمشیده و روابط میان نظام آموزشی اندی هاییریگجهت، بهتر به یشناسارزشو  یشناسمعرفتو  شناسییهست

 را مورد تحلیل قرار دهند. هایریگجهت

 

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 هاییانبنبر اساس تحلیل  هایدگاهدو نقد  یشناسمعرفتشناخت رویکردهای فلسفی مختلف در خصوص تعلیم و تربیت و 

 نظری و فلسفی

 :سرفصل درس

 تربیتفلسفه و تعلیم و 

 فلسفه تعلیم و تربیت

 مسائل اساسی فلسفه تعلیم و تربیت

 انسان کامل از نظر اسالم

 (یدئالیسمامکاتب فلسفی سنتی و اشارات تربیتی )

 رئالیسم(تربیتی )مکاتب فلسفی سنتی و اشارات 

 تربیتی سنتی )بنیادگرایی( هاییهنظر

 (ییگرا یدارپاتربیتی سنتی ) هاییهنظر

 جدید و آراء تربیتی )پراگماتیسم(مکاتب فلسفی 

 (یستانسیالیسماگزمکاتب فلسفی جدید و آراء تربیتی )

 تربیتی جدید )پیشرفت گرایی( هاییهنظر



 

59 
 

 تربیتی جدید )بازسازی اجتماعی( هاییهنظر

 یبراللنظریه تربیتی دموکراسی 

 نظریه تربیتی دموکراسی جماعت گرایی و نظریه تربیتی دموکراسی تفاهمی

 ه تربیتی دموکراسی در نظام جمهوری اسالمینظری

 

 :یادگیری -روش یاددهی

که بر اساس آن تمامی دانشجویان در پیش  شودمیبحث گروهی توصیه  صورتبهبرای ارائه این درس، شیوه تدریس 

فضایی آزاد برای تبادل اندیشه، فرصتی برای  عنوانبهبر این اساس، کالس درس  مطالعه و بحث گروهی سهیم باشند.

 تلقی خواهد شد. یموردبررس هاییدگاهدتحلیل و نقد 

 

:روش ارزیابی  

 

 تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه:

برد.، دیتا پروژکتور، وایت رایانه  

 

منابع: فهرست  

 . مشهد: به نشر.و همکاران ورکی شعبانی بختیار ترجمه .فلسفه تربیتی شما چیست؟(. 1383گریز، آرنولد ) -

 . چاپ شانزدهم. تهران: به نشر.سرشتپاک محمدجعفرترجمه . مکاتب فلسفی و آراء تربیتی(. 1395ن گوتک، جرالد. ال )

 . مشهد: به نشر.فلسفه تربیتی دموکراتیک(. 1388ن جاویدی کالته جعفرآبادی، طاهره )

 . تهران: امیرکبیر.ودوشصت. چاپ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (.1394ن شریعتمداری، علی )

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترمیانم آزمون نهایی پروژه

40% 
 %40 نوشتاری:

- 20% 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس

یریگاندازه پیشرفته هایروش: عنوان درس )فارسی(  

 Advanced Methods in Measurement عنوان درس )انگلیسی(:

 -:نیازپیشعنوان               : دارد               ندارد      نیازپیش                       نوع درس: اختیاری    

 32 تعداد ساعت:                        واحد نظری 2نوع واحد:                                   2 تعداد واحد:

 

 اهداف کلی درس

 آزمون ساخت و طراحی زمینة در توانایی کسب و یشناختروان یهاآزمون ساخت نظری مبانی با آشنایی -

 (هایتمحدود، امتیازات و هافرضیشپ، هایژگیو) یریگاندازهتوانایی مقایسه رویکردهای  -

 هاآنرویکردهای مختلف و تفسیر  سنجیروان یهاشاخصآشنایی با  -

 یریگاندازهرویکردهای مختلف تحلیل آزمون در  افزارهاینرمآشنایی با  -

 تربیتیروانی ن  هایآزمون یابی و انطباق توانایی ساخت -

 آموزشی واقعی هاییتموقعبحث شده در  هایآزمونتوانایی اجرا و تحلیل و تفسیر نمرات  -

 

