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آموزش پزشکیارشد:حصیلیتيرشتهو مقطع آموزش پزشکی:گروه آموزشییپزشک:دانشکده
یک واحد عملی یک واحد : دنوع واح2:تعداد واحد)2(شیوه هاي تحقیق در آموزش:نام درس

:مکان برگزاري:زمان برگزاري کالسدارد:یش نیازپنظري
، دکتر زهره سهرابی:مسئول درس:تعداد دانشجویان

دکتر زهره سهرابی:مدرسعضو هیأت علمی گروه آموزش پزشکی
:شرح دوره

هاي آموزش علوم رفتاري و شناخت قلمرو پژوهشدر تحلیل پژوهشهايو روشبا مفاهیم دانشجوآشناییمنظوربه
هاي پـژوهش و گـردآوري و تحلیـل    ضمن آشنایی با کلیات روشدانشجوگردد، تا ، این واحد درسی ارائه میپزشکی

ي کارشناسـی  لیل طـرح تحقیقـاتی خـود در دوره   هاي اولیه و ضروري دست یابد و  در انجام و تحداده ها  به مهارت
. ارشد توانایی الزم را داشته باشد

: هدف کلی
فهم آمار استنباطی و توصیفی در پژوهش هاي رفتاري و آشنایی با نحوه تحلیل داده ها و تفسیر یافته هاي پژوهشی

:اختصاصیاهداف 
:در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود

.ژوهش هاي علوم رفتاري را تشریح کندنقش آمار در پ
.منطق استباط آماري در پژوهش هاي آموزشی را بیان کند

.سطوح زیر منحنی توزیع نرمال را محاسبه کند
.بتواند در نمونه هاي ارائه شده، داده ها را گروهبندي کرده و توزیع فراوانی و شاخص هاي مرکزي را محاسبه نماید

.شرح دهدکاربرد آزمون فرضیه را 
.انواع خطا در استباط آماري را با ذکر مثال توضیح دهد

.مثال بزندtبراي کاربرد انواع آزمون هاي 
.تحلیل واریانس یک متغیري را توصیف کند و مثال بزند

.آزمون هاي ناپارامتریک و نقش آنها در مقایسه انواع گروهها را شرح دهد و مثال بزند
.ناگون تجزیه و تحلیل اطالعات را بیان کندمعایب و محاسن روشهاي گو

.را نشان دهدSPSSنحوه ورود اطالعات و تعریف متغیرها در نرم افزار 
براي تعریف متغیر جدید، تغییر نمایش داده ها و انتخاب گروه ها SPSSبتواند بنا بر نیاز از ویژگی هاي نرم افزار 

.استفاده کند
.ر تجزیه و تحلیل داده ها را در عمل نشان دهددSPSSنحوه بکارگیري نرم افزار 

.را تفسیر نمایدSPSSنتایج بدست آمده از تحلیل با 

:هاي تدریسشیوه
*پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی
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)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله*بحث گروهی

:وظایف و تکالیف دانشجو
و انتخاب آزمون آماري مناسبSPSSورود اطالعات در 

مورد نظر استادنمونه پژوهشیدرتفسیر نتایج 
مورد نظر استادعلمی پژوهشیهاينقد تحلیل هاي بکار گرفته شده در مقاله

ارائه یک پروپوزال تحقیقاتی با تا کید بر تحلیلهاي اماري

:  وسایل کمک آموزشی
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
20هرائه تکالیف کالسی و پرزنت هاي کالسی

40ارائه پروپوزال 
30نقد مقاالت و تفسیر نتایج

10شرکت فعال در کالس

نوع آزمون
پروژه عملی

: نابع پیشنهادي براي مطالعهم

Cohen, L. Manion, L. Morrison, K. ( 2011) Research methods in education
Gall, M.D., Gall, J.P.,& Borg, W. Educational research: An introduction Boston arson
Education, latest edition

1393:علی دالور، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، انتشارات پیام نور
استدالل آماري در علوم رفتاري ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، آخرین علیرضا کیامنش، ریچارد شیولسون ،  ترجمه 

چاپ
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر سهرابینقش آمار در پژوهش هاي علوم رفتاري1
دکتر سهرابیمنطق استباط آماري2
دکتر سهرابیهاي آن و سطوح زیر منحنی توزیع نرمالتوزیع نرمال، ویژگی 3
دکتر سهرابیتوزیع هاي فراوانی، ماتریس داده ها و شیوه گروه بندي داده ها 4
دکتر سهرابی)Hفرضیه صفر، فرضیه ( مفاهیم اساسی زیر بناي آزمون فرضیه5
دکتر سهرابیانواع خطا در استنباط آماري6
دکتر سهرابیمیانگین هاي جامعهاستنباط تفاوت بین7
دکتر سهرابیتصمیم گیري، خطا و توان آزمون8
دکتر سهرابیو کاربردهاي آنtآزمون 9
توصیف تحلیل واریانس و روشهاي (تحلیل واریانس یک متغیري10

)مقایسه میانگین ها در تحلیل تحلیل واریانس
دکتر سهرابی

ابیدکتر سهرآزمون ناپارامتریک11
دکتر سهرابیضریب همبستگی، ویژگی هاي آن و انواع آن12
و استفاده از ویژگی هاي آن SPSSنحوه ورود اطالعات در نرم افزار 13

براي نمایش داده ها، انتخاب متغیر ها 
دکتر سهرابی

دکتر سهرابیتعریف متغیر جدید و انتخاب گروه ها14
دکتر سهرابیSPSSاستفاده از نرم افزار نحوه تجزیه و تحلیل اطالعات با15
دکتر سهرابیتفسیر یافته هاي پژوهشی16


