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 :آموزشی اهداف

 :بتوانند دوره پایان در فراگیران می رود انتظار
 SPSS آنها بصورت دستی ومحاسبه  نحوه وپیرسون و ضریب همبستگی جزئی ضریب همبستگی  همبستگی، با مبانی آشنایی -1

 ، گاما و ....(کندال اسپیرمن، ) SPSSبا  ها داده محاسبه برای انواع نحوه و متغیرها برای انواع ها آشنایی با انواع دیگر همبستگی -2 

 کنند بیان را ها داده آنالیز شیوه با آنها ارتباط و ها توزیع انواع  -3

 کنند بیان راتحلیل رگرسیونی  مختلفو پیش فرضهای  اھکاربرد م،یھمفا شرایط، آشنایی با رگرسیون خطی  -4

رگرسیون خطی  ام آزمون ها برای ضرایب رگرسیونی و مباحث مرتبط بابرآورد ضرایب رگرسیونی به روش حداقل مربعات خطا و انج -5

  چند گانه

 نمایند بیان را آن کاربردهای و کرده تعریف را متغیره تک آنالیز  -6

 دهند انجام را با تاکید بر مانتل هانزل شده بندی طبقه های داده برای توافقی ولابرجد مبتنی آنالیز  -7

  ...) دانت، شفه، توکی،( مقایسات چندگانه  مراهبه  ANOVAانجام و متغیره تک ریانسوا آنالیزآشنایی با  -8

 متقابل اثر طرفه، چند و طرفه دو واریانس آنالیز آشنایی با -9

 )بخش اول( نمار مک ویلكاکسون، ویتنی،- منعالمت،  ایھآزمون :ناپارامتری هایآشنایی با انواع تحلیل -11

 )بخش دوم( ،کوکران فریدمن، والیس، کروسكال ایھآزمون: گر تحلیلهای ناپارامتریآشنایی با انواع دی -11

 SPSSآن با  انجام و لجستیک رگرسیونآشنایی با  -12

 دهند انجام را مایر کاپالن آنالیز و شناخته را عمر جداول -13

 دهند انجام کاکس رگرسیون شیوه به را بقا آنالیز  -14

 SPSSی و انجام تحلیل عاملی با آشنایی با تحلیل عامل -15

 مباحث تكمیلی از جمله آنالیز پایایی و تایئدی پرسشنامه و  -16

 :مهارتی اهداف

 SPSSمحاسبه انواع همبستگی ها با نرم افزار  انجام توانایی کسب 

 SPSS افزار نرم از استفاده با متغیره تک آنالیز توانایی کسب 

 SPSS افزار نرم از استفاده با برجدول مبتنی آنالیز توانایی کسب 

 SPSS افزار نرم از استفاده با متغیره تک واریانس آنالیز توانایی کسب  

 SPSS افزار نرم از استفاده با متغیره چند واریانس آنالیز توانایی کسب  

 SPSS افزار نرم از استفاده با همبستگی آنالیز توانایی کسب  

 SPSS افزار نرم از استفاده با یخط رگرسیون آنالیز توانایی کسب  

 SPSS افزار نرم از استفاده با لجستیک رگرسیون آنالیز توانایی کسب  

 SPSS افزار نرم از استفاده با تحلیلهای ناپارامتری توانایی کسب

 SPSS افزار نرم از استفاده با مایر کاپالن آنالیز توانایی کسب 

 SPSS افزار نرم از تفادهاس با کاکس رگرسیون آنالیز توانایی کسب 

 



 تمرین حل گروهی، کار کالسی، سخنرانی :آموزشی روشهاي

 

 :دروس سرفصل عناوین

   تحلیل روابط بین آنها و متغیرها انواع
 و مراحل انجام آنها آزمونهای فرض انواع 

  و آشنایی با فرمولهای مربوطه نمونه حجم محاسبه نحوه 
 آزمون استقالل

  شاخصهای همبستگی در جداول دو طرفه داده ها طبقه بندی شده  آشنایی با انواع 
   متغیره تک واریانس آنالیز 
 متغیره  چند واریانس آنالیز 

   همبستگیآنالیز  

 رگرسیون  اصول 
 چندمتغیره و یک خطی رگرسیون 

 رگرسیون از حاصل نتایج تفسیر

 متغیرهای مخدوشگر رلنمودن در جهت کنت Adjustment برای  رگرسیون از استفاده 

 لجستیک رگرسیون

  مایر کاپالن و عمر جداول :بقا آنالیز 

  کاکس رگرسیون :بقا آنالیز 

 آن کاربرد و ( Factor Analysis ) عاملی تحلیل

 

 *جلسه اول

 دکتر طهماسبی نام مدرس:

 غيرهامت نقش ها، داده گيري اندازه هاي مقياس یادآوري مطالب برخی یادآوري *عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 به تفکيک نوع و ماهيت برشمارد. و انواع آن را تعریف نموده متغير  -1

