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 تسوِ تؼالی

 59.59نیمسال دوم  –دانشکذه مهنذسی پزشکی  –تحقیك آماری 

 

حال تشای هشتة کشدى دادُ ّا ٍ لاتل استفادُ ًوَدى آى ّا . تخص اٍل یؼٌی پش کشدى پشسطٌاهِ ّا تکویل گشدیذ ٍ دادُ ّا جوغ آٍسی ضذًذ

 . تشای تحلیل ّای آهاسی، تایذ آى ّا سا دس اکسل ٍاسد کٌین

تَضیحات الصم دس هَسد ًحَُ ٍاسد کشدى دادُ ّا دس ًشم افضاس ٍ ضَاتط هطخع . گیشد دس اختیاستاى لشاس هی( Template)ًوًَِ  فایل اکسل

 .ضذُ تشای آى ًیض دس اداهِ هطالؼِ خَاّیذ ًوَد 

 .تگیشدتَجِ کٌیذ کِ دلت ٍ سػاتت ایي ضَاتط تشای ٍسٍد دادُ ّا تسیاس تسیاس هْن است ٍ ًثایذ اضتثاّی غَست 

 

 ایي . تاضذاٍلیي چیضی کِ تسیاس حائض اّویت هی تاضذ، کذگزاسی تشگِ ّای پشسطٌاهِ ّش یک اص گشٍُ ّای جوغ آٍسی دادُ هی

اسائِ تاضذ ٍ دٍم ایي کِ لاتل  تٌذات پشسطٌاهِ هشتَط تِ ّش فشد کذگزاسی تشای ایي هٌظَس اًجام هی ضَد کِ اٍال تطَس کاهل هس

سد کشدى دادُ ّا غَست گشفتِ تَد تذاًین کِ ایي ضتثاُ هشتَط تِ کذام پشسطٌاهِ است ٍ تِ ساحتی آى سا اگش اضتثاّی ٌّگام ٍا

 .اغالح ًوائین

ضًَذ ٍ سپس گشٍُ جوغ آٍسی دادُ تا یک حشف الفثا هطخع هی 6ًحَُ کذگزاسی پشسطٌاهِ ّا تِ ایي غَست است کِ ّش یک اص 

 ضواسُ پشسطٌاهِ –حشف هطخع کٌٌذُ گشٍُ :                 ٌّذ تِ یي غَست است دضواسُ ای کِ تِ ّش پشسطٌاهِ اختػاظ هی

 7-الف: ام گشٍُ الف ، دس تاالی تشگِ پشسطٌاهِ تِ ایي غَست ًَضتِ هی ضَد  7تِ ػٌَاى هثال پشسطٌاهِ ضواسُ 

 ىآام اکسل  8دادُ ّای آى دس سطش آٍسی دادُ ّا است کِ تاضذ کِ پشسطٌاهِ هشتَط تِ گشٍُ الف جوغکِ ایي تِ ایي هؼٌی هی

 .ٍاسد ضذُ است ٍُشگ

تٌاتشایي تشای . ّش گشٍُ جوغ آٍسی دادُ تِ طَس جذاگاًِ دس یک فایل اکسل جذا ایي اطالػات سا ٍاسد هی کٌذ : تَجِ *          

گشٍُ ّا تاّن تِ ػْذُ ضوا ًوی  تجویغ ًْایی ّوِ. ) ضشٍع ضذُ ٍ تا آخشیي ضواسُ اداهِ هی یاتذ  1ّشگشٍُ ضواسُ پشسطٌاهِ اص 

 (تاضذ

 

 

 خاًن ضاّوشادی:   "الف"گشٍُ   

 ن اسوؼیل صادًاخ : "   ب"گشٍُ   

 هحوذی یالآ:      "ج"گشٍُ   

 الطافی نًاخ :     "د"گشٍُ   

 کشیوی یالآ:      "ُ"گشٍُ   

 غاتشیاى             نًاخ:     "ی"گشٍُ   
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  سا لشاس دّیذ 2ٍ تِ جای آلا ػذد  1خاًن ػذد دس هَسد ٍاسد کشدى دادُ هشتَط تِ جٌسیت ، تِ جای. 

