
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   فرم: کد

 

 گروه آموزشی:
         تحقيقات آموزشی تحصيلی: رشته    کارشناسی ارشدتحصيلی: مقطع                                            کاربرد رايانه در تحقيقات آموزشیعنوان درس:

  دکتر فراهانی :مدرس يش نياز:پ عملی:                  2نظری:           2:  تعداد واحد

 هدف کلی درس:
 

 موارد ریز را فرا گیرد. فراگیر بتواند :درس اهداف ويژه) رفتاری(
( را روش های مختلف جستجو در پایگاه های اطالعاتی (ابزارهای جستجو اطالعات و منابع اینترنتی

 استفاده نماید

افزاری را فهم کرده و آنها را ای و محاسبات آماری نرمخروجی رایانه

 تحلیل نماید

 سازی آنها کار کندها و آمادهافزارهای آماری و ورود دادهبا نرم ها را بدست آوردآشنایی و آمادگی کار با تحلیل آماری داده

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
 تدريس  شيوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

 انفرادیعملی  و کار بحث گروهی و سخنرانی گیری،جامعه، نمونه و انواع متغیر، مقیاسهای اندازه های بر آماریای روشمقدمه 1جلسه 

 و کار عملی انفرادی بحث گروهی و سخنرانی SPSSسازی ورود داده و متغیر در آماده افزارهای آماریآشنایی اولیه با نرم 2جلسه 

 بحث گروهی و سخنرانی و کار عملی انفرادی ای و ...، ستونی، دایرهامهیستوگردارنموانواع نمودارها شامل  هادارترسیم نموونی اوایع فرزتو 3جلسه 

 بحث گروهی و سخنرانی و کار عملی انفرادی نما، میانه و میانگین، ... یمرکزی شاخصهامروری بر  4جلسه 

 بحث گروهی و سخنرانی و کار عملی انفرادی انحراف استاندارد و واریانس و سایر شاخصهای پراکندگی پراکندگیی شاخصهامروری بر  5جلسه 

 بحث گروهی و سخنرانی و کار عملی انفرادی تعریف، ضرایب و تفسیر آنها کجی یا چولگی و کشیدگی   6جلسه 

 بحث گروهی و سخنرانی و کار عملی انفرادی آزمونهای پارامتریک و ناپارامتری و مفروضات آنها آشنایی با آزمونهای آماری 7جلسه 

 ای مستقلای و دو نمونهیک نمونه tن موآز متریکراپاری مای آهانموآز 8جلسه 

 بستهی واهاوه گرای بر tن موآز

 بحث گروهی و سخنرانی و کار عملی انفرادی

 یانسوارتحلیل  متریکراپاری مای آهانموآزادامه  9جلسه 

 آزمونهای تعقیبی

 بحث گروهی و سخنرانی و کار عملی انفرادی

 بحث گروهی و سخنرانی و کار عملی انفرادی ی دومتریک کاراناپان موآز یمترراناپاری مای آهانموآز 10جلسه 

 سخنرانی و کار عملی انفرادیبحث گروهی و  دو گروه مستقل و وابسته یمترراناپاری مای آهانموآزادامه  11جلسه 

 بحث گروهی و سخنرانی و کار عملی انفرادی و اسپیرمن نضریب همبستگی پیرسو همبستگیی هانموآز 12جلسه 

 .خواهد بودجلسه آموزشی  12شود و شامل دوره به صورت الکترونیکی و مجازی برگزار می 13جلسه 

 14جلسه 

 15جلسه 

 16جلسه 

 پايان ترمآزمون  17جلسه 

کتبی و تشریحی و در صورت فراهم بودن امکانات دانشگاه، به صورت عالوه بر ارزشیابی مستمر در طول ترم، ارزشیابی پایانی به صورت  نوع ارزشيابی:

 .برگزار خواهد شدعملی با رایانه 
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