
 به نام آن که جان را  فکرت آموخت

 دکتر جواد مصرآبادی     : مدرس کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی تربیتی و تحقیقات آموزشی   1آماربرنامه کار درس 

 .رضد فکری در جْت ایي کِ چگًَِ، چرا ٍ چِ زهاًی از آهار ترای پاسخ تِ سؤاالت پژٍّطی استفادُ کٌید :هدف کلی آموزشی

 : تا تَجِ تِ طثقِ تٌدی اّداف یادگیری تلَم از حیطِ ضٌاختی سِ ّدف جسئی ترای ایي درس تِ ضرح ذیل در ًظر گرفتِ ضدُ است:اهداف جسئی

 (سغح درک)فْن هفاّین آهاری  .1

 (سغح کارتزد)کارتست رٍش ّای آهاری هٌاسة در ضزایظ هقتضی .2

 (سغح تزکیة)گشارش هٌاسة ًتایج تحلیل ّا در جذاٍل ٍ ًوَدار ّا ٍ تَضیح صحیح ّزکذام .3

 

 :اهداف ورودی دوره

a) تطخیص عثقِ تٌذی ّای هختلف هتغیزّا تز اساس ًقص در پژٍّص، کوی ٍ کیفی تَدى ٍ گسستِ ٍ پیَستِ تَدى      

b) آگاّی اس اًَاع هقیاس ّای اًذاسُ گیزی 

c) آگاّی اس  هفَْم، ٍیژگی ّا ٍ کارتزدّای ًوا،هیاًِ،هیاًگیي،داهٌِ تغییزات، ٍاریاًس، اًحزاف هؼیار      

d) آگاّی اس هفَْم کجی(skewness) کطیذگی ٍ(kurtosis) چگًَگی تطخیص آًْا ٍ 

e)  آضٌایی تا هفَْم ًقاط درصذی ٍ ًوزُ استاًذارد      z 

f)  آضٌایی تا ٍیژگی ّای هٌحٌی عثیؼی ٍ کار تا سغَح سیز هٌحٌی تز اساس جذٍل     z 

g) آگاّی اس هفَْم ّوثستگی ٍ تفسیز درست آى ٍ اًَاع ضزایة ّوثستگی ٍ ضیَُ هحاسثِ آًْا ٍ ضزیة تؼییي      

 

 . در جلسِ دٍم یک آسهَى اس رفتارّای ٍرٍدی اخذ ٍ در صَرت ًزسیذى تِ حذ تسلظ، داًطجَ در تزم جاری درس آهار تَصیفی کارضٌاسی را اخذ خَاّذ کزد:شیوه سنجش اهداف ورودی

 : شیوه سنجش اهداف آموزشی نهایی

 .از هٌثع اصلی درس...  ًورُ ای در ارتثاط تا تَضیح هفاّین آهاری، تیاى ضرایط کارتست ٍ پیص فرض ّای آًْا، تحلیل دادُ ّا تا رٍش ّای هٌاسة ٍ 17آزهَى تطریحی .1

 (.5/1ًورُ حداکثر )ایي توریي ضاهل حل گام تِ گام توریي ارائِ ضدُ ٍ گسارش تحلیل ّا است.  ًورُ کسر خَاّد ضد5/0اًجام تکالیف ّفتگی کِ ترای ّر توریي اًجام ًطدُ  .2

 (.5/1ًورُ حداکثر )اًجام کلیِ رٍش ّای آهاری تر رٍی یک هثال تحقیقی طرح ریسی ضدُ تَسط داًطجَ .3

 

 



 :رویه آموزشی مدرس و مسؤلیت های دانشجویان در طول دوره

 آهَزش هفَْم ّر ضیَُ .1

  آهَزش ضیَُ هحاسثِ دستی تا یک هثال سادُ .2

 پاسخ تِ تکالیف هرتثط تا هثحث تَسط داًطجَ تا جلسِ آیٌدُ .3

 ارائِ پاسخ توریي ّا در جلسِ تعد ٍ رفع اضکال .4

  :منابع درسی

 .ایي هٌثع یک کتاب در دست تکویل است. جْت سَْلیت کار هدرس ٍ فراگیراى در ّوِ هَضَعات از جسٍُ ّای درسی هدرس تِ عٌَاى هٌثع اصلی استفادُ هی ضَد :هٌثع اصلی

 . استدر کٌار هٌثع اصلی جْت تکویل ٍ تثثیت یادگیری ٍ ًیس توریي تیطتر دیگر هٌاتع تکویلی در زیر هعرفی ضدُ :هٌاتع جاًثی

 

 ػلیزضا کیاهٌص: استذالل آهاری در ػلَم رفتاری  تألیف ریچارد ضیَلسَى   تزجوِ احتواالت ٍ آهار کارتزدی در رٍاًطٌاسی ٍ ػلَم تزتیتی تألیف ػلی دالٍر  

 آهار استٌثاعی تألیف دکتز سزهذ گالس ٍ استاًلی  تزجوِ اسفتذیاری ٍ ػاتذی : رٍش ّای آهاری در تؼلین ٍ تزتیت ٍ رٍاًطٌاسی تألیف

