تِ ًام خذا
طزح درس :تحلیل چٌذهتغیرُ کارتردی
هذرس :دکتر فریذ زایری

هقطع :کارؼٌاظي ارؼذ
رضتِ :آهار زیعتي

تعذاد ٍاحذٍ 3 :احذ ًظری (ایي درض در قالة  17جلعِ  3ظاػتِ ارایِ هي ؼَد)

رٍش تذريس :ظخٌراًي ،پرظػ ٍ پاظخ ،هثاحثِ،
حل هعالِ تِ رٍغ تحلیلي ،عرح هعایل کارتردی

ٍسايل کوک آهَسضي :کتة درظي ٍ هقاالتٍ ،یذیَ پرٍشکتَرٍ ،ایت تَرد ٍ هاشیک ،رایاًِ ٍ ًرم افسارّای هرتثظ
هکاى آهَسضي :داًؽکذُ پیراپسؼکي

1

تزًاهِ کلي
جلسِ اٍل
عٌَاى درس :تؼاریف اٍلیِ ٍ هرٍر هثاًي ریاضي پایِ
ضزح :آؼٌایي تا جٌثِ ّای هختلف تحلیل چٌذهتغیرُ ،چگًَگي دادُ ّا ،جثر هاتریط ٍ تردارّای تصادفيٌّ ،ذظِ ًوًَِ ٍ
ًوًَِگیری تصادفي در تحلیل چٌذهتغیرُ
اّذاف:
يادآٍری ٍ آضٌايي داًطجَياى تا:
 کارتزدّای تحلیل چٌذهتغیزُ
 ساسهاًذّي دادُ ّا
 هثاًي جثز تزداری ٍ هاتزيسي
 خَاظ هاتزيس ّا
 هاتزيس ّا ٍ تزدارّای تػادفي
ً اهعادالت هاتزيس ٍ تیطیٌِ ساسی
 هقاديز ٍيژُ ٍ تزدارّای ٍيژُ يک هاتزيس ٍ هفاّین آهاری آى ّا

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ تِ جٌثِ ّا ٍ کارتردّای هختلف تحلیل چٌذهتغیرُ آؼٌا تَدُ ٍ هثاًي ریاضي هَرد ًیاز ترای اًجام
ایي تحلیل ّا را فراگرفتِ تاؼذ.

2

جلسِ دٍم
عٌَاى درس :تَزیغ ًرهال چٌذهتغیرُ
ضزح :آؼٌایي تا تَزیغ ّای ًرهال یک ،دٍ ٍ چٌذهتغیرُ ٍ کارترد آى ّا در تحلیل دادُّای چٌذهتغیرُ
اّذاف:
يادآٍری ٍ آضٌايي داًطجَياى تا:
 تَسيع ًزهال يکهتغیزُ ٍ خَاظ آى
 تَسيع ًزهال چٌذهتغیزُ ٍ خَاظ آى (حالت خاظ :تَسيع ًزهال دٍهتغیزُ)
ً وًَِ گیزی اس تَسيع ًزهال چٌذهتغیزُ ٍ تزاٍرد تیطیٌِ درستٌوايي
 تَسيع ًوًَِ ای هیاًگیي ٍ اًحزاف هعیار ًوًَِ
 رفتار تشرگ ًوًَِ ای هیاًگیي ٍ اًحزاف هعیار ًوًَِ
 تزرسي فزضیات ًزهالیتي
 تثذيل ّای ًزهال ساس

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ تَزیغ ًرهال یک ٍ چٌذهتغیرُ را کاهال ؼٌاختِ ٍ کارتردّای آى را در تحلیل دادُّای چٌذهتغیرُ
درک ًوایذ.

