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 شرح تقسیم کار گروه 

هـاتِ ّای تِ دػت آهذُ ،  َصیغ تشای دادُحلَل ًوَداسّای ت :تَكیفی گشٍُ خاًن خلیلًَذ 1

، ػِ (ٍ هَاسد هٌتخة ؿوا 8تَضیح ) تشای ػَاالت تشگضیذُ ّیؼتَگشام

دٌّذگاى تِ  وِ هیضاى ًؼثی پاػخ)ای  ٍ ًوَداس دایش3ُتَضیح سٍاًـٌاختیگَیِ 

 ّای ّای هثتٌی تش گَیِ عثمِ فشاٍاًی تشای(وٌذ هیّش گضیٌِ سا هـخق 

واس سا ّن ایي   -  یػَاالت هٌتخة فشٌّگٍ  (7دس تَضیح ) سٍاًـٌاختی

 عثمِ/ آلا یا خاًن / ػال ٍسٍدی ) ّا عثمِّن تِ تفىیه  سٍی ول دادُ ّا ٍ

 .تَاى اًدام داد هی(  7تَضیح ّای فشٌّگی تٌذی دس ؿاخق

 . ّا تا تیاى ػغح اعویٌاى آىتفؼیش هـاّذات تالؽ تشای 

 45تِ خلَف دٍ تِ دٍ تیي ) ًتایحتیي تؼتگی  ّنتشسػی اٍلیِ  :تَكیفی آرسًَا خاًنگشٍُ  2

ٍ ایداد ( ّای خٌؼیت، همغغ، سؿتِ اها ًِ ػتَى  – 3تَضیح ّا ػَال ٍ گَیِ

Correlogram . هـخق وشدى  . ّا ّوشاُ تا تشای ّش یه اص ّوثؼتگی

ٍ سٍد  ّا هی تشای آى یهؼٌاداسوِ احتوال  یّای تؼتگیتشیي ّن  هْن

ّا تِ هٌظَس تاییذ ػذم ٍخَد كفش دس تاصُ  تشای آى هحاػثِ تاصُ اعویٌاى

 .اعویٌاى

 .ایي ًتایح تالؽ تشای تفؼیش ٍ یافتي ػلل

تشای  خوؼیت ای هیاًگیي ٍ ٍاسیاًغ تاصُای ٍ  ًمغِ تشآٍسد :اػتٌثاعی ًذایی خاًنگشٍُ  3

ّا، الصهِ اػتفادُ اص سٍؽ تشآٍسد  فشم تَصیغ ًشهال تشای دادُ)ّا،  پاػخ

تشسػی هیضاى كحت ایي فشم دس . اػت 2ٍاسیاًغ هثتٌی تش تَصیغ وای 

 .(گیشد ًظاد كَست هی واس گشٍُ خاًن دّماى

  3یحتَضتشای ول ًوًَِ دس ػَاالت فشٌّگی ٍ ػِ گَیِ سٍاًـٌاختی اتتذا 

ٍ تِ كَست خذا،  7تَضیح  عثمِتشای ّش  هیاًگیيفمظ ای  ػپغ تشآٍسد تاصُ ٍ

ّای سٍاًـٌاختی تیي  گَیِای تفاضل هیاًگیي  همایؼِ ٍ تشآٍسد تاصُ

 .ی فشٌّگیّا عثمِ

 .یحًتا یيػلل ا یافتيٍ  تالؽ تشای تفؼیش هـاّذات 

تش حؼة  سٍاًـٌاختیػِ گَیِ ّش یه اص  تحلیل سگشػیَى: اػتٌثاعی صادُ گشٍُ خاًن ًَیؼی 4

، تالؽ تشای سػیذى تِ تیـتشیي ػَاهل فشٌّگی تا تیـتشیي ّوثؼتگی

 .تثییي

 .ؿَد ٍ تیاى آى چِ اص ایي تحلیل دسن هیًتایح تفؼیش  تالؽ تشای 

آصهَى، )اتضاس آهَختِ ؿذُ دس دسع  یحذاوثش یشیتِ واسگ: اػتٌثاعی گشٍُ خاًن تالشی 5

تِ ػَال  یپاػخ آهاس یتشا  ...( یَى،دس كَست لضٍم سگشػ یاًاًاح  یاتی،تشآٍسد

  :یشص

وِ  وؼاًیتِ عَس هیاًگیي  وِ گفت ٪95 یٌاىدس ػغح اعو تَاى یه آیا



ّا  ووتش تا سػاًِوِ  یًؼثت تِ وؼاً وٌٌذ ّا كشف هی ٍلت صیادی تا سػاًِ

   تشخَسداسًذ؟ یـتشیاص ػغح اضغشاب ت  وٌٌذ كشف ٍلت هی

 یحتَض -(ؿَد یتشسػ یضً یاػتشع ٍ افؼشدگ یِدٍ گَ یػَال تشا یيّو)