 مقياسهاي اندازه گيري انواع متغيرها را بيان کند. -2

 و تحليل روابط بين آنها مطالعهنقش متغيرها در تعيين  -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 



 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 دوم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 دو جامعه  براي یک ومقایسه ميانگين صفت  –آماري متداول هاي بر آزمون مروريعنوان مبحث: 
 

 اهداف اختصاصی: 

 (Zآزمون ) را انجام دهد.)واریانس جامعه معلوم( برابري ميانگين جامعه با عدد ثابت آزمون  -1

 (tآزمون ) را انجام دهد. )واریانس جامعه نا معلوم( آزمون برابري ميانگين جامعه با عدد ثابت -2

 (Zآزمون )آزمون برابري نسبت در جامعه با عدد ثابت را انجام دهد -3

 ن در دو جامعه مستقل )با واریانسهاي معلوم( را انجام دهد.آزمون برابري ميانگي -4

 آزمون برابري ميانگين در دو جامعه مستقل )با واریانسهاي نامعلوم( را انجام دهد. -5 

 آزمون برابري نسبت در دو جامعه مستقل را انجام دهد. -6

 را انجام دهد. وابستهدر دو جامعه  اختالف ميانگينآزمون  -7

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■شناختی  حیطه :  

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:

 

 ومس*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 استقالل دو صفت کيفی -کاي دوآزمون عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 



  دو بعدي را تشکيل دهد و فراوانيهاي مورد انتظار در هر سلول را بدست آورد.وافقی جداول ت -1

( را Chi-squareکاي دو   آزمون)به منظور آزمون استقالل دو متغير کيفی کاي دو  آزمون -2

 انجام دهد.

 را انجام دهد. به منظور آزمون همگنی توزیع داده ها در جداول توافقیکاي دو  آزمون -3

 را انجام دهد. به منظور برازندگی توزیع داده ها با توزیع نظري یکنواختکاي دو  آزمون -4

 را انجام دهد. به منظور برازندگی توزیع داده ها با توزیع نظري نرمالکاي دو  آزمون -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:

 

 چهارم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 مقایسه ميانگين صفت در بيش از دو جامعه مستقل – آناليز واریانسعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 را بيان نماید.کاربرد آناليز  واریانس موارد  -1

 را محاسبه نماید. Fو شاخص تشکيل دهد. یانس جدول آناليز وار -2

 بيان کند. آناليز واریانس یک طرفه و چند طرفه آزمونموارد کاربرد  -3

 را برشمرده و موارد استفاده آنها را تشریح کند. مقایسات دوگانه تعقيبی هاي آزمونانواع  -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:



 

 پنجم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 و آناليز واریانس داده هاي تکراري دو طرفه آناليز واریانسعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 نماید. محاسبهرا  Fشاخص  تشکيل داده وو طرفه جدول آناليز واریانس د -1

 را بررسی کند. اثرات متقابل بين دو عامل -2

 را بيان کند. آناليز واریانس داده هاي تکراري موارد استفاده -3

 نماید. بنديطبقهرا  هاي تحليل چندمتغيرهروش -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:

 

 ششم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 آناليز همبستگی دو متغير کمیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 ضریب همبستگی پيرسون را محاسبه نموده و بتواند آنرا تفسير نماید.  -1

 نماید. آزمونرا بر اساس ضریب همبستگی  استقالل دو متغير کمی -2

 ضریب همبستگی اسپيرمن براي رتبه هاي دو متغير کمی محاسبه و تفسير نماید. -3

 ضرایب مدل رگرسيون خطی را به روش حداقل مربعات خطا برآورد نماید. -4



 ضرایب مدل رگرسيونی خطی برآورد شده را تفسير نماید. -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■:   شناختی  حیطه

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:

 

 هفتم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 ناپارامتري آشنایی با سایر شاخصهاي همبستگیعنوان مبحث: 

 : اهداف اختصاصی

 را  بيان کند.ضریب همبستگی تاو کندال مورد استفاده   -1

 را  بيان کند. Phiضریب همبستگی فی مورد استفاده  -2

 را  بيان کند. ضریب همبستگی کرامرمورد استفاده  -3

 را  بيان کند. ضریب همبستگی چوپروفمورد استفاده  -4

 را  بيان کند. ضریب همبستگی گامامورد استفاده  -5

 را  بيان کند. سامرز dضریب همبستگی مورد استفاده  -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:

 

 هشتم*جلسه 



 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 بخش اول - حليل مدلهاي خطیتعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

ضریب همبستگی پيرسون و نحوه محاسبه آن با فرمول را  تمرینهاي مختلف براي محاسبه -1

 انجام دهد.

 براي مثالهاي مختلف انجام دهد. استقالل دو متغير کمی آزمون -2

 دو متغير کمی  ضریب همبستگی اسپيرمن براي رتبه هاي تمرینهاي مختلف براي محاسبه -3

 و نحوه محاسبه آن با فرمول را انجام دهد.