3

جلسِ سَم
عٌَاى درس :آؼٌایي تا ًرم افسار SAS
ضزح :ؼٌاخت ًحَُ کار تا ًرم افسار آهاری  ٍ SASکارتردّای آى در جثر هاتریط ٍ تحلیل چٌذهتغیرُ
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 تطاتِ ٍ تفاٍت ّای ًزم افشار  SASتا سايز ًزم افشارّای آهاری
 هحیط کلي ًزم افشار SAS
ً حَُ ٍرٍد يا فزاخَاًي دادُ ّا در ًزم افشار SAS
 دستَرّای اٍلیِ ًزم افشار SAS
ً حَُ عولکزد پزٍسیجزّای ًزم افشار SAS
 هحیط تزًاهِ ًَيسي ًزم افشار SAS
ًَ ضتي تزًاهِ ّای اٍلیِ جثز هاتزيسي در ًزم افشار SAS
 هحاسثِ ضاخع ّای اٍلیِ تزای يک ًوًَِ چٌذهتغیزُ در هحیط تزًاهِ ًَيسي ًزم افشار SAS
 هذيزيت خزٍجي ّا ٍ تفسیز ًتايج

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ تا ًرم افسار  SASآؼٌایي اٍلیِ پیذا کردُ ٍ قادر تِ اظتفادُ از هحیظ  HELPایي ًرم افسار ٍ
اظتفادُ از پرٍظیجرّای ظادُ تاؼذّ .وچٌیي داًؽجَ تایذ قادر تِ ًَؼتي ٍ اجرای ترًاهِ ّای ظادُ ریاضي ٍ آهاری در هحیظ
هرتَعِ تاؼذ.

4

جلسِ چْارم
عٌَاى :استٌثاط در هَرد يک تزدار هیاًگیي
ضزح :آؼٌایي تا آزهَى ّای اٍلیِ چٌذهتغیرُ ٍ ًحَُ ترخَرد تا دادُّای گوؽذُ
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 آسهَى هقايسِ يک هیاًگیي چٌذهتغیزُ تا هقذاری فزضي
 آهارُ تي دٍی ّتلیٌگ ٍ آسهَى ًسثت درستٌوايي
ًَ احي اطویٌاى ٍ هقايسِ ّای ّوشهاى هَلفِ ّای هیاًگیي
 استٌثاط ّای تشرگ ًوًَِ ای تزای تزدار هیاًگیي جاهعِ
 استٌثاط در هَرد تزدارّای هیاًگیي تا هقاديز گوطذُ
 تفسیز ٌّذسي فَاغل اطویٌاى ّوشهاى
 تِ کارگیزی ًزم افشار  SASتزای اًجام آسهَى ّا ٍ هحاسثِ فَاغل اطویٌاى
ً حَُ تفسیز ٍ گشارش خزٍجي ّا در هقاالت

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تِ اًجام آزهَى ّا ٍ هحاظثِ فَاصل اعویٌاى ترای یک تردار هیاًگیي تَدُ ٍ تَاًایي تفعیر ٍ
ارایِ ًتایج در قالة یک هقالِ ػلوي را داؼتِ تاؼذ.

5

جلسِ پٌجن
عٌَاى :هقايسِ چٌذيي هیاًگیي چٌذهتغیزُ
ضزح :آؼٌایي رٍغّای تحلیل ٍاریاًط چٌذهتغیرُ ٍ تحلیل پرٍفایل
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 آسهَى هقايسِ ّای سٍجي چٌذهتغیزُ
 تحلیل اًذاسُ ّای هکزر
 هقايسِ تزدارّای هیاًگیي هزتَط تِ دٍ جاهعِ هستقل
 تحلیل ٍارياًس چٌذهتغیزُ يک ٍ دٍ طزفِ
 فَاغل اطویٌاى ّوشهاى تزای اثزات تیواری
 تحلیل پزٍفايل
 تِ کارگیزی ًزم افشارّای  STATA ٍ SPSS ،SASتزای اًجام آسهَى ّا ٍ هحاسثِ فَاغل اطویٌاى
ً حَُ تفسیز ٍ گشارش خزٍجي ّا در هقاالت

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تِ اًجام آزهَى ّای تي دٍ ّتلیٌگ ترای هقایعِ تردار هیاًگیي در دٍ جاهؼِ هعتقل ٍ
ٍاتعتِ ،رٍغّای تحلیل ٍاریاًط چٌذهتغیرُ ( ٍ )MANOVAتحلیل دادُّای حاصل از اًذازُ گیری ّای هکرر تَدُ ٍ تَاًایي
تفعیر ٍ ارایِ ًتایج در قالة یک هقالِ ػلوي را داؼتِ تاؼذ.