 .هـاّذُ ؿَد 8ٍ  7

ٍ  (8تَضیح : تشای ایذُ گشفتي) خذیذّای فشٌّگی  هحاػثِ گَیِ :تَكیفی گشٍُ خاًن ػشٍؽ 6

ًوَداس تِ كَست ّا  دٍ تِ دٍی گَیِّای سٍاى ؿٌاختی ٍ ًوایؾ  گَیِ
تِ ّوشاُ  ،دٍ یا چٌذ تؼذی تِ هٌظَس وـف سًٍذّای هَخَد پشاوٌذگی

ّن تؼتگی ٍ ؿیة سؿذ یه وویت تش حؼة ٍ هحاػثِ تغثیك هٌحٌی 

 . اػت َاسدی وِ ٍخَد ساتغِ اص سٍی ًوَداس لاتل احؼاعدس هدیگشی 

 .تفؼیش ًتایحتالؽ تشای 

ٍ ( 3تَضیح )ّا  ًضدیىی تِ تَصیغ ًشهال تشای گَیِتشآٍسد هیضاى : تَكیفی ًظاد گشٍُ خاًن دّماى 7

ٍ ّای فشٌّگی هثل ػَاالت سػاًِ ٍ هیضاى كشف ٍلت تا خاًَادُ،  وویت

 .ّا ای ّش یه اص ایي ؿاخق سػن ًوَداس خؼثِ

آصهَى، )تِ واسگیشی حذاوثشی اتضاس آهَختِ ؿذُ دس دسع  :اػتٌثاعی گشٍُ خاًن ّادیاى 8

تشای پاػخ آهاسی تِ ػَال   ...(احیاًاً دس كَست لضٍم سگشػیَى،   تشآٍسدیاتی،

  :صیش

تشی تا  ضؼیف اتلالگفت وؼاًی وِ  ٪95تَاى دس ػغح اعویٌاى  آیا هی

 اص ػغح تشی داسًذ  ًؼثت تِ وؼاًی وِ اتلال لَی  خاًَادُ خَد داسًذ

   اضغشاب تیـتشی تشخَسداسًذ؟

تَضیح  -(ّویي ػَال تشای دٍ گَیِ اػتشع ٍ افؼشدگی ًیض تشسػی ؿَد)

 .هـاّذُ ؿَد 8ٍ  7
 

تشای تشسػی تفاٍت هؼٌاداس ّش یه ( AnoVa) ًغٍاسیا تحلیل: اػتٌثاعی گشٍُ خاًن احوذی 9

ّای  ّای تفىیه ؿذُ تش اػاع ٍیظگی عثمِتیي  گَیِ سٍاًـٌاختی اص ػِ

  (7تَضیح ) فشٌّگی

 ّای وویت ّای سٍاًـٌاختی ٍ گَیِّای  هحاػثِ هیاًگیي   :تَكیفی آتادی  گشٍُ خاًن هخلق 10

ٍ اػتخشاج   (8تَضیح  فشٌّگی هاًٌذ هَاسد هزوَس دسّای  وویت)فشٌّگی 

یؼٌی تش حؼة ػي وِ هی تَاى آى سا اص )ّا  آى هیاًگیي تغییشات صهاًی

،  تغثیك هٌحٌی ٍ تؼییي (ٍسٍدی تخویي صدتشویة همغغ ٍسٍدی ٍ ػال 

ّای ػٌی اص  عثمِّا دس  ّوچٌیي همایؼِ تفاٍت گَیِ. ؿیة تغییش تا صهاى

همایؼِ هـاتِ تیي آلایاى ٍ اًدام . ای ای ًوَداس خؼثِ عشیك سػن همایؼِ

 .ّا خاًن

 /. تفؼیش ًتایح تالؽ تشای

آصهَى، )اتضاس آهَختِ ؿذُ دس دسع  یحذاوثش یشیتِ واسگ :اػتٌثاعی گشٍُ آلای كفشپَس 11