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

و  هاعبارت، تحلیل یریگاندازهنوین  هاییهنظرجدید و از الگوهای  یریگبهرهبا  هاداده آوریجمعساخت ابزارهای 

 سؤالبرای تحلیل  سنجیرواننوین  افزارهاینرمبا رویکردهای جدید، قابلیت استفاده از  هاآزمون سؤاالت

 

 :سرفصل درس

 نظری:

 نظریه آزمون -

 و نقد نظریه کالسیک آزمون هافرضیشپمفاهیم،  -

 سؤال و پاسخ هایروشنظریه صفت مکنون و  -

 پذیرییمتعمنظریه  -

 اییانهرانظریه سنجش انطباقی  -

 سوگیری آزمون و آیتم -

 تحلیل بیزی در سنجش -
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 روانی تربیتی یهاآزمونساخت  -

 روانی تربیتی یهاآزمونانطباق یابی  -

 ییدیتأتحلیل عاملی  -

 :عملی -

 (نمرات یرتفس، تحلیل و یگذارنمرهنحوه اجرا، کالس )مطالعه پیرامون یک آزمون روانی تربیتی و ارائه آن به  -

 ساخت یک آزمون اولیه پیرامون یک موضوع در حوزه روانشناسی تربیتی -

و  یگذارنمرهآموزشی دیگر و ارائه گزارش آن به استاد ) یتهر موقعاجرای یک آزمون در موقعیت واقعی مدرسه یا  -

 تفسیر نمرات(

 مانند سنجیروان افزارهاینرمکاربرد 

SPSS  LISREL   PLS   AMOS   IRTPRO  E-IRT FACTOR9  WIN-STEP  MULTI-LOG    

TEST-FACT 

 

 :یادگیری -روش یاددهی

همیارانه، سازنده گرا،  هایروشپرسش و پاسخ، موردنظر )سرفصل  تناسببهمتنوع آموزش  هایروشاستفاده از  -

 (...عملی و هایپروژهگروهی،  یهابحثسخنرانی، 

 از طریق ارائه تکالیف عملکردی به دانشجویان تریقعمیادگیری  فرصت یجادا -

مختلف محیط  هاییتموقعمطالعه فردی و درک شناختی دانشجویان در  یقاز طریادگیری غیرمستقیم دانشجویان  -

 آموزشی

 

 :روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه:

 و دیتا پروژکتور و وایت برد رایانه

 

 

 :فهرست منابع

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

30% 
 %50 نوشتاری:

20% - 
 -عملکردی:
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 . ترجمه علی دالور. تهران: انتشارات سمت.(سنجیروان) یریگاندازه هاییهنظربر  یامقدمه(. 1396آلن و ین )

 پاشا شریفی،-حسن برای روانشناسان. ترجمه سنجیروانجدید  هاییهنظر(. 1388امبرتسون، اس. ای و رایس، اس. پی. )

 فرزاد، مجتبی حبیبی و بالل ایزانلو. تهران: انتشارات رشد. اهللیول

 پاسخ. ترجمه حیدر علی هومن و علی عسکری. تهران: نشر پارسا. -سؤالاساسی تئوری  هاییهپا(. 1383بیکر، آر )

 تهران: انتشارات دانشگاه تهرانکاربردی. ترجمه حیدر علی هومن.  سنجیروان(. 1394ثراندایک، آر )

 انتشارات چاپار. پاسخ. تهران:-سؤالای بر تئوری ناپارامتریک (. مقدمه1385سیجت سما، سی و مولن آیر، ای دبلیو )