6

جلسِ ضطن
عٌَاى :هذلّای رگزسیَى خطي چٌذهتغیزُ
ضزح :آؼٌایي تا رٍغّای رگرظیًَي ترای هذل تٌذی دادُّای چٌذهتغیرُ تا ٍ تذٍى در ًظر گرفتي ّوثعتگي تیي دادُّای پاظخ
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 هذل رگزسیَى خطي کالسیک
 تزآٍرد کویٌِ هزتعات هعوَلي ٍ هَسٍى
 استٌثاط در هَرد هذل رگزسیًَي
 رٍشّای تطخیػي هذلّای رگزسیًَي
 هذلّای رگزسیَى چٌذگاًِ چٌذهتغیزُ
 هذلّای حاضیِ ای ٍ تحلیل  GEEتزای تحلیل دادُّای چٌذهتغیزُ ّوثستِ
 تِ کارگیزی ًزم افشارّای  STATA ٍ SPSS ،SASتزای اًجام تحلیلّای رگزسیًَي
ً حَُ تفسیز ٍ گشارش خزٍجي ّا در هقاالت

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تِ هذلتٌذی پاظخّای چٌذهتغیرُ هعتقل ٍ ّوثعتِ تَدُ ٍ تَاًایي اًتخاب هذل هٌاظة،
ترازغ آى ،تفعیر ضرایة رگرظیًَي تراٍرد ؼذُ ٍ در ًْایت ارایِ ًتایج در قالة یک هقالِ ػلوي را داؼتِ تاؼذ.

7

جلسِ ّفتن
عٌَاى :تحلیل هَلفِ ّای اغلي
ضزح :آؼٌایي تا رٍغّای کاّػ تؼذ دادُ ّا ٍ کارترد هقادیر ٍیصُ ٍ تردارّای ٍیصُ در کاّػ تؼذ ٍ تفعیر هَلفِ ّای جذیذ
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 هَلفِ ّای اغلي يک هاتزيس کٍَارياًس
 خالغِ کزدى پزاکٌذگي ًوًَِ تَسط هَلفِ ّای اغلي
ٌّ ذسِ هَلفِ ّای اغلي
ً حَُ استاًذارد کزدى هتغیزّا در يک تحلیل هَلفِ ّای اغلي
 تِ کارگیزی ًزم افشارّای  STATA ٍ SASتزای اًجام تحلیل هَلفِ ّای اغلي
ً حَُ تفسیز ًتايج ٍ کارتزدّای هَلفِ ّای اغلي

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تِ اظتفادُ از تحلیل هَلفِ ّای اصلي ترای کاّػ تؼذ دادُ ّا تَدُ ٍ ّوچٌیي ًحَُ تفعیر
ایي هَلفِ ّا ٍ چگًَگي ارایِ ًتایج در قالة یک هقالِ ػلوي را تذاًذ.

8

جلسِ ّطتن
عٌَاى :تحلیل عاهلي اکتطافي
ضزح :آؼٌایي تا رٍغ تحلیل ػاهلي اکتؽافي ٍ کارترد آى در کاّػ تؼذ دادُ ّا ،تِ ٍیصُ ًحَُ اظتفادُ از ایي رٍغ در هثحث
رٍایي پرظؽٌاهِ ّای عراحي ؼذُ تِ هٌظَر کوي ًوَدى هتغیرّای کیفي پٌْاى
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 هفَْم هتغیزّای پٌْاى ٍ تفسیز آى ّا
 هذل تحلیل عاهلي هتعاهذ ٍ فزضیات آى
 رٍشّای تزاٍرد پاراهتزّای هذل تحلیل عاهلي
 هفَْم چزخص در تحلیل عاهلي
 اهتیاسّای عاهلي ٍ رٍشّای تزاٍرد آى ّا
 کارتزد تحلیل عاهلي اکتطافي در هثحث طزاحي پزسطٌاهِ ّا
 تِ کارگیزی ًزم افشارّای  SPSS ٍ SASتزای اًجام تحلیل عاهلي اکتطافي
ً حَُ تفسیز خزٍجي ّا ٍ گشارش يافتِ ّا

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تِ اًجام تحلیل ػاهلي اکتؽافي ترای کاّػ تؼذ دادُ ّا تَدُ ٍ ّوچٌیي چگًَگي اظتفادُ از
ایي رٍغ در عراحي پرظؽٌاهِ ّای هرتَط تِ رٍاًعٌجي را تذاًذ.

9

جلسِ ًْن
عٌَاى :تحلیل هویشی ٍ ردُتٌذی
ضزح :آؼٌایي تا رٍغّای گرٍُتٌذی دادُّای چٌذهتغیرُ ٍ ًحَُ ظٌجػ قذرت ردُتٌذی ایي رٍغ ّا
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 جذاساسی ٍ ردُتٌذی دٍ جاهعِ
 رٍش هویشی ٍ ردُتٌذی فیطز
 قَاعذ ردُتٌذی تْیٌِ دٍ جاهعِ
 ردُتٌذی دٍ جاهعِ تا تَسيع ًزهال
 ارسياتي تَاتع ردُتٌذی
 ردُتٌذی چٌذيي جاهعِ تِ رٍش فیطز
 استفادُ ار هذل رگزسیَى لجستیک تزای ردُتٌذی
 استفادُ اس هٌحٌي راک تزای هقايسِ تَاى ردُتٌذی رٍشّای هختلف
 تِ کارگیزی ًزم افشارّای  SPSS ٍ SASتزای اًجام تحلیل هویشی ٍ ردُتٌذی
ً حَُ تفسیز خزٍجي ّا ٍ گشارش يافتِ ّا

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تِ اًجام تحلیل ػاهلي اکتؽافي ترای کاّػ تؼذ دادُ ّا تَدُ ٍ ّوچٌیي چگًَگي اظتفادُ از
ایي رٍغ در عراحي پرظؽٌاهِ ّای هرتَط تِ رٍاًعٌجي را تذاًذ.

10

جلسِ دّن
عٌَاى :خَضِ تٌذی
ضزح :آؼٌایي تا رٍغّای خَؼِ تٌذی دادُّای چٌذهتغیرُ ٍ توایس ایي رٍغ ّا از تکٌیک ّای هویسی ٍ ردُتٌذی
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 هفَْم خَضِ تٌذی ٍ دادُّای هزتثط
 هعیارّای فاغلِ تزای دادُّای کوي چٌذهتغیزُ
 هعیارّای هطاتْت تزای دادُّای کیفي چٌذهتغیزُ
 رٍشّای خَضِ تٌذی سلسلِ هزاتثي
 رٍشّای خَضِ تٌذی غیزسلسلِ هزاتثي
 هقیاس تٌذی چٌذتعذی
 تِ کارگیزی ًزم افشارّای  SPSS ٍ SASتزای اًجام تحلیل خَضِ تٌذی
ً حَُ تفسیز خزٍجي ّا ٍ گشارش يافتِ ّا

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ هؼیارّای فاصلِ ٍ ؼثاّت دادُّای چٌذهتغیرُ پیَظتِ یا کیفي درک ًوَدُ ٍ ایي گًَِ
دادُ ّا را تِ درظتي خَؼِ تٌذی ًوایذ.

11

جلسِ ياسدّن
عٌَاى :تحلیل هسیز
ضزح :آؼٌایي تا هثاتي ًظری ٍ کارتردّای تحلیلّای ػلیتي ٍ رٍغّای رگرظیًَي تحلیل هعیر
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 تفاٍت تحلیل هسیز تا رگزسیَى چٌذگاًِ
 تعاريف اٍلیِ هتغیزّا در تحلیل هسیز
ً حَُ رسن دياگزام ّای تحلیل هسیز
 هذل تٌذی دادُ ّا در تحلیل هسیز
 رٍش تزاٍرد پاراهتزّا در تحلیل هسیز
 ضاخع ّای ًیکَيي تزاسش ٍ تفسیز آى ّا
 رٍشّای اغالحي تزای يک دياگزام هسیز
 اثزات هستقین ،غیزهستقین ٍ کل در تحلیل هسیز
 تِ کارگیزی ًزم افشارّای  EQS ٍ LISREL ،AMOSتزای اًجام تحلیل هسیز
ً حَُ تفسیز خزٍجي ّا ٍ گشارش يافتِ ّا

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ یک دیاگرام هعیر را رظن ،تحلیل ٍ در صَرت لسٍم اصالح ًوَدُ ٍ ترآٍردّا را تِ ّوراُ
ؼاخص ّای ًیکَیي ترازغ تفعیر ًوایذ.

12

جلسِ دٍاسدّن
عٌَاى :تحلیل عاهلي تايیذی
ضزح :آؼٌایي تا هذل تحلیل ػاهلي تاییذی ٍ کارترد آى در هثحث رٍایي ظازُ پرظؽٌاهِ ّا
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 هذل تحلیل عاهلي تايیذی
ً حَُ رسن دياگزام ّای تحلیل عاهلي تايیذی
 هذلّای ساختار کٍَارياًس ٍ فزضیات آى ّا
 رٍش تزاٍرد پاراهتزّای هذل تحلیل عاهلي تايیذی
 ضاخع ّای ًیکَيي تزاسش ٍ تفسیز آى ّا
 رٍايي عاهلي (ساسُ) ٍ کارتزد تحلیل عاهلي تايیذی در تزرسي آى
 تِ کارگیزی ًزم افشارّای  EQS ٍ LISREL ،AMOSتزای اًجام تحلیل عاهلي تايیذی
ً حَُ تفسیز خزٍجي ّا ٍ گشارش يافتِ ّا

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ هفَْم تحلیل ػاهلي تاییذی ٍ کارترد آى در ظٌجػ رٍایي ظازُ (از جٌثِ ػاهلي) را
درک ًوَدُ ٍ ایي رٍغ را ترای هثال ّای هختلف در ایي زهیٌِ اجرا ٍ ًتایج را در قالة یک هقالِ ػلوي گسارغ ًوایذ.
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جلسِ سیشدّن
عٌَاى :هذل هعادالت ساختاری
ضزح :آؼٌایي تا هفاّین هذلّای ظاختاری ٍ کارترد آى ّا در تحلیلّای ػلیتي
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 هفاّین پايِ هذلّای ساختاری
 تعزيف هتغیزّا در يک هذل هعادالت ساختاری
 تفاٍت ّا ٍ ضثاّت ّای هعادالت ساختاری تا رٍشّای رگزسیًَي ،تحلیل هسیز ٍ تحلیل عاهلي
اکتطافي ٍ تايیذی
ً حَُ رسن دياگزام يک هذل هعادالت ساختاری
ً وادگذاری ٍ پاراهتزّا در يک هذل هعادالت ساختاری
 رٍش تزاٍرد پاراهتزّای هذل هعادالت ساختاری
 ضاخع ّای ًیکَيي تزاسش ٍ تفسیز آى ّا
 کارتزد هذل هعادالت ساختاری در تحلیلّای علیتي ٍ رٍشّای رٍاى سٌجي
 تِ کارگیزی ًزم افشارّای  EQS ٍ LISREL ،AMOSتزای تزاسش يک هذل هعادالت ساختاری
ً حَُ تفسیز خزٍجي ّا ٍ گشارش يافتِ ّا

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ هفَْم هذل هؼادالت ظاختاری را درک ًوَدُ ٍ ایي هذل ّا را ترازغ ٍ ًتایج را در قالة
یک هقالِ ػلوي گسارغ ًوایذ.

14

جلسِ چْاردّن
عٌَاى :هذلّای هٌحٌي رضذ
ضزح :آؼٌایي تا هفاّین ٍ اًَاع هذلّای هٌحٌي رؼذ ٍ کارترد آى ّا در تحلیل دادُّای عَلي (دادُّای دارای رًٍذ)
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 اثزات تػادفي در هقاتل اثزات ثاتت
 هذلّای اثزات تػادفي ٍ کارتزد آى ّا در تحلیل دادُّای طَلي
 هقايسِ ٍ تفسیز ًتايج هذلّای حاضیِ ای ٍ اثزات تػادفي
 هذلّای چٌذسطحي
 هذلّای هٌحٌي رضذ ٍ کارتزد آى ّا در تعییي رًٍذ دادُّای طَلي
 هتغیزّای پٌْاى در دادُّای رًٍذ (طَلي)
 هذلّای هٌحٌي رضذ آهیختِ ٍ کارتزد آى ّا در خَضِ تٌذی دادُّای طَلي
 رٍش تزاٍرد پاراهتزّای هذل ٍ ضاخع ّای ًیکَيي تزاسش
 تِ کارگیزی ًزم افشارّای  Mplus ٍ AMOSتزای تزاسش هذلّای هٌحٌي رضذ
ً حَُ تفسیز خزٍجي ّا ٍ گشارش يافتِ ّا

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ هفَْم هذلّای هٌحٌي رؼذ را درک ًوَدُ ٍ ّوچٌیي کارترد ایي هذل ّا را ترای
تحلیل رًٍذ دادُ ّا ٍ ّوچٌیي خَؼِ تٌذی دادُّای رًٍذ (عَلي) تذاًذ.
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جلسِ پاًشدّن
عٌَاى :درخت ردُتٌذی
ضزح :آؼٌایي تا درخت ّای ردُتٌذی تِ ػٌَاى یک رٍغ کالضتٌذی دادُّای چٌذهتغیرُ
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 ساختار دادُّای هزتَط تِ ردُتٌذی درختي
 درخت ردُتٌذی ٍ هفاّین آى (تزگ ،ساقِ ،ريطِ ٍ)...
 هعیارّای ٍرٍد هتغیزّا در يک درخت ردُتٌذی (ضاخع جیٌي ،آًتزٍپي ٍ )...
 رٍشّای ّزس کزدى يک درخت ردُتٌذی
 تِ کارگیزی ًزم افشارّای  R ٍ SPSSتزای تزاسش درخت ردُتٌذی ٍ ضثکِّای عػثي هػٌَعي
 حساسیت ٍ ٍيژگي يک درخت ردُتٌذی
ً حَُ تفسیز خزٍجي ّا ٍ گشارش يافتِ ّا

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ یک درخت ردُتٌذی را ترای کالض تٌذی دادُّای چٌذهتغیرُ تِ کار گرفتِ ٍ ًتایج
حاصل از آى را تا ظایر رٍغّای ردُتٌذی هقایعِ ًوایذ.
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جلسِ ضاًشدّن
عٌَاى :ضثکِّای عػثي هػٌَعي
ضزح :آؼٌایي تا رٍغّای هثتٌي تر یادگیری ٍ ؼثکِّای ػصثي هصٌَػي تِ ػٌَاى یک رٍغ ترای کالض تٌذی دادُّای
چٌذهتغیرُ
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 رٍشّای هثتٌي تز يادگیزی
 ضثکِّای عػثي هػٌَعي
 ضثکِّای عػثي پزسپتزٍى چٌذاليِ
 هعواری ضثکِّای عػثي (اليِ ّای پٌْاى ،تاتع فعالیت ٍ )...
ً حَُ تفسیز ٍ گشارش ًتايج ضثکِّای عػثي هػٌَعي
 هقايسِ رٍشّای هختلف ردُتٌذی (تحلیل هویشی ،رگزسیَى لجستیک ،درخت ردُتٌذی ٍ
ضثکِّای عػثي هػٌَعي) ٍ هشايا ٍ هعاية ّز يک
 تِ کارگیزی ًزم افشارّای  R ٍ SPSSتزای تزاسش ضثکِّای عػثي هػٌَعي

