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   کد فرم:

 
 

 گروه آموزشی:
       کودکان استثنایی تحصیلی: رشته   ارشد کارشناسیتحصیلی: مقطع آمار استنباطی عنوان درس: 

 سایر توضیحات:  نیاز:یش پ عملی:               2نظری:               2:   تعداد واحد

در کار  عملي مهارت وآزمون های آمار استنباطي  زمينه در کافي دانش درس، اين گذراندن با دانشجويان که رود مي انتظار هدف کلی درس:

 .آورند بدست را با نرم افزار
 
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
، )آزمون های تيدانشجو بتواند آزمون های مربوط به مقايسه ميانگين ها  دانشجو مراحل فرص آزمايي را بيان کند.

را به صورت دستي و با کمک نرم افزار تحليل واريانس يک راهه و دو راهه( 
 محاسبه کند.

دانشجو با انواع خطاها در فرص آزمايي آشنا و نحوه گزارش آن را 
 بيان کند.

به صورت دستي و با نرم افزار آزمون خي دو را هر دو نوع دانشجو بتواند 
 محاسبه کند.

داده های خود را وارد و به خوبي  spssدانشجو بتواند در نرم افزار 
 تعريف کند.

را به صورت  و انواع رگرسيون همبستگيهای آزمون  انواع دانشجو بتواند
 دستي و با کمک نرم افزار محاسبه کند.

های مناسب اماری را  دانشجو بتواند در موقعيت های مختلف آزمون
 تشخيص دهد.

تحليل کواريانس را به صورت دستي و با کمک نرم افزار دانشجو بتواند 
 محاسبه کند.

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آشنايي با مفاهيم پايه  1جلسه 
 در آمار

 

تفاوت آمار توصيفي و استنباطي، جامعه و نمونه، پارامتر و آماره، 
 ، گام های فرص آزماييمقياس اندازه گيری

 پرسش و پاسخ
 سخنراني

 عملي و با استفاده از کامپيوتر و نحوه ورود داده ها spssآشنايي با فصای نرم افزار  spss 2جلسه 

مقايسه ميانگين ها  و  3جلسه 
 spssکاربرد 

و تي دو گروه ن تي تک متغيره، تي دو گروه مستقل آزمو
 spssدر نرم افزار  هاو نحوه محاسبه آنته سهمب

 سخنراني
 عملي و با استفاده از کامپيوتر

مقايسه ميانگين ها  و  4جلسه 
 spssکاربرد 

 آزمون تحليل واريانس يک راهه
ANOVA 

 سخنراني
 عملي و با استفاده از کامپيوتر

ع آزمون های تعقيبي و نحوه محاسبه آنها )توکي، اآشنايي با انو های تعقيبيآزمون  5جلسه 
 شفه(

 سخنراني
 عملي و با استفاده از کامپيوتر

مقايسه ميانگين ها  و  6جلسه 
 spssکاربرد 

 آزمون تحليل واريانس دو راهه

MANOVA 
 سخنراني

 عملي و با استفاده از کامپيوتر

تک  کاربرد آزمون خي دو، نحوه محاسبه خي دوتوزيع خي دو،  خي دو 7جلسه 
 متغيره

 پرسش و پاسخ
 سخنراني

 عملي و با استفاده از کامپيوتر

خي دو دو متغيره يا خي دو رابطه ای، شرايط استفاده و محاسبه  خي دو 8جلسه 
 آن با نرم افزار 

 سخنراني
 عملي و با استفاده از کامپيوتر

 فرم طرح درس
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 سخنراني رم افزارانواع آن و نحوه محاسبه دستي و با نمفهوم همبستگي،  همبستگي 9جلسه 

 عملي و با استفاده از کامپيوتر

 سخنراني مفهوم رگرسيون، و نحوه محاسبه دستي و با کمک نرم افزار رگرسيون  10جلسه 
 عملي و با استفاده از کامپيوتر

 سخنراني انواع رگرسيون و نحوه محاسبه آن رگرسيون چند متغيره 11جلسه 
 

 سخنراني و محاسبه آنموارد استفاده از رگرسيون لجستيک  رگرسيون لجستيک 12جلسه 
 عملي و با استفاده از کامپيوتر

 و نحوه محاسبه آن ANCOVA مفهوم کواريانس کواريانس 13جلسه 
 

 سخنراني
 

 سخنراني و نحوه محاسبه آن با نرم افزار ادامه کواريانس کواريانس 14جلسه 
 استفاده از کامپيوترعملي و با 

 

 آزمون پایان ترم 15جلسه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع ارزشیابی:

 :دانشجویان ارزیابی نشانگرهای 

جلسه هر در کالسي مباحث در سازنده و فعال مشارکت و منظم حضور 
ترم ميان امتحان 
ترم پايان امتحان 

تحليل داده ها با نرم افزار  واقعي نمونه( اصيل عملي کار ارسال و سازی آمادهspss) 

 
 

 

 فهرست منابع:

 

 

(. تحليل آماری در روان شناسي و علوم تربيتي. ترجمه دالور، علي و نقشبندی، سيامک. تهران، نشر 1385جرج ا فرگوسن و يوشيوتاکانه. )
 ارسباران.
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دوم(. ترجمه عليرضا کيامنش. تهران: نشر جهاد دانشگاهي عالمه (. استدالل آماری در علوم رفتاری )جلد اول و 1382ريچارد جي. شيولسون. )

 طباطبايي.
 

  انتشارات پژوهشيار.-آمار کاربردی در علوم رفتاری(. 1396)محمد وفايي يگانه و زهرا نقش 

 

 
 


