
 هب انم خدا 
 

میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک  
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

 
 

 گروه آموزشی:
آمار استنباطی با تاکید بر کاربرد عنوان درس: 

spss                                           
        مشاوره  تحصیلی: رشته    کارشناسیتحصیلی: مقطع

 سایر توضیحات:  یش نیاز:پ عملی:               2نظری:               2:   واحدتعداد 

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(
دانشجو بتواند آزمون های مربوط به مقايسه ميانگين ها را به صورت دستي و  دانشجو مراحل فرص آزمايي را بيان کند.

 با کمک نرم افزار محاسبه کند.

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

 دانشجو بتواند ازمون يو مان ويتي را محاسبه کند.

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

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

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

و با کمک نرم افزار دانشجو بتواند آزمون همبستگي را به صورت دستي 
 محاسبه کند.

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 آشنايي با مفاهيم پايه در آمار 1جلسه 

 
جامعه و نمونه، پارامتر و آماره، تفاوت آمار توصيفي و استنباطي، 

 مقياس اندازه گيری
 پرسش و پاسخ

 سخنراني

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

آمار توصيفي و نحوه گرفتن  3جلسه 
خروجي توصيفي با نرم افزار 

spss 

 

و نحوه گرفتن خروجي با شاخص های مرکزی و پراکندگي مرور 
 spssاستفاده از نرم افزار 

 پرسش و پاسخ
 سخنراني

با استفاده از عملي و 
 کامپيوتر

مباني و مفاهيم آمار  4جلسه 
 استنباطي

 

خطای نوع اول و نوع دوم،  گام های فرص  سطح معناداری،
 آزمايي

 پرسش و پاسخ
 سخنراني

 پرسش و پاسخ ويژگي های توزيع نرمال، سطح زير توزيع و نحوه محاسبه آن توزيع نرمال 5جلسه 
 سخنراني

انواع ادامه توزيع نرمال و  6جلسه 
آزمون های پارامتريک و 

 غيرپارامتريک

 

حل تمرين های مربوط به توزيع نرمال و تشريح تفاوت آزمون 
 های پارامتريک و ناپارامتريک

 پرسش و پاسخ
 سخنراني

 فرم طرح درس
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   کد فرم:
مقايسه ميانگين ها  و کاربرد  7جلسه 

spss 
 پرسش و پاسخ spssآزمون تي تک متغيره و نحوه محاسبه آن در نرم افزار 

 سخنراني
عملي و با استفاده از 

 کامپيوتر

مقايسه ميانگين ها  و کاربرد  8جلسه 
spss 

و نحوه محاسبه آن در نرم افزار  دو گروه مستقلآزمون تي 
spss 

 پرسش و پاسخ
 سخنراني

عملي و با استفاده از 
 کامپيوتر

مقايسه ميانگين ها  و کاربرد  9جلسه 
spss 

و نحوه محاسبه آن در نرم  گروه همبسته )وابسته( دوآزمون تي 
 spssافزار 

 پرسش و پاسخ
 سخنراني

عملي و با استفاده از 
 کامپيوتر

 کتبي آزمون ميان ترم از کليه مباحث تدريس شده ميان ترم 10جلسه 

 پرسش و پاسخ توزيع خي دو، کاربرد آزمون خي دو، نحوه محاسبه خي دو خي دو 11جلسه 
 سخنراني

 

 پرسش و پاسخ spssحل تمرين و نحوه محاسبه خي دو با نرم افزار  نرم افزار در خي دو 12جلسه 
 سخنراني

عملي و با استفاده از 
 کامپيوتر

 پرسش و پاسخ کاربرد آزمون يو مان ويتني، نحوه محاسبه آن يو مان ويتني 13جلسه 
 سخنراني

 

 و تفاوت آنهامفهوم همبستگي، انواع همبستگي  همبستگي 14جلسه 
نحوه محاسبه آن با و اسپيرمن و محاسبه همبستگي پيرسون 

 نرم افزار
 

 پرسش و پاسخ
 سخنراني

عملي و با استفاده از 
 کامپيوتر

 

 آزمون پایان ترم 15جلسه 
 

 

 

 

 
 

 

 نوع ارزشیابی:

 :دانشجویان ارزیابی نشانگرهای 

جلسه هر در کالسي مباحث در سازنده و فعال مشارکت و منظم حضور 
مدرس سئواالت به پاسخ و پيگيری 
ترم ميان امتحان 
ترم پايان امتحان 
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   کد فرم:
تحليل داده ها با نرم افزار  واقعي نمونه( اصيل عملي کار ارسال و سازی آمادهspss) 

 
 

 فهرست منابع:

 

ترجمه دالور، علي و نقشبندی، سيامک. تهران، نشر (. تحليل آماری در روان شناسي و علوم تربيتي. 1385جرج ا فرگوسن و يوشيوتاکانه. )
 ارسباران.

(. استدالل آماری در علوم رفتاری )جلد اول و دوم(. ترجمه عليرضا کيامنش. تهران: نشر جهاد دانشگاهي عالمه 1382ريچارد جي. شيولسون. )
 طباطبايي.

 

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

 

 
 


