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 تحلیل داده های پروژه سردار

 هدف تحلیل: بررسی میزان و نوع کار فرهنگی الزم برای توسعه شناخت عمومی از اندیشه سردار عزیز

 ردار به چند حوزه تقسیم شده است:روش کار: سواالت مربوط به خصوصیات س

 خانواده 

 مجاهدت و شجاعت، نبرد و شهادت 

 ایمان به خداوند و معنویت 

  رفتار در جامعهاخالق و 

 اندیشه سیاسی، انقالبی بودن و والیت 

 نقش ملی و بین المللی 

 این دسته بندی در فایل پیوست قابل مشاهده است.

 نحوه تبدیل پاسخ های کیفی به عددی به این شرح است:

 =1کم 

 =3تا حدی 

 =5زیاد 

نشان می  Nکه آن را  با   می آیدبا جمع پاسخ ها برای هر حوزه، نمره میزان آشنایی فرد با آن حوزه به دست 

به  نمره ای برای اهمیت هر حوزه همچنین با جمع نمرات اهمیت سواالت هر حوزه در فایل تامین شده،  دهیم.

 (2)کار گروه  نشان می دهیم.  Mکه آن را با  دست می آوریم.

عرضه می  ششگانه فوق تلفمخ ه ای و مشابه آن برای حوزه هایهر گروه نتایج خود را در قالب نمودارهای دایر

را با هدف کشف شاخصی که آن را میزان  سرمایه گزاری فرهنگی  کار دو گروهنتایج  2 کند. عالوه بر این گروه

 شرح این کار در زیر آمده است.د. ر هر حوزه می نامیم، ترکیب می کنالزم د
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متناسب با تعداد (̅ ) در هر حوزه میزان آشنایی حاصله متوسط برای محاسبه این شاخص، فرض می کنیم که 

افراد آشنا با آن حوزه در جامعه باشد. به این ترتیب عبارت نرمالیزه زیر شاخصی از درصد ناآشنایان با این حوزه 

 در جامعه خواهد شد: 

   ̅

 
   

 که در آن 

                             

 در واقع حداکثر نمره قابل تصور برای میزان آشنایی با آن حوزه است. 

شاخص اهمیت نرمالیزه شده در هر حوزه به عنوان وزن و ضریب برای هر مورد  استفاده   از متوسطهمچنین 

  می کنیم. به این ترتیب میزان کار الزم برای هر حوزه )سرمایه گزاری الزم( به این طریق محاسبه می گردد:

    
 

 
 

 که در آن 

                             

 «به صورت های زیر ترسیم )بصری سازی( می گردد در کنار هم،  برای شش حوزه P نمایش نهایی این اعداد

Treemap Chart 

Pie Chart 

Bar Chart 

تقسیم کار بین دو گروه به هر صورت دیگری هم که مورد توافق دو گروه باشد قابل قبول است.  عاوه بر این دو 

 گروه می توانند به تشخیص خود تحلیل های افزوده ای رودی داده ها انجام دهند. 

 موفق باشید

  