تِ ػَال  یپاػخ آهاس یتشا  ...( یَى،دس كَست لضٍم سگشػ یاًاًاح  یاتی،تشآٍسد

  :یشص



وِ  گفت وؼاًی ٪95 یٌاىدس ػغح اعو تَاى یهتش اػاع ًوًَِ حاضش  آیا

ًؼثت تِ وؼاًی وِ ًگاُ  تِ آیٌذُ خَد دس وـَس خَدؿاى داسًذ هٌفیًگاُ 

  تشخَسداسًذ؟ تیـتشیافؼشدگی  احؼاعاص داسًذ  هثثت

 (ؿَد یتشسػ یضً اضغشاباػتشع ٍ  یِدٍ گَ یػَال تشا یيّو)

تیي ٍ ػَاالت فشٌّگی  ... ّای اضغشاب ٍ اػتشع ٍ  همایؼِ گَیِ :تَكیفی آتادی گشٍُ آلای هؼیي 12

دس یه  ای خؼثِّای ًوَداسسػن تش اػاع ( 7تَضیح ) ّای هختلف عثمِ

 . كفحِ

 /.یحًتا یشتفؼ یتالؽ تشا

تشای  Fهثتٌی تش تَصیغ پیَػتِ  (Anova)ٍاسیاًغ حلیل ت  :اػتٌثاعی گشٍُ آلای ؿْشػتاًی 13

 سػاًِ، ًَع سػاًِ، ٍ  استثاط تا خاًَادُ،)اثش ػَاهل فشٌّگی  هؼٌاداسی تشسػی

اضغشاب، اػتشع ٍ  ّای ّش یه اص ؿاخق تش( احؼاع اتلال فشٌّگی

 .هـاّذُ ؿَد 8 یحتَض .افؼشدگی

آصهَى، )اتضاس آهَختِ ؿذُ دس دسع  یحذاوثش یشیتِ واسگ  :اػتٌثاعی گشٍُ آلای هْام 14

تِ ػَال  یپاػخ آهاس یتشا  ...( یَى،دس كَست لضٍم سگشػ یاًاًاح  یاتی،تشآٍسد

  :یشص

احؼاع اتلال ووتشی وِ  گفت وؼاًی ٪95 یٌاىدس ػغح اعو تَاى یه آیا

اص ػغح اضغشاب  ًؼثت تِ وؼاًی وِ چٌیي ًیؼتٌذ خَد داسًذفشٌّگ  تا

  تشخَسداسًذ؟ یـتشیت

 (ؿَد یتشسػ یضً یاػتشع ٍ افؼشدگ یِدٍ گَ یػَال تشا یيّو)

 .هـاّذُ ؿَد 8ٍ  7 یحتَض

آصهَى، )اتضاس آهَختِ ؿذُ دس دسع  یحذاوثش یشیتِ واسگ  :اػتٌثاعی گشٍُ آلای فلّاح 15

تِ ػَال  یپاػخ آهاس یتشا  ...( یَى،دس كَست لضٍم سگشػ یاًاًاح  یاتی،تشآٍسد

  :یشص

داؿتي پَل صیاد وِ  گفت وؼاًی ٪95 یٌاىدس ػغح اعو تَاى یه آیا

ّا اص آیٌذُ اػت، ًؼثت تِ وؼاًی وِ چٌیي  تشیي هؤلفِ تلَیش آى هْن

  تشخَسداسًذ؟ یـتشیاص ػغح اضغشاب ت ًیؼتٌذ،

 (ؿَد یتشسػ یضً یفؼشدگاػتشع ٍ ا یِدٍ گَ یػَال تشا یيّو)

 .هـاّذُ ؿَد 8ٍ  7 یحتَض

 

 ۺتوضیحات

ٍ وـف سٍاتظ خذیذ اص سٍی ایي ّای خذیذ ؿوا  ایذُ. یه پشٍطُ ٍالؼی اػتاًدام ایي یه تمؼین واس ٍالؼی تشای . ۱

واسّای دیگشی سا ّن تؼشیف وشدُ ٍ   تَاًذ ػالٍُ تش واسّای خذٍل فَق، ّش گشٍّی هی. اػتّا هَسد لذسداًی  دادُ

/ . تش ػاصًذ گشدد وِ تِ ایي تشتیة ّش یه اص اػضای گشٍُ واسًاهِ ؿخلی خَد سا ًیض غٌی اًدام دّذ ٍ تـَیك هی



