
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
         روانشناسی تحصیلی: رشته کارشناسی ارشدتحصیلی:    مقطع                                          عنوان درس: آمار استنباطی

         زینب ربانیدکتر  نام مدرس: یش نیاز:پ        ۱عملی:      ۲نظری:      ۳:تعداد واحد

 هدف کلی درس:
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 های آماری.آشنایی با انواع داده آشنایی با آمار و اهمیت آن

فهم آمار استنباطی و به کاربردن آزمون های آمار استنباطی در 

 تحلیل داده ها

دهی و انجام جهت سازمان  SPSSآشنایی با نرم افزار 

 های آماری.تحلیل

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 - جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

با آمار و اهمیت آن انواع داده      1 هفته های   آشنننایی 

شیوه   آماری شنایی با  ستنباطی     آ صیفی و ا تو

 آمار

 اهمیت آمار

 انواع متغیرها

 روشهاي آمارتقسیم بندي 

آمااار   -آمااار رااارامااتاار اا  

 نارارامتر  

 استنباطي آمار –آمار توصیفي 

فادز ا        با اسااات تدر س ا ن درس  روش 

مي   spss نرم افزار راوررو نت واسال دهاي 

 .باشد

 سا ماندهي اطالعات دهی اطالعاتهای سازمانآشنایی با  شیوه ۲ هفته

 سا ماندهي در قالب جداول

 قالب نمودارهاسا ماندهي در 

 

آشنننایی با  شننايصننهای آماری و   ون ی       ۳ هفته

 تفسیر و کاربرد آنها

 شاخصهاي آماري

 شاخصهاي گرا ش مركزي

 شاخصهاي رراكندگي

 شاخصهاي وضعیت نسبي

 

 منحني نرمال آشنایی با منحنی نرمال و کاربرد آن.  ۴ هفته

 نرمال شدز  Zتو  ع 

 

با محیر نرم افزار     ۲4رژن و   spss  معرفی نرم افزار  ۵ هفته نا ي  آشااا
spss 

محاسبه شاخص هاي توصیفي 

 توسر نرم افزار

 

ضیه    ۶ هفته شنایی با فر های آماری و انواع يطا در آ

 هاآزمون فرضیه

 قضیه حد مركزي

آ مون فرضااایه و اساااتنبا     

 آماري

سطح معني      سطح اطمینان و 

 داري

 فرضیه    سو ه و دوسو ه

 

   حل مساله و رفع اشکال -مرور مطالب  ۷ هفته

  مفهوم همبستگي   مبست ی در آمارآشنایی با روشهای ه ۸هفته

 فرم طرح درس
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   کد فرم:
شتاوري        ستگي گ ضر ب همب

 ریرسون

 ضر ب همبستگي اسپیرمن

 عوامل موثر بر همبستگي

 مفهوم رگرسیون خطي يطی رگرسیون شنایی باآ ۹ هفته

 مفهوم خر رگرسیون

 كاربرد ضر ب رگرسیون

خااطاااي راایااش باایاانااي در 

 رگرسیون

 رگرسیون چندگانه

 

محاسبه ضرا ب همبستگي در  spssکار با نرم افزار  1۰هفته 

 نرم افزار

محاسبه ضرا ب رگرسیون در    

 نرم افزار

 

 ت  گروهي  tآ مون  انواع آزمون تیآشنایی با  11 هفته

 مستقل  tآ مون 

 وابسته tآ مون 

در نرم  tمحاساابه انواع آ مون 

 افزار

 

 تحلیل وار انس  کطرفه تحلیل واریانس یک راههآشنایی با  1۲هفته 

 تحلیل كووار انس

 

  تحلیل وار انس دو طرفه تحلیل واریانس دو راههآشنایی با  1۳ هفته

روش اناادا ز گایاري ماکارر      اندازه گیری مکررتحلیل آشنایی با روش  1۴ هفته

(Repeated Measure) 

 

محاساابه تحلیل وار انس      spssکار با نرم افزار  1۵ هفته

 راهه در نرم افزار

محاسااابه تحلیل وار انس دو      

 راهه در نرم افزار

 

  جمع بندي و رفع اشکال حل مساله و رفع اشکال -مرور مطالب  1۶ هفته

 آزمون پایان ترم ۱7 هفته
 نمرز رژوهش كالسي ۶نمرز امتحان و  1۴ نوع ارزشیابی:

  فهرست منابع:

 کاربردی                                        دکتر علی دالورآمار و احتماالت  -

 تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی.  نویسنده جرج ا. فرگوسن؛ یوشیوتاکانه،  مترجم دکتر علی دالور، دکتر سیامک نقشبندی -

 استدالل آماری در علوم رفتاری. نویسنده: ریچارد شیولسون ، مترجم: کیامنش. -


