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 اهداف ويژه) رفتاري( درس:

هدف کلي درس: آشنايي دانشجويان کارشناسي ارشد روانشناسي باليني با آمار مناسب و مفروضات هر يک از آنها و کاربرد آمار 

 در تحليل هاي آماري مي باشد.

آشنايي با اصول و روشهاي اماري و روش مناسب آماري را براي هدف رفتاري: دانشجويان با گذراندن اين درس بايد بتوانند ضمن 

 تحليل داده هاي خود انتخاب و به کار برند.

 مطالب بندي ارائهجدول زمان
 رئوس مطالب موضوع درس

 آماره متغيرها و ويژگي هاي آنها -پارامتر -نمونه -جامعه -کلياتي درباره آمار بحث کلي درباره آمار استنباطي
  –تعيين حجم نمونه بر حسااب نوو طر   تحقي) زآزمايشااي   -گيرياشاااره به اهمي   انتخاب صااحيو نمونه در پژوه، هاو انواو نمونه  حجم نمونه -گيري نمونه

 غيرآزمايشي(
 سطو معناداري -فرض آزمايي -فرض هاي علمي وآماري -قضيه حد مرکزي –توزيع نمونه گيري و اهمي  آن  توزيع نمونه گيري

 توان آزمون و عوامل موثر بر آن -انواو خطاها زنوو اول و نوو دوم( و رابطه بين آنها و روش محاسبه خطاي نوو دوم توان آزمون -خطاها
و رابطه بين    tو توزيع  Zآزمون هاي آماري پارامتريک و غير پارامتريکو ويژگي ها و جايگاه هر يک از آنها در تحليل هاي اماري توزيع                 آمار پارامتريک و غير پارامتريک

 تعيين فاصله اطمينان -آنها
 حجم اثرو توان آزمون و نق، آنها در تعيين حجم نمونه. –براي مقايسه ميانگين يک نمونه با ميانگين جامعه  tو  Zکاربرد آزمون هاي  الف: آمار پارامتريک  

سه ميانگين  ستقل ز مقاي ضات کاربرد آزم   tهاي دو گروه م ستقل ( مفرو ستقل    tون م سه ميانگين هاي دو گروه م تعيين حجم   –براي مقاي
محاسبه حجم نمونه   -براي دو گروه وابسته tکاربرد آزمون  -نمونه براي دو گروه مستقل با توجه  حجم اثر و توان آزمون و سطو معناداري

 توان آزمون و سطو معناداري براي محاسبه حجم نمونه. -بر حسب حجم اثر
نااي يااک راهااه  تااحاالااياال واريااا 

ANOVA 
 و قدرت ارتباط fتوزيع  -مفروضات تحليل وارياني -توصيف تحليل وارياني يک راهه و منطب) مبنايي آن

آزمون هاااي تحقيقي در تحلياال            
 وارياني يک راهه

 ( شفه ودان  اشتراک و افتراق آنها در مقايسه ميانگين هاscheffeو    زLSD(و HSDآزمون     ز

ناي منطقي  آزمون خي دو کاربرد آزمون خي دو      -مب به  ها و شاااراير مربوط  يا        –فرض  تک متغيري زآزمون انطباق  هاي  آزمون خي دو براي طر  
 برازندگي(

 .تعيين براي پيوستگي -آزمون خي دو براي طر  هاي دو متغيري زجدول توافقي( تصميم گيري براي رد فرض صفر
آماار غيرپاارامترياک زآزمون هااي      

Uسون من ويتني سکال    -و ويلکا کرو
 واليي(

 آزمون ويلکاسون واليي –هاي غيرپارامتريک آزمون المن     براي گروه هاي کوچک و گروه هاي بزرگ شراير مربوط به کاربرد آزمون
 آزمون کروسکال و الين

 شيوه تدريي: روش فعال
 
 
 
 

 در ارائه اين درس از روش فعال استفاده خواهد شد.
رسو بحث و تبادل نظر با دانشجويان حل مثاله نمونه به وسيله مدرس و دانشجو براي مطالب ارائه شده. ارائه تمرين       ارائه درس توسر مد 

شد             سخ داده خواهد  سائل خارج از کالس پا شکاالت مربوط به م سه ابتدا به ا سه دوم به بعد در ابتداي هر جل براي خارج از کالس. از جل
 آنگاه مطلب مربوط شروو مي شود.

ستي از نرم افزار     د سائل     د شجويان عالوه بر يادگيري حل م ستفاده کرده و خروجي کامپيوتر را بايد    Spssان نيز براي اجراي آزمون ها ا
 تغيير کند.
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