تَاًیذ تِ حؼة  ًیؼت ٍ هیهحذٍد تِ ایي ّا اها   پیـٌْاد ؿذُ، 8ٍ  7دس تَضیحات  هَاسدیا ّ تشای تشخی گشٍُ

 .تـخیق ٍ ػاللِ هَاسد دیگشی سا ًیض تیاصهاییذ

دس ایي هَاسد هٌظَس آى اػت وِ  -ّا تِ واسگیشی حذاوثشی اتضاس آهَختِ ؿذُ دس دسع خَاػتِ ؿذُ اص تشخی گشٍُ

 . ّای هختلف تایذ یىذیگش سا تاییذ وٌٌذ ًتیدِ حاكلِ اص سٍؽ

ػَاالت )ّای خالی  دس خلَف دادُّا دس لالة یه فایل تدویغ ؿذ ٍ  ّای دادُ، فایل ّای گشٍُ پغ اص دسیافت فایل. ۲

تا  5)ّای سٍاًـٌاختی  دس پشػؾ  :تَدًذ تِ ایي كَست ػول ؿذ هـخق ًوَدُ  vّای دادُ تا  وِ گشٍُ( پاػخ دادُ ًـذُ

 5تا همذاس هتَػظ ( 42تا  28ٍ   24تا  22)ای فشٌّگ  ٌذگضیٌِدس ػَاالت چ. خاگزاسی ؿذًذ 1.5تا همذاس هتَػظ ( 21

دس . تا همذاس هتَػظ ػایش اػضای ًوًَِ دس ّش ػتَى، خاگزاسی ؿذًذ 27ٍ  26ٍ  25دس ػِ ػتَى . خاگزاسی ؿذًذ

 ٍ تشای واسّایی وِ تخَاّین تش اػاع یىی اص ایي -ٍ ػال ٍسٍدی تغییشی دادُ ًـذ همغغ، سؿتِ یت،خٌؼّای  ػتَى

  .ّایی وِ آى وویت خاف سا ًذاسد كشف ًظش ًوَد تَاى اص سدیف تؼشیف وٌین، هی عثمِوویت ّا 

گَیِ دس ایي پشٍطُ یؼٌی وویتی وِ اص خوغ چٌذ ػتَى حاكل ؿَد ٍ یه هفَْم هـخق سٍاًـٌاختی یا فشٌّگی  .۳

. ٍ اػتشع اػت  افؼشدگی،  اضغشاب،ّای هحاػثِ ؿذُ تشای  هٌظَس اص ػِ گَیِ سٍاًـٌاختی، ػتَى.  سا تشآٍسد وٌذ

 . اًذ ایي ػِ گَیِ دس فایل ًْایی دادُ تا سًگ ًاسًدی سٍؿي هتوایض ؿذُ

ػپغ . ؿًَذ تؼْیل هی  SPSSیا اػتفادُ كحیح اص   MATLABاوثش واسّا تا ًَؿتي یه وذ اٍلیِ دس   .۴

 . ٍ ًتایح سا اػتخشاج وشد خایگزاسی ًوَددس ّواى وذ تِ كَست هتَالی ّای دادُ سا  تَاى آسایِ هی

 آیا اص ایي ًوَداس هی تَاى چیضی فْویذ؟ یا ٍاتؼتگی هـخلی سا حذع صد؟: لغفا ًتایح ػذدی سا تفؼیش ًواییذ .۵

 ؿَد اعویٌاى داؿت؟  تَاى تِ آى چِ دسن هی چمذس هی

اها اگش دس آصهَى یا . اػت ٪95 ّای اعویٌاى  تاصُ ّا ٍ تشآٍسدیاتی دس تواهی آصهَى هَسد ًظش ػغح اعویٌاى .۶

تا ػغح اعویٌاى )تَاًین لذسی تخفیف دّین  ّا تا ایي ػغح اص اعویٌاى تِ ًتیدِ هؼٌاداس ًشػیذین هی تؼتگی ّن

 .(ّن تشسػی وٌین ٪90تش هثل  پاییي

یه آى اػت وِ دادُ ّا سا تش اػاع تؼشیف   (یه ػتَى دادُ دس فایل)تٌذی تش حؼة یه وویت  عثمِهٌظَس اص  .۷

تمؼین وٌین، تا تؼذ تتَاًین تفاٍت ( گؼؼتِ) عثمِچٌذ ، تِ دٍ یا پیَػتِ  یا چٌذ همذاس هشصی سٍی یه وویت

ٍ اگش تفاٍت هؼٌاداس ٍخَد داؿت، تِ ٍخَد ًَػی   ّا تشسػی وٌین، عثمِدیگشی سا تیي ایي پیَػتِ   هیاًگیي وویت

 . ثشینهَسد هغالؼِ گواى ت تٌذی ٍ وویت  عثمِاستثاط تیي وویت 

تَاًیذ تِ تـخیق خَد  ؿوا هی. آهذُ اػت صیشّای لاتل اخشا دس خلَف ػِ گَیِ سٍاًـٌاختی دس  تٌذی عثمِیىی اص 

 .ّای دیگشی ّن اًدام دّیذ تٌذی عثمِ
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ّای ًوًَِ سا  سدیف 8تَضیح ّای  تش حؼة وویتتَاى  هثالً هی  تٌذی اًدام داد، عثمِتَاى  دس ػَاالت فشٌّگی هیٍ 

 .ًوَدتمؼین ( سػذ تِ ًظش هٌغمی ًوی  عثمِتؼذاد تیـتش ) عثمِتِ دٍ یا ػِ 

 :اًتخاب ؿًَذ هَسد هغالؼِ ّای فشٌّگی هَاسد صیش تیي وویتخَب اػت  .۸

 یيتا ٍالذ گَیِ ویفیت استثاطاص  یتِ ػٌَاى تشآٍسد 31 یال 28ّش فشد تِ ػَاالت  ّای خوغ پاػخ •

 38، 32، 42، 34اص ػَاالت  یهپاػخ  ّش  •

 تِ ػٌَاى تشآٍسدی اص گَیِ اتلال فشٌّگی تا خاهؼِ خَد 40ٍ  39ٍ 38خوغ ػَاالت  •

  ی،ا لشاس گشفتي دس هؼشم اعالػات سػاًِ یضاىاص ه یتِ ػٌَاى تشآٍسد 25ػَاالت  •

 .یخاسخ یّا استثاط تا سػاًِ یضاىاص ه یتِ ػٌَاى تشآٍسد 26ٍ ػَال  •

ّش گشٍّی ػالٍُ تش گضاسؽ واهل وِ . دس تحَیل ًتایح تِ توام هَاسدی وِ دس ػایت دسج ؿذُ اػت دلت ؿَد. 9

ّای  ّای ؿخلی سا ًیض دس لالة پَؿِ ٍ واسًاهِ ّای وذًَیؼی ؿذُ ؿَد، تایؼتی فایل تَػظ ػشگشٍُ تدویغ هی

  .هٌظن اسائِ ًوایذ

آٍسی دادُ، داًـدَیاى دس تىویل ػَاالت سػاًِ  ّای خوغ ًْایتاً روش ایي ًىات الصم اػت وِ تِ گضاسؽ گشٍُ: نکته

دس : ّایی تشای اكالح تیاًذیـین ّا تَخِ ًوایین یا ساُ اًذ وِ ؿایذ الصم تاؿذ دس تفؼیش ًتایح تِ آى اتْاهاتی داؿتِ

خَاتگاّی یا هتأّل عثیؼتاً ػاػات ووتشی سا تا ٍالذیي خَد  داًـدَیاى« ػاػات كشف ؿذُ تا خاًَادُ»هَسد ػَال 

چٌذ »ّوچٌیي داًـدَیاى دس پاػخ تِ ػَال . وٌٌذ اها ایي الضاهاً تِ هؼٌای ضؼف اتلال خاًَادگی ًیؼت كشف هی

داًؼتٌذ وِ آیا تلگشام سػاًِ داخلی تِ حؼاب هی آیذ یا  ًوی« وٌیذ ّای خاسخی تَخِ هی دسكذ اٍلات تِ سػاًِ

ّای دادُ ؿذُ تِ ایي ػَاالت سا تا  ایي هَاسد هوىي اػت لذسی اػتثاس پاػخ. ٍ آیا اػاػاُ سػاًِ ّؼت یا ًِ –خاسخی 

 . تشدیذ هَاخِ وٌذ وِ پغ اص حلَل ًتایح تَػظ دٍػتاى تِ آى خَاّین پشداخت

 

 دس پٌاُ خذا

 هَفك تاؿیذ


