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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 
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 گروه آموزشی:
 روانشناسی عمومی تحصيلی: رشته ارشدتحصيلی: مقطع                            روشهاي آماري پيشرفتهعنوان درس: 

 مدرس: دکتر کرمدوست آمار توصيفی نياز:يش پ نظري:          عملی:        3: تعداد واحد

 هدف کلی درس:

 :درس اهداف ویژه) رفتاري(

 باشد.ربرد آمار در تحليل هاي آماري ميروانشناسي با آمار مناسب و مفروضات هر يک از آنها و کاهدف کلي درس: آشنايي دانشجويان کارشناسي ارشد 

را براي تحليل داده  مناسب بتوانند ضمن آشنايي با اصول و روشهاي اماري و روش مناسب آماريهدف رفتاري: دانشجويان با گذراندن اين درس بايد 

 هاي خود انتخاب و به کار برند.

 مطالب بندي ارائهجدول زمان
 رئوس مطالب  موضوع درس

 ويژگي هاي آنهاآماره،  متغيرها و  -پارامتر -نمونه -جامعه -کلياتي درباره آمار بحث کلي درباره آمار استنباطي
صحيح نمونه در پژوهش ها، انواع نمونه   حجم نمونه -نمونه گيري شاره به اهميت  انتخاب  شي      -گيريا سب نوع طرح  تحقيق )آزماي تعيين حجم نمونه بر ح

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

 توان آزمون و عوامل موثر بر آن -انواع خطاها )نوع اول و نوع دوم( و رابطه بين آنها و روش محاسبه خطاي نوع دوم توان آزمون -خطاها
پارام       آمار پارامتريک و غير پارامتريک پارامتريک و غير  ماري، توزيع            آزمون هاي آماري  ها در تحليل هاي ا و  tو توزيع  Zتريک، ويژگي ها و جايگاه هر يک از آن

 تعيين فاصله اطمينان -رابطه بين آنها
حجم اثر، توان آزمون و نقش آنها در تعيين حجم   –براي مقايسههه ميانگين يک نمونه با ميانگين جامعه  tو  Zکاربرد آزمون هاي  الف: آمار پارامتريک )مقايسه ميانگين ها(

 نمونه.
تعيين  –براي مقايسه ميانگين هاي دو گروه مستقل    tمستقل ( مفروضات کاربرد آزمون    tهاي دو گروه مستقل ) مقايسه ميانگين 

  -راي دو گروه وابسهههتهب tکاربرد آزمون  -حجم نمونه براي دو گروه مسهههتقل با توجه  حجم اثر ، توان آزمون و سهههطح معناداري
 توان آزمون و سطح معناداري براي محاسبه حجم نمونه. -محاسبه حجم نمونه بر حسب حجم اثر

 ، قدرت ارتباطFتوزيع  -مفروضات تحليل واريانس -توصيف تحليل واريانس يک راهه و منطبق مبنايي آن ANOVAتحليل واريانس يک راهه 
يک    آزمون هاي تحقيقي در تحليل واريانس   

 راهه
 ( شفه ودانت اشتراک و افتراق آنها در مقايسه ميانگين هاscheffe،    )LSD(، HSDآزمون     )

ضات  -منطق زيربنايي تحليل واريانس عاملي )دومتغيري( صلي     (    -مفرو سبات در تحليل واريانس دو متغيري )اثرات ا صميم گيري براي رد فرض    -محا معيارهاي ت
 روش هاي     براي مقايسه ميانگين ها -صفر و تقسيم نتايج

اندازه گيري مکرر )مقايسه ميانگين ها براي   
 گروه هاي وابسته(

 محاسبات و مفروضات –مقايسه ميانگين هاي بيش از دو گروه وابسته 

شرايط مربوط به کاربرد آزمون خي دو   -مبناي منطقي آزمون خي دو تغيري )آزمون انطباق يا  آزمون خي دو براي طرح هاي تک م –فرض ها و 
 برازندگي(

 .تصحيح براي پيوستگي -آزمون خي دو براي طرح هاي دو متغيري )جدول توافقي( تصميم گيري براي رد فرض صفر
هاي         يک )آزمون  پارامتر مار غير من،   Uآ

 کروسکال واليس( -ويتني، ويلکاسون
 آزمون ويلکاکسون ...  –من براي گروه هاي کوچک و گروه هاي بزرگ Uهاي غيرپارامتريک آزمونشرايط مربوط به کاربرد آزمون

 آزمون کروسکال و اليس
 شيوه تدريس: روش فعال

 
 

 شيوه ارزشيابي:

شده. ارائه          شجو براي مطالب ارائه  سيله مدرس و دان شجويان حل مثال نمونه به  سط مدرس، بحث و تبادل نظر با دان ارائه درس تو
کالس. از جلسه دوم به بعد در ابتداي هر جلسه ابتدا به اشکاالت مربوط به مسائل خارج از کالس پاسخ داده       تمرين براي خارج از 

 خواهد شد آنگاه مطلب مربوط شروع مي شود.
نيز براي اجراي آزمون ها اسههتفاده کرده و خروجي   Spssدانشههجويان عالوه بر يادگيري حل مسههائل به روش دسههتي از نرم افزار 

 را بايد تفسير کند. کامپيوتر
 ارزشيابي از دانشجويان براساس امتحان پايان ترم صورت خواهد گرفت.
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