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فرم خالصه تدوين طرح درس دكتر نزهت شاكري در نيمسال اول 94-93
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ّذف کلی درس  :داًطجَ در پبیبى دٍرُ قبدر ثبضذ در رًٍذ یک طرح تحقیقبتیً ،یبزّبی آهبری را تطخیص دادُ تب ثتَاًذ
پس از جوع آٍری دادُ ّب ٍ تطکیل فبیل دادُ در هحیط  SPSSدر راستبی رسیذى ثِ اّذاف تحقیق ٍ ًیس پبسخ ثِ سَاالت
پژٍّطی یب آزهَى فرضیِ تحقیق ،رٍضْبی هٌبست را اًتخبة ٍ اجرا ًوَدُ ٍ ًتبیج را تحلیل کٌذ.
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رٍش تذریس

هالحظبت

ٍسبیل کوک آهَزضی هَرد
استفبدُ

1

آضٌایی تا ًرم افسار آهاری SPSS
1
2
3
4
5
6
7
8

2

-

آضٌایی تا هفَْم تحمیمات هیذاًی
آضٌایی تا خرسطٌاهِ
هفَْم دادُ
آضٌایی تا ًرم افسار
آضٌایی تا ًحَُ ی ٍارد وردى دادُ ّا
آضٌایی تا ًحَُ ی هؼرفی هتغیرّا تِ SPSS
آضٌایی تا ًحَُ ی رخیرُ ًوَدى فایلْا ٍ ًحَُ ی تازیاتی آى
اًَاع فایلْا در SPSS

آضٌایی تا هفَْم تَزیغ
1
2
3
4

-

آضٌایی تا اًَاع هتغیرّای اسوی  ،رتثِ ای ٍ ػذدی
رسن جذاٍل تَزیغ فراٍاًی یه تؼذی ٍ دٍ تؼذی
آضٌایی تا اًَاع ًوَدارّای آهاری
آضٌایی تا فرهاى  RECODEدر  ٍ SPSSوارترد آى در خالصِ وردى دادُ ّا

سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

 - 1در خایاى والس داًطجَ تایذ تتَاًذ تا استفادُ
ازخرسطٌاهِ ی فرضی دادُ ّا ی آًرا ٍارد ً SPSSوَدُ
ٍ آًرا تازیاتی وٌذ.

ّوسهاى تِ
ووه ًرم
افسار

سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

ّوسهاى تِ
ووه ًرم
افسار

 - 1داًطجَ تایذ لادر تاضذ خس از خایاى والس
اًَاع هتغیرّا را در خرسطٌاهِ ّای تحمیماتی
تِ درستی تؼییي وردُ ٍ ًوَدار هٌاسة ترای
ًطاى دادى تَزیغ فراٍاًی هتغیر را هؼرفی
ًوایذ.
 - 2داًطجَ تایذ لادر تاضذ دادُ ّا را تِ ووه
فرهاى  RECODEخالصِ ًوایذ

3

ضاخصْای هروسی ٍ خراوٌذگی
 - 1آضٌایی تا هفاّین هیاًگیي ،هیاًِ ،چارن ّا  ،اًحراف هؼیار ٍ ضریة تغییرات
 - 2آضٌایی تا ًوَدار BOX-Plot

سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

ّوسهاى تِ
ووه ًرم

-1
-2
-3

افسار
-4
4

آضٌایی تا اًَاع ًوَدارّای آهاری
1
2
3
4

5

-

آضٌایی تا اًَاع ًوَدار فراٍاًی ٍ فراٍاًی تجوؼی ٍ ًحَُ ی رسن آًْا تِ ووه ًرم افسار
آضٌایی تا ًوَدار چٌذ تر ٍ وارترد آى ٍ ًحَُ ی رسن آًْا تِ ووه ًرم افسار
هفَْم خراوٌص ٍ وارترد آى ٍ ًحَُ ی رسن آى تِ ووه ًرم افسار
ًحَُ ی ٍیرایص ًوَدارّا ٍ جذاٍل در SPSS