 دکتز دالٍر ٍ ًقطثٌذی      : فزگَسي ٍ تاکاًِ   تزجوِ: تحلیل آهاری در رٍاًطٌاسی ٍ ػلَم تزتیتی  تألیف رٍش ّای آهاری در ػلَم رفتاری تألیف حسي سادُ ٍ هذاح

 

 :مسؤلیت های دانشجویان

 حضَر هزتة در کالس درس ٍ رػایت حذاکثز غیثت هجاس .1

 . لشٍهی تِ حفظ فزهَل ّا ًذاریذ تٌْا السم است فزهَل ّا را در تزگِ فزهَل تٌَیسیذ ٍ در عَل کالس ٍ آسهَى تِ ّوزاُ داضتِ تاضیذ .2

 .پیص اس کالس تز اساس سزفصل پیص رٍ در هَرد هَضَع کالس هغالؼِ کٌیذ .3

 .ّویطِ یک هاضیي حساب، تزگِ سفیذ، تزگِ فزهَل ّا ٍ جذٍل ّای تَسیغ ّای آهاری را تِ ّوزاُ داضتِ تاضیذ .4

 .هي ػالقِ هٌذ تِ داضتي کالسی تا تؼاهل ٍ هثاحثِ ّستن. ّز جای کالس هغلة را خَب ًفْویذیذ سؤال تپزسیذ .5

 .تکالیف ّز جلسِ را ّفتِ آیٌذُ تِ ّوزاُ داضتِ تاضیذ حتی اگز کسی اس ضوا تکلیف تاى را ًخَاّذ .6

 . صزفاً السم است کِ ریاضی را در حذ ریاضیات راٌّوایی ٍ تَاًایی کار  تا دکوِ ّای اصلی هاضیي حساب آضٌا تاضیذ. در خَدتاى تزس اس ریاضی ٍاػذاد را رضذ ًذّیذ .7

 .تز اساس تزًاهِ سهاى تٌذی هي کِ تز رٍی در اتاقن ًصة ضذُ در هَاقغ لشٍم جْت رفغ اضکال هزاجؼِ تکٌیذ .8

 .تکالیف تاى را تا هطارکت ّن اًجام دّیذ. تزای هغالؼِ تاى یک ّوکار پیذا کٌیذ .9



 

 سرفصل درس آمار کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی تربیتی و تحقیقات آموزشی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

 تکالیف  تحقیقات آهَسضی (1)ٍ رٍش ّای آهاری (ًظزی)آهار پیطزفتِ رٍاًطٌاسی تزتیتی  جلسِ

 تْیِ خالصِ تفصیلی هثاحث اس هٌاتغ  تَسیغ ًوًَِ گیزی/ًظزیِ ًوًَِ گیزی/ جاهؼِ ٍ ًوًَِ/خالصِ آهار تَصیفی 1

 تْیِ خالصِ تفصیلی هثاحث اس هٌاتغ  تَاى آسهَى/ خغاّای اٍل ٍ دٍم/ فزض آسهایی 2

  تک گزٍّیtتحلیل ٍ گشارش دادُ ّای توزیي    تک گزٍّیtآسهَى /  تک گزٍّی zآسهَى  3

  تزای گزٍُ ّای هستقلtتحلیل ٍ گشارش دادُ ّای توزیي    تزای گزٍُ ّای هستقل tآسهَى  4

  تزای گزٍُ ّای ٍاتستtِتحلیل ٍ گشارش دادُ ّای توزیي    تزای گزٍُ ّای ٍاتستtِ آسهَى /تزرسی پیص فزض ّای آهار پاراهتزیک 5

 تحلیل ٍ گشارش دادُ ّای توزیي آسهَى ّای ًسثت ٍ ٍاریاًس  آسهَى ّای ًسثت ٍ ٍاریاًس  6

 تحلیل ٍ گشارش دادُ ّای توزیي آسهَى ّای ٍاریاًس ٍ ّوثستگی  آسهَى ّای ٍاریاًس ٍ ّوثستگی 7

 ANOVAتحلیل ٍ گشارش دادُ ّای توزیي   ANOVA تحلیل ٍاریاًس یک عزفِ 8

 تحلیل ٍ گشارش دادُ ّای توزیي هقایسِ ّا ٍ هقایلِ ّا  آسهَى ّای تؼقیثی ٍ  هقایسِ ّای عزح ریشی ضذُ 9

 تحلیل ٍ گشارش دادُ ّای توزیي تحلیل ٍاریاًس دٍراِّ  تحلیل ٍاریاًس ػاهلی 10

 تحلیل ٍ گشارش دادُ ّای توزیي ّوثستگی  هقذهِ ای تز رگزسیَى ٍ ّوثستگی 11

 تحلیل ٍ گشارش دادُ ّای توزیي رگزسیَى سادُ  رگزسیَى سادُ 12

 تحلیل ٍ گشارش دادُ ّای توزیي رگزسیَى چٌذگاًِ  رگزسیَى چٌذگاًِ 13

 تحلیل ٍ گشارش دادُ ّای توزیي پیص فزض ّای رگزسیَى چٌذگاًِ  تزرسی پیص فزض ّای رگزسیَى چٌذگاًِ 14

 تْیِ ًقطِ هفَْهی اس کلیِ رٍش ّای آهاری تحث ضذُ  ضزایظ کارتست رٍش ّای آهاری 15

 جوغ تٌذی ٍ رفغ اضکال 16

 

 


