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تاریخ 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب(

هداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، ا

 عاطفی، روان حرکتی(
 طبقه هر حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  

 تعریف ّای اٍلیِ در آهار

 بررسی هقیاس دادُ ّا

 داًؽجَ ثتَاًذ:
 الف( حیطِ ی ؼٌبختی

، جبهعِ ٍ ًوًَِ را تعریف ، هتغیر تصبدفیهبر، هتغیرآ  -
 کٌذ.

 را درک کٌذ. هفَْم آهبرُ ٍ پبراهتر -
 هقیبض هتغیرّب را تؽخیص دّذ. -

 عبطفی ی حیطِ ة(
 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 . هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -

ؼٌبختی 
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 ة،کتب
جسٍُ آهَزؼی، 
هقبلِ ی هرتجط 

 ،ثب رؼتِ
 ٍایت ثرد

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 آزهَى ٍرٍدی حل توریي 121

2  

 رٍش ّای گسارش اطالعات 

قسوت   -در آهار تَصیفی

 اٍل

 شاخص ّا

 داًؽجَ ثتَاًذ:

 الف( حیطِ ی ؼٌبختی

هفَْم ؼبخص ّبی هرکسی از جولِ هیبًگیي، هیبًِ ٍ  -

 کٌذ ٍاریبًط را درک

ؼٌبختی 
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 حثث پبظخ،

 گرٍّی

 کتبة،
جسٍُ آهَزؼی، 
هقبلِ ی هرتجط 

 ،ثب رؼتِ
 ٍایت ثرد

 

 

 

 

 
 
 

 حل توریي

 تکَیٌی

                                                 

 گردش علوی، آزهبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل هسئله  –گروهی کوچک، نوبیطی  –ای توانذ ضبهل: سخنرانی، هببحثهیبدگیری هی –روش یبددهی   


یب تراکوی )پبیبى یک دوره یب هقطع آهوزضی بب هذف قضبوت در هورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبى( و آزهوى پبیبتواننذ به صورت آزهوى ورودی )آگبهی از سطح آهبدگی دانطجویبى( هرحلهاهذاف هی هب بر اسبسآزهوى  

 دانطجویبى( برگسار گردد.
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 ص ّبی هرکسی از جولِ هیبًگیي، هیبًِ ٍ ٍاریبًطؼبخ  -

 را هحبظجِ کٌذ.

اًحراف هعیبر  ثب ؼبخص ّبی پراکٌذگی: داهٌِ، ٍاریبًط، -

 آؼٌب ؼَد.
 ة(حیطِ ی عبطفی

 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -
 

 121 ٍیذئَ پرٍشکتَر

3  

 رٍش ّای گسارش اطالعات 

قسوت   -در آهار تَصیفی

 اٍل

 شاخص ّا

 داًؽجَ ثتَاًذ:

 الف( حیطِ ی ؼٌبختی

ضریت تغییرات، چٌذک ّب،  : ثب ؼبخص ّبی پراکٌذگی -

 چبرکی آؼٌب ؼَد.داهٌِ هیبى 
ضریت تغییرات، چٌذک ّب،  : ؼبخص ّبی پراکٌذگی -

 داهٌِ هیبى چبرکی را هحبظجِ کٌذ.
 ة(حیطِ ی عبطفی

 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -
 

ؼٌبختی 
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 کتبة،
جسٍُ آهَزؼی، 

بلِ ی هرتجط هق
 ،ثب رؼتِ

 ٍایت ثرد
 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 

 

 

 

121 

 

 تکَیٌی حل توریي

4  

 رٍش ّای گسارش اطالعات 

قسوت  -در آهار تَصیفی

  -دٍم

 جدٍل ّا

 داًؽجَ ثتَاًذ:
 الف( حیطِ ی ؼٌبختی

را تؽکیل  جذٍل تَزیع فراٍاًی ثرای دادُ ّبی کیفی -
 دّذ.

گرٍُ ثٌذی  ویجذٍل تَزیع فراٍاًی ثرای دادُ ّبی ک -
 ؼذُ را تؽکیل دّذ. 