تَصیف دادُ ّا در SPSS
1
2
3
4

-

آضٌایی تا هفَْم  Select casesدر SPSS
آضٌایی تا هفَْم  Split Fileدر SPSS
آضٌایی تا ػثارات هٌغمی در  ٍ SPSSوارترد آًْا
تِ دست آٍردى ضاخصْا تِ تفىیه گرٍّْا در  SPSSتا ووه فرهاًْای فَق

سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

ّوسهاى تِ
ووه ًرم
افسار
سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

ّوسهاى تِ

 - 1داًطجَ تایذ لادر تاضذ در خایاى درس اًَاع
ًوَدارّای آهاری را تِ ووه ًرم افسار تِ درستی
رسن ٍ در صَرت ًیاز آًرا ٍیرایص ًوایذ .
 - 2داًطجَ تایذ لادر تاضذ توریٌات خایاى فصل 5 ٍ 4
وتاب آهارزیستی تا رٍیىردی تر  SPSSرا حل
ًوایذ.
-1

داًطجَ تِ وارترد ػویك تری از ًرم افسار آگاّی خیذا
هیىٌذ ٍ تالش هیىٌذ وِ داًستِ ّای خَد را ترای
استفادُ در خایاى ًاهِ ی خَد تِ وار ترد.
تا استفادُ از ػثارات هٌغمی ًتایج را ترای تخطی از
دادُ ّا تِ دست آٍرد.
تا فایل خرٍجی در ًرم افسار آضٌا ضذُ ٍ سؼی
هیىٌذ ًتایج را تَصیف ًوایذ.
داًطجَ هیتَاًذ توریٌات فصَل  5 ٍ4 ٍ3وتاب
درسی را تِ عَر واهل حل وٌذ.

-1

داًطجَ تایذ لادر تاضذ در خایاى والس از جذٍل
ًرهال تِ درستی استفادُ ًوایذ.
حذٍد اعویٌاى ّای هختلف را تِ دست آٍرد.
تفسیر هٌاسثی از تازُ ّای تِ دست آهذُ ارائِ دّذ.
توریٌات خایاى فصل  6وتاب درسی را تِ درستی
حل ًوایذ.

-2

ووه ًرم
-3

افسار

-4
6

تَزیغ ًرهال

سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آضٌایی تا هفَْم تَزیغ ًرهال ٍ وارترد آى در ػلَم خسضىی

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

ّوسهاى تِ
ووه ًرم
افسار
7

ترآٍرد خاراهترّای جاهؼِ
 - 1آضٌایی تا هفَْم سرضواری ٍ ًوًَِ گیری
 - 2اًَاع ًوًَِ گیری

سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

داًطجَ در خایاى والس تایذ لادر تاضذ ترای
هتغیرّای ووی در هغالؼِ تِ رٍش د ستی
داًطجَ در خایاى والس تایذ لادر تاضذ ضاخصْا را
تِ ووه ًرم افسار تؼییي وٌذ.
داًطجَ در خایاى والس تایذ لادر تاضذ ًوَدار Box-
 Plotرا تِ ووه ًرم افسار رسن ًوایذ.
داًطجَ در خایاى والس تایذ لادر تاضذ تفسیر ًوَدار
 Box-Plotرا ارائِ دّذ.

-2
-3
-4

 - 1داًطجَ تا هفَْم تؼوین ًتایج تِ جاهؼِ آضٌا
هیطَد.
 - 2تا استفادُ از هیاًگیي تِ دست آهذُ در ًوًَِ ،

3
4
5
6
8

-

آضٌایی تا لضیِ ی حذ هروسی
آضٌایی تا هفَْم 𝛾𝑍
ًحَُ ی تؼییي حذٍد اعویٌاى  )1-α( %ترا ی هیاًگیي جاهؼِ
آضٌایی تا ًوَدار Error-Bar

ترآٍرد ًسثت در جاهؼِ ٍ تؼییي حجن ًوًَِ
 - 1آضٌایی تا فرهَل حذٍد اعویٌاى ترای ًسثت
 - 2آضٌایی تا فرهَل تؼییي حجن ًوًَِ ترای ترآٍرد هیاًگیي جاهؼِ
 - 3آضٌایی تا فرهَل تؼییي حجن ًوًَِ ترای ترآٍرد ًسثت در جاهؼِ

هیاًگیي جاهؼِ را ترآٍرد هیٌوایذ.
 - 3تفسیر ًوَدار  Error-Barتِ درستی اًجام ضَد.