 فرزاد و حسن زارع. تهران: انتشارات آییژ. اهللیول. ترجمه یسنجروان(. مباحث نو در 1388کروکر، ال. و آلجینا، جی. )

پاسخ. ترجمه محمدرضا فلسفی نژاد. تهران:  سؤال(. مبانی نظریه 1389همبلتون، آر.، سوامیناتان، اچ و راجرز، جی )

 طباطبائی.انتشارات دانشگاه عالمه 

 

 منابع مطالعاتی:

 تربیتی. دانشگاه عالمه طباطبایی یریگاندازهنشریه 

 کشور و آموزشو ارزشیابی آموزشی. سازمان سنجش  یریگاندازهفصلنامه مطالعات 

American Journal of Evaluation 

European Journal of Psychological Assessment 

Psychological Assessment 

Assessment journal 

Assessment in Education 

Practical Assessment, Research & Evaluation 

Assessment & Evaluation in Higher Education 

Educational Assessment 

Educational Assessment, Evaluation and Accountability 

Educational Measuremen 

Journal of Educational Measurement 

The International Journal of Educational and Psychological Assessment (TIJEPA) 

Educational and Psychological Measurement 

Applied Psychological Measurement 

The Journal of Technology, Learning and Assessment 

Measurement and Evaluation in Counseling and Development 

http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201729
http://www.hogrefe.com/periodicals/european-journal-of-psychological-assessment/about-the-journal-the-editors/
http://www.apa.org/pubs/journals/pas/index.aspx?_ga=2.32145214.1613869221.1505588939-834251245.1505588939
http://intl-asm.sagepub.com/
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 مشخصات درس

 تربیتی هایپژوهشی در چند متغیر آمار :عنوان درس )فارسی(

 in Educational Research Multivariate Statistics:انگلیسی(درس )عنوان  

 آزمایشی هایطرحآماری در  هایروش: نیازپیشعنوان          : دارد            ندارد      نیازپیش  ری         نوع درس: اختیا

 32 تعداد ساعت:                واحد نظری 2نوع واحد:                   2 تعداد واحد:

 

 :اهداف کلی درس

 چندمتغیری هایطرحدر  یافاصلهآماری و فرایند کلی آزمون فرضیه و برآورد  مسائل یبندطبقهآشنایی با  -

 آماری مسئله توانایی تشخیص روش تحلیل آماری مناسب هر -

 اییسهمقاو علی  آماری خاص مسائل چندمتغیری: مسائل همبستگی، مسائل تجربی و شبه تجربی یهاآزمون آشنایی با -

 و...( ، لیزرلSPSSافزارها )نرمدرسی و کار با این  یهاسرفصلآماری مرتبط با  افزارهاینرمآشنایی و کاربرد  -

موجود از منظر روش آماری  هایپژوهشتوانایی نقد چندمتغیری و  هایتحلیلاجرا و گزارش  شناسییبآس  -

 .مورداستفاده

 

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 آزمایشی هایطرححاکم بر هریک از شرایط  هایمفروضهآماری متناسب با  هایآزمونیک. شناخت 

 دو. توانایی انجام محاسبات آماری در شرایط چند متغیری

 آماری به پژوهشگران مطالعات آزمایشی یهامشاورهسه. توانایی ارائه 

 یافتهانتشارآماده انتشار و یا  هایمقالهپژوهش و  هایگزارشپژوهشی آزمایشی،  هایطرحچهار. توانایی نقد 

 چند متغیری هایتحلیلمرتبط با  افزارهاینرمپند. توانایی استفاده از 

 

 :سرفصل درس

 نظری: 

 یافاصلهمسائل آماری و فرایند کلی آزمون فرضیه و برآورد  یبندطبقه -

پیشرفته بررسی روابط )همبستگی کانونی، رگرسیون، رگرسیون چندمتغیری و چندگانه، تحلیل مسیر و مدل  هایروش -