 ة(حیطِ ی عبطفی
 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -

ؼٌبختی 
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 کتبة،
جسٍُ آهَزؼی، 
هقبلِ ی هرتجط 

 ،ثب رؼتِ
 ٍایت ثرد

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 

 

 

121 
 حل توریي

 

 

 

 

 تکَیٌی
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قسوت  -در آهار تَصیفی

  -َمس

 ّا ًوَدار

 الف( حیطِ ی ؼٌبختی

را  ترتیجی )هیلِ ای، دایرُ ای( -ًوَدار دادُ ّبی اظوی -

 تفعیر کٌذ.

 ّیعتَگرام،)گععتِ  -ًوَدار دادُ ّبی کوی پیَظتِ

 .ذتَضیح دّرا  جعجِ ای، تَزیع تجوعی(

 ة( حیطِ ی عبطفی
 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -

 ٍ پرظػ عبطفی
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

جسٍُ آهَزؼی، 
هقبلِ ی هرتجط 

 ،ثب رؼتِ
 ٍایت ثرد

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 

 

 

121 

 تکَیٌی

6  

 داًؽجَ ثتَاًذ: SPSSسار آشٌایی با ًرم اف

 حرکتی  -الف( حیطِ ی رٍاًی

 ی خبم را در ًرم افسار ٍارد کٌذ. دادُ ّب -

ٍیرایػ اٍلیِ دادُ ّب ) ًبم دّی ثِ هتغیرّب، ثرچعت  -

را اًجبم  زدى، اًجبم هحبظجبت ریبضی ثرای هتغیرّب، ...(

 دّذ.

 ة( حیطِ ی عبطفی
 ذ.ثِ درض گَغ کٌ طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -
 

 -رٍاًی
 حرکتی،
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 جسٍُ آهَزشی

ًرم افسار 
SPSS 

هقبلِ ی هرتجط 
 ،ثب رؼتِ

 ٍایت ثرد
 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 

 

 

 

 پرٍشُ 121
 تکَیٌی

 

7  

آهار تَصیفی در ًرم افسار 
SPSS 

 داًؽجَ ثتَاًذ:

 حرکتی  -یالف( حیطِ ی رٍاً
 را تَصیف کٌذ. دادُ ّبی کوی ٍ کیفی -

 ؼبخص ّب را گسارغ دّذ.  -

 حرکتی  -الف( حیطِ ی رٍاًی

 را رظن کٌذ. جذٍل ّبی هٌبظت  -

 را رظن کٌذ. ًوَدارّبی هٌبظت -

 ًَیعی ثٌَیعذ. هقبلِرا ثب رعبیت اصَل ًتبیج  -

 ة( حیطِ ی عبطفی

 -رٍاًی
 حرکتی،
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 جسٍُ آهَزشی

ًرم افسار 
SPSS 

هقبلِ ی هرتجط 
 ،ثب رؼتِ

 ٍایت ثرد
 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 

 

121 

 پرٍشُ
 تکَیٌی

 



 
 حیدریهپسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت  مرکس مطالعات و توسعه آموزش          

 

 ٌذ.ثِ درض گَغ ک طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -
  

8  

 هقدهات آهار تحلیلی

 تَزیع ّای آهاری

 قضیِ ی حد هرکسی 

 َاًذ:داًؽجَ ثت

  الف( حیطِ ی ؼٌبختی
 را درک کٌذ. هفَْم هتغیر تصبدفی -

 ٍ ًرهبل را درک کٌذ. تَزیع  دٍجولِ ای ٍ پَاظيهفَْم  -

 ثب تبثع چگبلی ًرهبل ٍ ٍیصگی ّبی آى آؼٌب ؼَد. -

ثب تبثع چگبلی ًرهبل اظتبًذارد ٍ ٍیصگی ّبی آى، آؼٌب  -

 ؼَد.