ّوسهاى تِ
ووه ًرم
افسار
سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

ّوسهاى تِ
ووه ًرم

 - 1در خایاى درس داًطجَ لادر خَاّذ تَد وِ ًسثت تِ
دست آهذُ تَسظ ًوًَِ را تا استفادُ از فرهَل
حذٍد اعویٌاى تِ جاهؼِ تؼوین دّذ.
 - 2داًطجَ تا اّویت تؼییي حجن ًوًَِ ترای اّذاف
هختلف در تحمیمات ػلَم خسضىی آضٌا هیطَد.

افسار
9

همذهِ ای تر اّویت آزهَى فرض ٍ وارترد آى در ػلَم خسضىی
1
2
3
4
5
6

10

-

آضٌایی تا هفَْم فرض صفر ٍ فرض یه
آضٌایی تا هفَْم خغای ًَع اٍل ٍ دٍم
آضٌایی تا آزهَى اختالف هیاًگیي تا ػذد ثاتت تِ رٍش دستی
آضٌایی تا آزهَى اختالف هیاًگیي تا ػذد ثاتت تِ ووه ًرم افسار
تفسیر ًتایج تِ دست آهذُ از ًرم افسار
آضٌایی تا هفَْم p-value

آضٌایی تا آزهَى اختالف هیاًگیي دٍجاهؼِ
 - 1آضٌایی تا آزهَى ًیىَیی ترازش تِ ووه ًرم افسار)(K-S
 - 2آضٌایی تا آزهَى اختالف ٍاریاًس تِ دٍ رٍش دستی ٍ ًرم افساری
 - 3آضٌایی تا آزهَى  t-testتِ رٍش دستی ٍ ًرم افساری

سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

 - 1داًطجَ در خایاى والس یاد هیگیرد وِ ترای ًتیجِ
گیری ًْایی تایذ آزهَى اًجام دّذ.

ّوسهاى تِ
ووه ًرم
افسار
سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

 - 1داًطجَ تایذ لادر تاضذ خس از آهَزش ایي هثحث تِ
عَر واهل هسائل هرتَعِ را حل ًوایذ.

ّوسهاى تِ
ووه ًرم
افسار

11

آزهَى وای دٍ ٍ فیطر
1
2
3
4
5
6
7

-

یادآٍری هثحث رسن جذاٍل دٍتؼذی
اّویت آزهَى اختالف ًسثت
آضٌایی تا هفَْم فراٍاًی هٌتظرُ ٍ فرهَل هحاسثِ ی آى
اًجام آزهَى وای دٍ تِ رٍش دستی
اًجام آزهَى وای دٍ در SPSS
هحذٍدیت ّای آزهَى وای دٍ
وارترد آزهَى فیطر

سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

ّوسهاى تِ
ووه ًرم
افسار

-1
-2
-3
-4
-1

داًطجَ در خایاى ایي هثحث تِ وارترد آزهَى وای
دٍ خی هیثرد
لادر تاضذ در هسائل هغرح ضذُ تر اساس ًَع هتغیر
هَرد سَال ،آزهَى هٌاسة را اًتخاب وٌذ.
تا استفادُ از فرهَل آزهَى وای دٍ را اًجام دّذ.
تا استفادُ از ًرم افسار آزهَى را اًجام دّذ ٍ درتارُ
ی صحت آًالیس اظْار ًظرًوایذ.
در صَرت ًیاز از آزهَى فیطر تا استفادُ از ًرم افسار
ووه تگیرد.
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آضٌایی تا هفَْم آزهًَْای زٍجی
 - 1اًجام آزهَى  tزٍجی تِ رٍش دستی
 - 2اًجام آزهَى  tزٍجی تِ ووه ًرم افسار

سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

ّوسهاى تِ
ووه ًرم

 - 1داًطجَ تایذ لادر تاضذ تِ درستی دلیل اًتخاب ایي
آزهَى را تیاى ًوایذ.
 - 2تِ رٍش دستی آزهَى را اًجام دّذ.
 - 3تِ ووه ًرم افسار آزهَى را اًجام دادُ ٍ ًتایج را
تفسیر ًوایذ.