 معادالت ساختاری(

 و چند گروهی همبستگی یچند سطحتحلیل  -
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 ,MANOVA, ANCOVAعاملی،  ANOVAمستقل ) یهاگروه اییسهمقاآزمایشی با  یهاطرح -

MANCOVA) 

 مکرر( یریگاندازهوابسته و تحلیل  یهاگروه Tوابسته ) یهاگروه اییسهمقاآزمایشی با  یهاطرح -

 (ANCOVA, MANCOVAمکرر عاملی،  یریگاندازهترکیبی )تحلیل  آزمایشی یهاطرح -

 چندمتغیری آمار در هادادهپاالیش  -

 فراتحلیل -

 تربیتی هایپژوهشمنطق فازی در  -

 تربیتی هایپژوهشتحلیل بیزی در  -

 مورداستفادهچندمتغیری از منظر روش آماری  هایتحلیلاجرا و گزارش  شناسییبآس -

 عملی:

 پژوهشی التین و نقد آن _یک مقاله علمی هاییافتهبخش  گامبهگامبررسی یک مقاله و تحلیل  -

 یسینوگزارشاستاندارد  هایروشپیشرفته آماری و گزارش آن مطابق  هایروشی در دسترس با هادادهتحلیل  -

 طراحی و حل مسائل آماری مرتبط -

 Rو  SPSSلیزرل، آموس، متلب،  افزارهاینرمکاربرد  -

 

 :یادگیری -روش یاددهی

 آماری مرتبط مسائلی از هاینمونهفردی با آموزش مباحث و حل  صورتبهیادگیری مستقیم دانشجویان  فرصت یجادا -

 مختلف در قالب حل مسئله، طراحی مسئله و... هایینتمربا انجام  مؤثرتریادگیری  فرصت یجادا -

 هایکالسهمبه کارهای مشارکتی و یادگیری از  هاآندانشجویان از طریق ترغیب  تریقعمبرای یادگیری  فرصت یجادا -

 مختلف به دانشجویان برای تثبیت یادگیری هایشیوهارائه تکالیف به  -

 تریقعممختلف برای یادگیری  هایینتمرآماری به دانشجویان و انجام  افزارهاینرم کار با گامبهگامآموزش عملی  -

 

 روش ارزیابی:

 

:و امکانات موردنیاز برای ارائه تجهیزات  

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی هپروژ

20% 
 %50 نوشتاری:

20% 
10% 

 عملکردی: ندارد 
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  و دیتا پروژکتور و وایت برد رایانه 

 

 فهرست منابع

 .و دیگران. تهران: انتشارات رشد یفیپاشا شرچند متغیری. ترجمه ح.  آمار(. کاربرد 1395تاباکنیک، ب. و فیدل، ل. ) -

 .تهران: انتشارات آگاه تحقیق در علوم رفتاری. هایروش(. 1386) سرمد. زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه -

 .(. روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی. تهران: انتشارات آوای نور1393کارشکی، حسین ) -

و  یفیپاشا شرآماری در روانشناسی و سایر علوم رفتاری. ترجمه  هایروش(. 1395) کرامر، دانکن و هویت، دنیس -

 شارات سخن: انتتهران دیگران.

رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری. ترجمه حسن سرایی. تهران: مرکز نشر  (.1389و پدهارز ) کرلینجر -

 .دانشگاهی

 .آزمایشی. ترجمه علی دالور. تهران: انتشارات رشد شناسیروش( 1387کریستینسن. ل. ب. ) -

. تهران: یگرانو د یآبادحسنترجمه ح.  کاربردی. (. پژوهش چندمتغیری1391میرز، ل.، گامست، گ. و گارینو، ا ) -

 انتشارات رشد

 .ی چند متغیری در پژوهش رفتاری. تهران: انتشارات سمتهاداده(. تحلیل 1380هومن، حیدر علی ) -

 (. استنباط آماری در پژوهش رفتاری. تهران: انتشارات سمت1395هومن، حیدرعلی ) -

 Cohen, B. H. (2014). Explaining Psychological Statistics. 

