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 درس:  اهداف

با اصول و   آشناییعبارت است از. اهداف این درس  شناسی تجربی یکی از انواع مهم رشته روان شناسی است روان 

اسی، طرحهای پژوهشی آزمایشی برای مطالعه رفتار حیوانی و انسانی، آشنایی با برخی ندر روان ش روش تجربی

چگونگی بررسی و تحلیل آماری نتایج وسائل پیشرفته آزمایشگاهی، تست ها و ابزار سنجش برخی مهارت ها ، 

در واقع روش آزمایشی مهم ترین روش تحقیق در روان شناسی  آزمایش و شیوه نگارش یک گزارش تحقیق آزمایشی.

 به شمار می رود. در این روش آزمایش کننده شرایط مخصوص تغییر رفتار را به وجود می آورد و آزمایش شونده

 ار حاصله مطالعه می شود. تحت این شرایط قرار گرفته، رفت

 

 مفاهیم و مباحث درس: 

 یموضوع روان شناسی آزمایش -1

 تاریخچه و سابقه تحقیقات آزمایشی  -2

 آزمایش بعنوان روش علمی برای مطالعه رفتار  -3
 طرح های آزمایشی )یک متغیره و چند متغیره(  -4

 روش کنترل و خنثی سازی متغیرهای نامربوط  -5

 وسایل آزمایشگاه روان شناسی  -6
 ه های آزمایش در:زمین -7

 پسیکوفیزیک )احساس و ادراک( -1-7

 یادگیری و حافظه  -2-7

 انگیزش و هیجان -3-7

 شخصیت-4-7

 مهارت های دستی-5-7

 روان شناسی اجتماعی  -6-7

 چگونگی بررسی آماری و تحلیل نتایج -8

 شیوه نگارش تحقیق آزمایشی  -9
 

 تکالیف دانشجویان:

 حضور منظم در کالس

 ارائه تحقیقات آزمایشی انجام شده مربوط به هر موضوع تدریس شده 

 انجام آزمایش های تدریس شده در آزمایشگاه
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 بر روی آزمودنی انجام شده آزمایش  نتیجهگزارش 

 

 ارزیابی 

 کنفرانس های ارائه شده  

 گزارش آزمایش های انجام شده برروی آزمودنی ها کیفیت 

 ترم امتحان پایان
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