گروه

شرح تقسیم کار

1

خاًنّا تارًٍی-سراعتی-فغاًی -حسیٌی

استٌثاطی :تزآٍردیاتی تاسُ ای تفاٍت تیي
هیاًگیي خزدُهقیاسّا تیي گزٍُّای
هتفاٍت(.تَضیح  4سیز غفحِ را تثیٌیذ).

2

خاًنّا تیاتهختاری-فتحی-حزهتی-سلیوی ًثی

استٌثاطی :تزآٍردیاتی تاسُای ّنتستگی دٍ
تِ دٍ تیي خزدُهقیاسّاّ .وچٌیي تیي
سَاالت هٌتخة خَد ضوا .آسهَى کزدى
فزؼ ٍخَد ّنتستگی در تیي
خزدُهقیاسّا کوک هیکٌذ درک کٌین
کِ چقذ هیتَاًین تِ ٍخَد ّنتستگیّا
قائل تاضین.

3

خاًنّا هحسٌی-خذاهزادی-هیزداهادی-هعیّزطزقیّ-اضوی

خوعآٍری دادُ

4

خاًنّا دٍستًَذی-تزاتی-فیزٍسُ-خاًی

استٌثاطی :تزآٍردتاسُای هیاًگیي ٍ
ٍاریاًس تزای خزدُهقیاسّا ٍ تیي
سَاالت هٌتخة رٍی توام خوعیت.
ّوچٌیي هحاسثِ تزای گزٍُّای هتفاٍت
(تَضیح  )4تِ اًتخاب ضوا.

5

خاًنّا خٌیذیضزیعتسادُ-عیَضیسادُ-کیاىارثیًَ-ر

خوعآٍری دادُ

6

خاًنّا یافتیاىَّ-ضوٌذ-غلحهیزسایی-ساداتاهیٌی

تَغیفیّ :یستَگزام ٍ ضاخعّای
پزاکٌذگی ٍ توزکش تزای دادُّای فزم الف
 ٍ 2فزم ب  .السم است تفسیزی اس
تَسیعّای دادُ ضذُ ارائِ ضَد .اس
هطاّذات خَد چِ ًتیدِای هیگیزیذ؟

7

خاًنّا رستگارً-دفلَ-رستوی-اسذی-ایواًی

تَغیفیّ :یستَگزام ٍ ضاخعّای توزکش
ٍ پزاکٌذگی تزای فزم الف  ٍ 1خزدُ
هقیاسّا – دقت ًواییذ کِ تزخی سَاالت
هثل ایام ّفتِ تایذ تِ ضکل هٌاسثی
تاسًوایی ضًَذ (هثال فزاٍاًی رٍسّای ّفتِ
تِ تفکیک)

8

خاًنّا هیزضفیعی-رستوی-علیپَر-کاضاًی

استٌثاطی :آسهَى فزؼّای آهاری هٌذرج
در ضزح کلی کارّا ٍ ًیش آسهَىّای
دیگزی تِ اًتخاب ضوا *سیز غفحِ را
تثیٌیذ.

9

خاًنّا اتیسادُ-خْاًی

تَغیفی :هقایسِ خزدُهقیاسّا تیي
ٍرٍدیّای هختلف اس طزیق رسن ًوَدار

خعثِای تزای کل خوعیت ٍ ،سپس تِ
تفکیک ٍرٍدیْا .تزای ّز خزدُ هقیاس
توام ًوَدارّای خعثِای در یک ًوَدار
ًوایص دادُ ضًَذ.
 1۱آقایاى عزب-قذیوی-تزقی-دّقاى-حسيسادُ

استٌثاطی :آسهَى فزؼّای آهاری
+تحلیل رگزسیَى** سیز غفحِ را تثیٌیذ.

 11آقایاى ضیعِ-داٍٍدی-خذایاری

تَغیفیّ :نتستگیّا تیي سَاالت
هٌتخة .یعٌی تزرسی راتطِ دٍ تِ دٍ تیي
هَارد پزسطٌاهِ .ضزایة ّن تستگی هَرد
ًظز ّستٌذ .اًتظارم اس ضوا اًتخاب
َّضوٌذاًِ است :هطالعِ ٍاتستگی تیي
کذام هتغیزّا ارسش عولی دارد؟  +تِ
اًتخاب خَد اس ًوَدارّای هٌاسة خْت
ًوایص تػَیزی ّن تستگیّا استفادُ
ًواییذ.