 پارامترهاي مدل رگرسيون خطی براي تمرینهاي مختلف برآورد نماید. -4

 را برشمارد. تفاوت عمدۀ همبستگی و رگرسيون -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:

 

 نهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 ادامه -تحليل مدلهاي خطیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 انواع مدلهاي خطی رگرسيونی را برشمارد. - 1

 ضرایب مدل رگرسيونی خطی چندگانه را تفسير نماید. -2

 جزء تصادفی در مدلهاي رگرسيونی را بيان نماید.ویژگيهاي  -3

 را تفسير نماید. r)معيار خوبی برازش( و ضریب همبستگی  R2ضرائب تعيين  -4



 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   موزشی:وسیله کمک آ

 

 دهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 بخش دوم – تحليل مدلهاي خطیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 هاي رگرسيونی را بکار ببرد.مدلدر پيشرو  پسرو، گام، به گامروندهاي  -1

 نماید. کوشش  2Rبراي حداکثرکردندر مدل رگرسيونی چند گانه  -2

 بررسی کند.مدل رگرسيون خطی  ه هايبودن مولف فرض نرمال -3

 بررسی نماید. تحت فرض نرمال بودن OLSهاي زنندهتخمين ویژگيهاي -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:

 

 یازدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 تحليل مدلهاي غير خطیعنوان مبحث: 



 اهداف اختصاصی: 

 د.را شرح دهرگرسيون لجستيک مدل مفاهيم اساسی  -1

 برازش نماید.را  مدلهاي رگرسيونی لجستيک ساده و چندگانه -2

 را تفسير کند. مدل رگرسيونی لجستيک ضرایب -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:

 

 دوازدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 بخش اول – تحليل داده هاي بقاءعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 د.را شرح ده  بقاء داده هاي مفاهيم اساسی در تحليل -1

 را محاسبه نماید. توابع اساسی در تحليل داده هاي بقاء -2

 برآورد کند. مایر  را –کاپالن  تابع بقاء و تابع خطر -3

 آلن  را برآورد کند. –نلسون  تابع بقاء و تابع خطر -4

 را انجام دهد. آزمون فرضيه در تحليل هاي بقا -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:



 

 سیزدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 بخش دوم – تحليل داده هاي بقاءعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 .را شرح دهد ساده و چندگانه مدلهاي رگرسيونی کاکس -1

 را برآورد نماید. مدل رگرسيونی کاکسضرایب  -2

 و تفسير نماید.تعبير  ضرایب مدل رگرسيونی کاکس -3

 آشنا شود. با سایر مدلهاي داده هاي بقاء -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی خنرانیسروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:

 

 چهاردهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 بخش اول – آزمونهاي ناپارامتريعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

  را انجام دهد.آزمون ناپارامتري مک نمار  -1

 ، را انجام دهد ویتنی –ي من ناپارامتر آزمون مقایسه ميانگين دو جامعه مستقل توسط -2

را بيان کرده و اتجام  (آزمون مقایسه ميانه با عدد ثابت)آزمون ناپارامتري عالمت  استفاده -3

 دهد.

دو جامعه آزمون مقایسه ميانه ) جمعی رتبه اي ویلکاکسونآزمون ناپارامتري  استفاده -4

 را بيان کرده و اتجام دهد. (مستقل



 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:

 

 پانزدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 بخش دوم – آزمونهاي ناپارامتريعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

آزمون مورد نظر را  را بيان نموده و با یک مثالمتري کروسکال واليس آزمون ناپارا استفاده -1

 انجام دهد.

را شرح داده و با یک مثال آزمون رتبه اي عالمت دار ویلکاکسون آزمون ناپارامتري  استفاده -2

 مورد نظر را انجام دهد.

 نظر را انجام دهد.با یک مثال آزمون مورد و را شرح داده آزمون ناپارامتري فریدمن  استفاده -3

را شرح داده و با یک مثال آزمون مورد نظر را  COCHRAN'S TESTآزمون کوکران  استفاده -4

 انجام دهد.

  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   شی:وسیله کمک آموز

 

 شانزدهم*جلسه 



 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 تحليل عاملیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 را نام ببرد. عاملی تحليل انواع روشهاي -1

 و تایيدي را بيان نماید. اکتشافی عاملی تحليل موارد استفاده -2

 جام دهد.ان SPSSم افزار  نر بارا  سازي مدل و عاملی تحليلبا یک مثال  -3

  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد   وسیله کمک آموزشی:

 

 هفدهم*جلسه 

 دکتر طهماسبینام مدرس: 

 ه آماريمباحث تکميلی روشهاي پيشرفت - مباحث آزادعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 آشنا شود. مباحث تکميلی روشهاي پيشرفته آماريبا  -1

 رفع اشکال -2

 بحث آزاد -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 



 دوایت بر   وسیله کمک آموزشی:


