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خَاّین هیساى تأثیر چٌذ عاهل را در رضایت هراجعاى تِ یک تیوارستاى تررسی کٌین، از جولِ   هی -1

تر اساس ًظرسٌجی از . پرستاراى، کیفیت رسیذگی تخصّصی تِ ًیازّای هراجعیيخَشرٍیی ٍ هْرتاًی 

زشگساری ّا، ار ًتایج عذدی از رٍی پاسخٌاهِترای ایجاد  کِ در آى هراجعیي جذٍل ریل تِ دست آهذُ است

 :(2)، قَی (1)هتَسط، (0)ضعیف : ّا لحاظ شذُ است عذدی هقاتل ترای پاسخ

 Y ۱ ۲ ۱ ۰ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱      پرسشنامه بر اساس میزان رضایت ُمراجع

 1X ۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۰    راجع از خوش برخوردی پرستارانارزیابی مُ 

 2X ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۰ ۱ ۲ ۲ ۲               از کیفیت رسیدگی ارزیابی ُمراجع

X,1ترای ( احتوال/ًسثی اٍاًیفر)ّا یک جذٍل تَزیع تَأم  تر اساس ایي دادُ( الف Y  یک جذٍل تَزیع تَأم ٍ

2ترای  ,X Y تٌَیسین. 

 ّر یک از سِ هتغیر چیست؟اًحراف هعیار + هیاًگیي  +ای  تَزیع حاشیِ( ب

X,1تستگی  ّنضریة ( ج Y چقذر است؟ 

2تستگی  ّنضریة ( د ,X Y چقذر است؟ 

چِ خَشرٍیی یا کیفیت رسیذگی؟ : دّذ تِ دست هیرضایت هراجعیي  تستگی تیشتری تا ّن کذام عاهل( ُ

 عَاهل دیگری هوکي است تِ عٌَاى هتغیر پٌْاى در ایي هطالعِ ًقش داشتِ تاشٌذ؟
 

رٍز )داًین کِ رٍزاًِ  آهثَالًس، ّویي قذر هیاعسام در تخش اطالعات یک شرکت خذهات اٍرشاًس ٍ  -2

کٌین ایي شرکت فقط یک  فرض. شَد تواس اٍرشاًس گرفتِ هی 24تِ طَر هتَسط ( ساعتِ 12کاری 

 )!(:آهثَالًس دارد

 تواس اٍرشاًس ثثت شَد؟  3 ،چقذر احتوال دارد در یک تازُ یک ساعتِ( الف

تا ترقراری  دقیقِچٌذ ( تِ طَر هتَسط)اًتظار دارین  اگر ّن اکٌَى یک تواس اٍرشاًس ثثت شذُ تاشذ( ب

 تواس تعذی فرصت داشتِ تاشین؟

دقیقِ داشتِ  15اگر رفت ٍ ترگشت آهثَالًس پس از تواسی کِ ّن اکٌَى ترقرار شذُ ًیاز تِ ( ج

ت الزم اسآیا تِ ًظر شوا  چقذر احتوال دارد کِ در غیاب آهثَالًس یک تواس اٍرشاًس گرفتِ شَد؟ تاشذ،

شَد صرفا تر هثٌای احتواالت آهاری تصوین  آیا در ایي هسائل هیاساساً )*  ّا افسٍدُ شَد؟ تعذاد آهثَالًس

 (یا هالحظات اًساًی اٍلَیت دارًذ؟ گرفت؟

 