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تِ درک هؼواری یک ؼثکِ ػصثي هصٌَػي ٍ کارترد آى در ردُتٌذی دادُّای چٌذهتغیرُ
تَدُ ٍ تَاًایي اظتفادُ از رٍغّای هختلف ردُتٌذی ٍ هقایعِ آى ّا تِ هٌظَر اًتخاب تْتریي رٍغ ترای دادُّای هَجَد را داؼتِ
تاؼذ.
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جلسِ ّفذّن
عٌَاى :رٍشّای سٌجص ٍيژگي ّای رٍاًسٌجي (رٍايي ٍ پايايي) پزسطٌاهِ ّا
ضزح :آؼٌایي تا جٌثِ ّای هختلف رٍایي ٍ پایایي پرظؽٌاهِ ّا ٍ ؼاخص ّا ٍ رٍغّای ظٌجػ آى ّا
اّذاف:
آضٌايي داًطجَياى تا:
 هفَْم رٍايي ٍ پايايي پزسطٌاهِ ّا
 رٍايي تزجوِ ٍ رٍش سٌجص آى
 جٌثِ ّای رٍايي ٍاتستِ تِ هحتَا ٍ رٍش سٌجص آى ّا (رٍايي غَری ٍ هحتَا)
 جٌثِ ّای رٍايي ٍاتستِ تِ هعیار ٍ رٍش سٌجص آى ّا (رٍايي پیص تیٌي ٍ ّوشهاى)
 جٌثِ ّای رٍايي ٍاتستِ تِ ساسُ ٍ رٍش سٌجص آى ّا (رٍايي عاهلي ،افتزاقيّ ،وگزايي ٍ ٍاگزايي)
 پايايي تکزارپذيزی رٍشّای سٌجص آى (رٍش آسهَى -تاسآسهَى ٍ پزسطٌاهِ ّای هَاسی)
 پايايي ّوساًي درًٍي رٍشّای سٌجص آى (رٍش کَدر -ريچاردسَى ،آلفای کزًٍثاخ ٍ ّوثستگي
آيتن تا کل)
 پايايي ارسياب ّا رٍشّای سٌجص آى (پايايي درٍى ارسياب ٍ تیي ارسياب ّا)

در پایاى ایي جلعِ داًؽجَ تایذ قادر تِ ارزیاتي جٌثِ ّای هختلف رٍایي ٍ پایایي یک پرظؽٌاهِ (عراحي ؼذُ یا ترجوِ ؼذُ)
تاؼذ.
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اّذاف کلي:

در پایاى ایي دٍرُ آهَزؼي داًؽجَ تایذ:
 تا جٌثِ ّای ًظری تحلیل چٌذهتغیرُ آؼٌایي کاهل داؼتِ تاؼذ.
 تر ًرم افسارّای هَرد ًیاز ترای اًجام تحلیلّای چٌذهتغیرُ تعلظ کافي داؼتِ تاؼذ.
 از ًظر کارتردی قادر تِ اظتفادُ از جٌثِّای ًظری ٍ ًرم افسارّا ترای تحلیل دادُّای چٌذهتغیرُ تاؼذ.
 قادر تاؼذ یافتِّای حاصل از تحلیلّای چٌذهتغیرُ را در قالة یک هقالِ ػلوي یا گسارغ عرح ارایِ ًوایذ.

ًحَُ ارسضیاتي داًطجَياى ٍ هحاسثِ ًوزُ ًْايي:
 .1فؼالیت کالظي ؼاهل ارایِ هثاحث هحَل ؼذُ ٍ حضَر فؼال در کالض (ً 2ورُ).
 .2ارزیاتي هیاى ترم (ً 3ورُ)
 .3اهتحاى پایاى ترم (ً 11ورُ)
الزم تِ رکر اظت کِ در صَرت ارایِ یک هقالِ پصٍّؽي ترگرفتِ از هثاحث ػلوي هغرح ؼذُ ،تِ داًؽجَ ًورُ تؽَیقي تؼلق خَاّذ
گرفتّ .وچٌیي داًؽجَیاى تؽَیق تِ ًگارغ هقالِ تِ صَرت گرٍّي (تِ صَرت ّوکاری دٍ یا ظِ داًؽجَ تا هذرض دٍرُ) خَاٌّذ
ؼذ.
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