 د.ثب قضیِ حذ هرکسی ٍ کبرثرد آى، آؼٌب ؼَ -

 ة( حیطِ ی عبطفی
 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -

ؼٌبختی 
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 کتبة،
جسٍُ آهَزؼی، 
هقبلِ ی هرتجط 

 ،ثب رؼتِ
 ٍایت ثرد

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 

 

 

 

121 
 تکَیٌی حل توریي
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 یرٍش ّای ًوًَِ گیر
 

 داًؽجَ ثتَاًذ:

  الف( حیطِ ی ؼٌبختی

رٍغ ّبی ًوًَِ گیری تصبدفی: ظبدُ، ظیعتوبتیک، ثب  -

 ، آؼٌب ؼَد.خَؼِ ای، طجقِ ای

رٍغ ّبی ًوًَِ گیری غیر تصبدفی: آظبى، هجتٌی ثر ثب  -

 ، آؼٌب ؼَد.ّذف، گلَلِ ثرفی، ظْویِ ای

رٍغ ّبی هٌبظت ًوًَِ گیری در رؼتِ ی تخصصی  -

 یص دّذ.خَد را تؽخ

 ة( حیطِ ی عبطفی
 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -
 

ؼٌبختی 
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 کتبة،
جسٍُ آهَزؼی، 
هقبلِ ی هرتجط 

 ،ثب رؼتِ
 ٍایت ثرد

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 

 

 

 

121 
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 داًؽجَ ثتَاًذ: رٍش ّای ًوًَِ گیری

  الف( حیطِ ی ؼٌبختی

ؼٌبختی 
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 کتبة،

جسٍُ آهَزؼی، 
 

 تراکوی ل توریيح
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رٍغ ّبی ًوًَِ گیری تصبدفی: ظبدُ، ظیعتوبتیک، ثب  - آزهَى هیاًترم

 ، آؼٌب ؼَد.خَؼِ ای، طجقِ ای

رٍغ ّبی ًوًَِ گیری غیر تصبدفی: آظبى، هجتٌی ثر ثب  -

 ، آؼٌب ؼَد.ّذف، گلَلِ ثرفی، ظْویِ ای

یری در رؼتِ ی تخصصی رٍغ ّبی هٌبظت ًوًَِ گ -

 خَد را تؽخیص دّذ.

 ة( حیطِ ی عبطفی
 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -
 

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

هقبلِ ی هرتجط 
 ،ثب رؼتِ

 ٍایت ثرد
 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 

 

 

121 

11  

 داًؽجَ ثتَاًذ: هفاّین اٍلیِ آزهَى فرضیِ

  الف( حیطِ ی ؼٌبختی

 هفبّین اٍلیِ آزهَى فرضیِ آؼٌب ؼَد.ثب  -

ثب هفَْم خطبی ًَع اٍل ٍ دٍم، هفَْم تَاى آزهَى ٍ  -

 ضریت اطویٌبى آؼٌب ؼَد.

 ة( حیطِ ی عبطفی
 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -

ؼٌبختی 
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 کتبة،
جسٍُ آهَزؼی، 
هقبلِ ی هرتجط 

 ،ثب رؼتِ
 ٍایت ثرد

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 

 

 

 

121 
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آزهَى ٍ فاصلِ اطویٌاى برای 

 هیاًگیي جاهعِ

 داًؽجَ ثتَاًذ:

 الف( حیطِ ی ؼٌبختی
 هیبًگیي یک جبهعِ را اًجبم دّذ. آزهَى -

 فبصلِ اطویٌبى هیبًگیي جبهعِ را هحبظجِ کٌذ. -

 آزهَى هیبًگیي دٍ جبهعِ را اًجبم دّذ. -

هحبظجِ فبصلِ اطویٌبى تفبضل هیبًگیي دٍ جبهعِ را  -

 .کٌذ

 ة( حیطِ ی عبطفی
 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

ؼٌبختی 
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 کتبة،
جسٍُ آهَزؼی، 
هقبلِ ی هرتجط 

 ،ثب رؼتِ
 ٍایت ثرد

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 

 

 

 

121 
 تکَیٌی حل توریي
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 .اؼتِ ثبؼذهجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت د در -
 

13  

آزهَى ٍ فاصلِ اطویٌاى برای 

 ًسبت جاهعِ

 داًؽجَ ثتَاًذ:

 الف( حیطِ ی ؼٌبختی
 م دّذ.ًوًَِ ای را اًجبآزهَى ًعجت یک  -

 را هحبظجِ کٌذ. فبصلِ اطویٌبى  ًعجت  جبهعِ -

 را اًجبم دّذ. آزهَى  ًعجت  دٍ جبهعِ -

 را هحبظجِ کٌذ. فبصلِ اطویٌبى تفبضل  ًعجت دٍ جبهعِ -

 ة( حیطِ ی عبطفی
 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -
 

ؼٌبختی 
 عبطفی

 اًی،ظخٌر

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 کتبة،
جسٍُ آهَزؼی، 
هقبلِ ی هرتجط 

 ،ثب رؼتِ
 ٍایت ثرد

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 

 

 

121 

 حل توریي

 تکَیٌی
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 داًؽجَ ثتَاًذ: بستگی بیي دٍ صفت

  الف( حیطِ ی ؼٌبختی

آؼٌب ؼذُ ٍ آى را  ضریت ّوجعتگی پیرظَىثب هفَْم  -

 هحبظجِ کٌذ.

آؼٌب ؼذُ ٍ آى را  وجعتگی اظپیرهيضریت ّثب هفَْم  -

 هحبظجِ کٌذ.

آؼٌب ؼذُ ٍ آى را  دٍ ٍ اظتقالل آزهَى کبیثب هفَْم  -

 هحبظجِ کٌذ.

 ة( حیطِ ی عبطفی
 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -

ؼٌبختی 
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 کتبة،
سٍُ آهَزؼی، ج

هقبلِ ی هرتجط 
 ،ثب رؼتِ

 ٍایت ثرد
 ٍیذئَ پرٍشکتَر
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آهار تحلیلی با ًرم افسار 
SPSS 

 داًؽجَ ثتَاًذ:

  حرکتی -الف( حیطِ ی رٍاًی

را ثب ًرم افسار آزهَى فرضیِ ٍ فبصلِ اطویٌبى هیبًگیي  -

 اًجبم دّذ.

را ثب ًرم هیبًگیي  جتآزهَى فرضیِ ٍ فبصلِ اطویٌبى ًع -

 -رٍاًی
 حرکتی،
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 جسٍُ آهَزشی

ًرم افسار 
SPSS 

هقبلِ ی هرتجط 
 ،ثب رؼتِ
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 افسار اًجبم دّذ.

را ثب ًرم هیبًگیي  آزهَى اظتقالل ٍ ضرایت ّوجعتگی -

 افسار اًجبم دّذ.

 آؼٌب ؼَد. ًحَُ ًگبرغ ًتبیج در هقبلِثب  -

 ة( حیطِ ی عبطفی
 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -

 ٍایت ثرد
 ٍیذئَ پرٍشکتَر

16  

آهار تحلیلی با ًرم افسار 

SPSS 

 داًؽجَ ثتَاًذ:

  حرکتی -الف( حیطِ ی رٍاًی

را ثب ًرم هیبًگیي  آزهَى اظتقالل ٍ ضرایت ّوجعتگی -

 افسار اًجبم دّذ.

 آؼٌب ؼَد. ًحَُ ًگبرغ ًتبیج در هقبلِثب  -

 ة( حیطِ ی عبطفی
 ثِ درض گَغ کٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ  -

 .هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در -

 -رٍاًی
 حرکتی،
 عبطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 جسٍُ آهَزشی

ًرم افسار 
SPSS 

هقبلِ ی هرتجط 
 ،ثب رؼتِ

 ٍایت ثرد
 ٍیذئَ پرٍشکتَر
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 جوع بٌدی کلی هطلب

 ٍ رفع اشکال

 داًؽجَ ثبیذ:

 هطبلت ارائِ ؼذُ در طَل ترم را تَضیح جبهعی ثذّذ. -

 هعبئل هختلف ارائِ ؼذُ در طَل ترم را حل ًوبیذ.  -

ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را ثِ خَثی درک کردُ  -

 ثبؼذ. 

 ٍ اؼتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ؼرکت کٌذ. ثب اًگیسُ -

ؼٌبختی 
 عبطفی

 - حل هعئلِ

 

 

حل هعبئل دادُ  91
 ؼذُ

 پبیبًی
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