افسار
13

آضٌایی تا آزهًَْای غیر خاراهتری
 - 1وارترد آزهَى هيٍ-یتٌی
 - 2وارترد آزهَى ٍیلىسَى
 - 3آزهَى هه ًوار

سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

 - 1داًطجَ تایذ در خایاى والس لادر تاضذوِ تر اساس
ضرایظ هتغیرّا از جولِ ًرهال تَدى ٍ یا رتثِ ای
تَدى هتغیر  ،آزهَى هٌاسة را اًتخاب ًوایذ.
 - 2داًطجَ تایذ لادر تاضذ آزهًَْای غیر خاراهتری را
فمظ تِ ووه ًرم افسار تا دلت اًجام دادُ ٍ ًتیجِ را
تفسیر وٌذ.
 - 3رسن جذٍل تَافمی ترای آزهَى هطاّذات زٍجی دٍ
حالتِ ٍ اًجام آزهَى هه ًوار تِ رٍش دستی ٍ ًرم
افساری

سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

 - 1داًطجَ تایذ لادر تاضذ در صَرت ًیاز تِ ووه ًرم

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

ّوسهاى تِ
ووه ًرم
افسار
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آزهَى آًالیس ٍاریاًس یه عرفِ
1
2
3
4
5
6

15

-

آضٌایی تاهفَْم ٍاریاًس تیي گرٍّْا
آضٌایی تاهفَْم ٍاریاًس داخل گرٍّْا
آضٌایی تا آزهَى ANOVA
آضٌایی تا آزهًَْای تؼمیثی ٍ وارترد آًْا
آضٌایی تا خیص فرضْای آزهَى
آضٌایی تا آزهَى ورٍسىال ٍالیس

ضریة ّوثستگی ٍ رگرسیَى چٌذ هتغیرُ
1
2
3
4

-

یادآٍری ًوَدار خراوٌص ٍ وارتردآى در تؼییي ضریة ّوثستگی
تؼییي ضریة ّوثستگی ٍ آزهَى هرتَعِ در دادُ ّای ووی ٍ رتثِ ای
هحاسثِ ی خظ رگرسیَى تِ ووه ًرم افسار تا رٍضْای هختلف ٍ تفسیر ًتایج
هحاسثِ ی ضریة تؼییي ٍ وارترد آى

 - 5آضٌایی تا اّویت ٍ وارترد هذلسازی تِ ووه رٍضْای رگرسیًَی

افسار همایسِ ی تیي چٌذگرٍُ را تِ درستی اًجام

ّوسهاى تِ

دادُ ٍ در صَرتی وِ ضرایظ ترای ANOVAترلرار

ووه ًرم

ًثاضذ از آزهَى غیر خاراهتری هؼادل آى یؼٌی
آزهَى ورٍسىال ٍالیس استفادُ ًوایذ.

افسار
سخٌراًی ٍ

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح

آهَزش

تاجً ،رم افسار آهاری ،وتاب

 - 1داًطجَ لادر خَاّذ تَد تِ ارتثاط تیي هتغیرّا از
عریك رسن ًوَدار خراوٌص ٍ ضریة ّوثستگی خی
تثرد.

ّوسهاى تِ

 - 2در تارُ ی هؼٌی داری ضریة ّوثستگی لضاٍت

ووه ًرم

وٌذ.

افسار

 - 3لادر خَاّذ هتغیرّای هؼٌی دار در هذل را تِ دست
آٍرد.
 - 4تفسیر هٌاسثی از ضاخص ضریة تؼییي ارائِ دّذ.
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ارائِ ی وار ػولی هثٌی تر تَصیف ٍتحلیل یه ًوًَِ از هماالت هٌتطر ضذُ در هجالت
فارسی ٍ یا اًگلیسی

سخٌراًی

خاٍرخَیٌت ،تختِ ،هاشیه ،لح
تاج
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