Cumming, G. (2013). Understanding the new statistics: Effect sizes, confidence intervals, and 

meta-analysis. 

Green, S. B. & Salkind, N. G. (2010). Using SPSS for Windows and Macintosh: Analyzing 

and understanding data. 

 Haase, R. F. H. (2011). Multivariate General Linear Models. 

Howell, D. C. (2012). Statistical Methods for Psychology Qualitative Research and Analysis 

in Psychology. 

Kirk, R. E. (2016). Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences. 

Lewis-Beck, C. & Lewis-Beck, M. (2016). Applied Regression. 

Linebach, J. A. Tesch, B. P. & Kovacsiss, L. M. (2014). Nonparametric Statistics for Applied 

Research. 
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 اینترنتی معتبر مرتبط هایپایگاهپژوهشی و  -مجالت علمی
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-British Journal of Mathematical and Statistical Psychology 

-Journal of the American Statistical Association 

-Handbook of applied multivariate statistics and mathematical modeling 

-Journal of Educational and Behavioral Statistics 

-Journal of Educational Statistic 
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:چهارمفصل   

 جدول ترم بندی دروس
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 اول :ترم

 

 

 دوم ترم:

 

هم نیاز /نیازپیش  

 تعداد واحد
 ردیف نام درس نوع درس

 نظری عملی جمع

شناسیروشفلسفه علم و  تخصصی 2 - 2 -  1 

توصیفی آمار تربیتی هایپژوهشاستنباطی در  آمار تخصصی 2 - 2   2 

 3 ارزشیابی آموزشی اختیاری 2 - 2 -

توصیفی آمار روانی و تربیتی یهایریگاندازه اختیاری 2 - 2   4 

پژوهشینیازسنجی آموزشی و  اختیاری 2 - 2 -  5 

 جمع کل 10 10 - 10 

هم نیاز /نیازپیش  

 تعداد واحد
 ردیف نام درس نوع درس

 نظری عملی جمع

شناسیروشفلسفه علم و  کمی هایپژوهش تخصصی 2 - 2   1 

شناسیروشفلسفه علم و  کیفی هایپژوهش تخصصی 2 - 2   2 

تربیتی هایپژوهشاستنباطی در  آمار  تخصصی 2 - 2 
 هایطرحآماری در  هایروش

 آزمایشی
3 

 اختیاری 2 - 2 -
 هایپژوهشدر  گیرینمونه

 تربیتی
4 

تربیتی هایپژوهشسمینار در  اختیاری 1 1 2 -  5 

 جمع کل  9 1 10 
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 سوم ترم:

 

 

 

 چهارمترم: 

 

 

هم نیاز /نیازپیش  

 تعداد واحد
 ردیف نام درس نوع درس

 نظری عملی جمع

 هایپژوهش( 2 کمی هایپژوهش( 1

 کیفی
 1 کارورزی پژوهشی تخصصی - 2 2

( 2رایانه در تعلیم و تربیت  ( کاربرد1

 کیفی هایپژوهش( 3 کمی هایپژوهش

 تربیتی هایپژوهشاستنباطی در  ( آمار4

آزمایشی هایطرحآماری در  هایروش (5  

تخصصی افزارهاینرمآشنایی با  اختیاری 1 1 2  2 

 هایپژوهش( 2 کمی های( پژوهش1

 کیفی
آمیخته هایپژوهش اختیاری 2 - 2  3 

آزمایشی هایطرحآماری در  هایروش  اختیاری 2 - 2 
 هایپژوهشچند متغیری در  آمار

 تربیتی
4 

 جمع کل  5 3 8 

ازیهم ن /نیازپیش  

 تعداد واحد
 ردیف نام درس نوع درس

 نظری عملی جمع

نامهانیپا   4 4   1 

 جمع کل   4 4 


