
دکتر هْرداد ساٍیس

1394آرر 

( 94ًیوسال اٍل)تالش جوعی کالس آهار 



توضیحات کلی

دادُ ّا ٍ ًتایج آى ّا تا زهاى اًتشار هقالِ هشترک بایستی  : هْن
ّیچ ًتیجِ ٍ ًوَداری ًبایست بدٍى . ًسد اعضای کالس بواًد

.  اطالع استاد درس در اختیار دیگراى قرار گیرد

  پرسشٌاهِ در هجوَع سِ خردُ هقیاس را هی سٌجد ٍ سَاالت
ُ ای ّن در باالی صفحِ اٍل دارد .افسٍد

هعدل
 (پشت صفحِ یا ّواى فرم ب)کارآهدی تحصیلی
 ًِ(پاییي فرم الف)ٍابستگی بِ رسا



گروه جمع آوری داده

 ِتٌظین پرسشٌاه

ُجوع آٍری داد

تفسیر پاسخٌاهِ ّا ٍ کوی سازی

ُتشکیل فایل اکسل کل دادُ ّا در ّواٌّگی تا ّوِ گرٍُ ّای جوع آٍری داد



آمار توصیفیگروه های 

:هحاسثِ آهارُ ّای حاصل از ًوًَِ ّا ٍ ًوایش دادُ ّا

  آلا تِ ّوراُ شاخص ّای  خاًن یا /تفکیک سال ٍرٍدیتِ سَال ّر ًوَدارّای ّیستَگراهی
.هیاًگیي ٍ هیاًِ ٍ ًوا ٍ ٍاریاًس ٍ اًحراف هعیار ّر یک: تورکس ٍ پراکٌذگی

  ٍ ًًِوَدار ّیستَگراهی خردُ همیاس کارآهذی تحصیلی ٍ خردُ همیاس ٍاتستگی تِ رسا
ترای ّر خردُ همیاس( ٍاریاًس)هیاًگیي ٍ هیاًِ ٍ ًوا ٍ پراکٌذگی هحاسثِ 

 ٍ دٍ خردُ همیاس فَق ٍ ًوَدارّای  تستگی ًوًَِ ای تیي ضریة ّن هحاسثِ کٍَاریاًس
.صَرت تَامآى ّا تِ پراکٌذگی 

   ٍُهحاسثِ ّوثستگی دٍتِ  دٍ تیي دادُ ّای سَاالت هٌتخة تِ اًتخاب خَد پژٍّشگراى گر
.(سَاالت جالة تحمیك ایجاد کٌین)



آمار استنباطیگروه های 

 فرض ًرهال تَدى تَزیع هیاًگیي ًوًَِ ای تا تَجِ )ّر پاراهتر هیاًگیي ٍ ٍاریاًس ترآٍرد تازُ ای
هعذل، کارآهذی تحصیلی ٍ : یک از خردُ همیاس ّا در ّر  (تِ کفایت ًسثی حجن ًوًَِ؟

.ٍاتستگی تِ رساًِ
 95٪ترآٍرد تازُ ای ّن تستگی تیي پاراهترّا تا سطح اطویٌاى.

 95اًجام آزهَى فرض ّای زیر تا سطح اطویٌاى:%
 داردکارآهذی تحصیلی تستگی هعکَس تا ٍاتستگی تِ رساًِ ّن.
 دارد( تا هعیار هعذل)ٍاتستگی تِ رساًِ ّن تستگی هعکَس تا هَفمیت تحصیلی  .
(....ایجاد سَال تحمیك تر اساس راتطِ تیي دادُ ّای یک سَال تا سَال دیگر)

.  شَد Tّر هَرد تایستی ّن تستگی تا تازُ اطویٌاى هَرد ًظر آزهَى در 

تررسی ایي کِ هعذل تا چِ اًذازُ تیاًگر کارآهذی تحصیلی است

آزهَى رگرسیَى چٌذگاًِ ٍ ساخت هذل