توضیحات:
 -1هٌظَر اس خزدُ هقیاسّا سِ دادُ ّستٌذ :هعذل ،کارآهذی تحػیلیٍ ٍ ،اتستگی تِ رساًِ .اس آى خا کِ هَفقیت
تحػیلی هوکي است غزفا تا هعذل قاتل اًذاسُگیزی ًثاضذ ،یا تزخی اس داًطدَیاى هعذل خَد را درج ًکزدُ تاضٌذ،ها
اس یک پزسطٌاهِ رٍاًطٌاختی ًیش تزای سٌدص هَفقیت تحػیلی استفادُ کزدُاین کِ کارآهذی تحػیلی را تِ ًَعی
هیسٌدذ ،کِ ایي سَاالت در فزم ب آهذُاًذ.
دٍ خزدُ هقیاس دیگز تَسط گزٍُ دادُ در فایل اکسل تز اساس پاسخ تِ دستِای اس سَاالت هحاسثِ ضذُ ٍ در
ستَى خوع فزم ب (تِ ًام خزدُ هقیاس کارآهذی تحػیلی) ٍ ستَى خوع فزم الف ( 2تِ ًام خزدُ هقیاس ٍاتستگی
تِ رساًِ) درج ضذُاًذ.
 -2در فایل اکسل تْیِ ضذُ تَسط گزٍُّای دادُّ ،ز ستَى هتٌاظز تا پاسخّای یک پزسص است.
 -3دقت ًواییذ کِ:
 اکثز کارّا تا ًَضتي یک کذ اٍلیِ در  MATLABتسْیل هیضًَذ .سپس هیتَاى آرایِّای دادُ را
خایگذاری ًوَد.
 لطفا ًتایح عذدی را تفسیز ًواییذ :آیا اس ایي ًوَدار هی تَاى چیشی فْویذ؟ یا ٍاتستگی هطخػی را حذس
سد؟

 سطح اطویٌاى در تواهی آسهَىّا ٍ تزآٍردیاتیّا  ٪95است .اها اگز در آسهَى یا ّنتستگیّا تا ایي سطح
اس اطویٌاى تِ ًتیدِ هعٌادار ًزسیذین هیتَاًین قذری تخفیف دّین (تا سطح اطویٌاى پاییيتز هثل ٪9۱
ّن تزرسی کٌین).

* گزٍُ  -8هثل آسهَى کزدى تفاٍت هیاًگیي هعذلّا تیي ٍرٍدیّای هختلف .یک هَرد کِ تسیار تَغیِ هیکٌن:
اًتظار هیرٍد ٍرٍدیّای اخیزتز در خػَظ ٍاتستگی تِ رساًِ تیطتز اس ٍرٍدیّای قذینتز تاضٌذ .آیا ایي فزؼ در
آسهَى آهاری تأییذ هیضَد؟ ضایذ تتَاى تا آسهًَی رٍی تفاٍت هیاًگیي ٍاتستگی تِ رساًِ ایي را تزرسی ًوَد .تیي
ٍرٍدیّای هختلف تزرسی ًواییذ.
** گزٍُ  1۱هیتَاًٌذ تز اساس رگزسیَى هعذل تز اساس کارآهذی تحػیلی ،هطخع کٌٌذ کِ تز اساس دادُّای
ها ،هعذل تا چِ حذ کارآهذی تحػیلی را پیص تیٌی هیکٌذ؟ هحاسثِ  R2تزای ایي رگزسیَى ًطاىدٌّذُ هفاّین
خالثی است اها تایذ عویقتز فکز کزد .تِ راستی تِ ًظز ضوا اس ایي تحقیق تا چِ حذ هیتَاى پاسخی تزای ایي سَال
فزاّن کزد:
آیا هعذل هیتَاًذ هعیار خَتی تزای هَفقیت تحػیلی قلوذاد ضَد؟
 -4هٌظَر اس گزٍُّای هتفاٍت هثالً ٍرٍدیّای هتفاٍت استّ .وچٌیي گزٍُتٌذیّای دیگزی تز حسة پاسخّای
دیگزی کِ در فزمّا ّست هیتَاًذ هذ ًظز قزار گیزد.