 1; خاًن 

  2; آلا 

 

  دس هَسد همطغ تحػیلی داًطجَ ًیض ّواًٌذ کذگزاسی صیش ػول کٌیذ: 

 1; کاسضٌاسی 

 2; کاسضٌاسی اسضذ 

 3; دکتشی 

ویٌطَس طثك اسصش گزاسی رکش سا ٍاسد کٌیذ ٍ ّ 1یؼٌی دس ستَى هشتَط تِ هتغیش همطغ تحػیلی ، اگش داًطجَی کاسضٌاسی تَد ، ػذد 

 .ضذُ دس تاال

 

  ایي داد تِ غَست یک ػذد دٍ سلوی خَاّذ تَد: سال ٍسٍدی ّش یک اص داًطجَیاى. 

 .سا دس صیش ستَى هتغیش سال ٍسٍدی ٍاسد هی کٌین 93، ػذد  1393تِ ػٌَاى هثال تشای داًطجَی ٍسٍدی سال 

 

  یؼٌی ػثاست هٌْذسی سا اص اتتذای سضتِ ّای . یک کلوِ هطخع هی کٌین  دادُ هشتَط تِ ایي هتغیش سا تا: سضتِ داًطجَیاى

 .داًطجَّا تش هی داسین

 .کٌیندس صیش ستَى هتغیش سضتِ ٍاسد هی "پضضکی"هثال هٌْذسی پضضکی سا فمط تا ًَضتي ػثاست 

 .هطخع هی کٌین "هَاد"سضتِ هٌْذسی هؼذى ٍ هتالَسصی سا تا ػثاست : تَجِ *                

 .کٌینهطخع هی "ػوشاى"سضتِ هٌْذسی ػوشاى ٍ هحیط صیست سا تا ػثاست : تَجِ *                

 

  حال دس هَسد سَاالت کِ هْوتشیي تخص پشسطٌاهِ است ، ًکات صیش سا تِ خَتی هذًظش داضتِ تاضیذ: 

 

پاسخ سَاالت سا اسصش گزاسی ػذدی هی کٌین ٍ تِ اصای ّش پاسخ سَال کِ هی خَاّین دادُ ای ٍاسد  21الی  1برای سواالت  .1

 :کِ ایي اسصش گزاسی ػذدی تِ ایي غَست خَاّذ تَد . کٌین، ػذد ٍاسد هی کٌین 

 

 

 3= کنذ کامال در مورد کپمن صذق می

 1.9= کنذ تا حذودی در مورد من صذق می

 0= کنذ نمیاصال در مورد من صذق 
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تَد ، ها تِ جای ایي  "اغال دس هَسد هي غذق ًوی کٌذ"پشسطٌاهِ  ػثاست  15یؼٌی اگش پاسخ یکی اص داًطجَ ّا تِ سَال 

 .کٌینػثاست، ػذد غفش سا ٍاسد خاًِ هشتَط هی

 ***تاضذهی پشسطٌاهِ 21الی  1ایي اسصش گزاسی فمط هختع پاسخ پشسص ّای : تَجِ ***                           

 

شدین کِ ایي ستَى خشدُ همیاس ّای هَسد ، طثك ساٌّوای پشسطٌاهِ ، ستًَی دس اکسل تؼشیف ک 21تا  1پس اص سَاالت  .2

کِ همذاس . افسشدگی  –استشس  –خشدُ همیاس ػثاستٌذ اص اضطشاب  3کِ ایي . تشسسی دس پشسطٌاهِ سا تِ ها ًطاى هی دّذ

 . تذست هی آیذ 21الی  1ا تا جوغ کشدى تؼذاد خاغی اص سَاالت ػذدی ّش کذام اص ایي خشدُ همیاس ّ

 :جذٍل صیش سا هطاّذُ کٌیذ

 

 

 

 

 

 

 

تشاساس ًوشُ ای کِ تِ ّش سَال دادین ، ٍ تش اساس ایي جذٍل هی تَاًین ػذد هشتَط تِ ّشیک اص خشدُ همیس ّا سا تِ دست 

ًَیسین کٌین ٍ تشای ایي ستَى فشهَلی هیایي ًام هطخع هیهثال تشای خشدُ همیاس افسشدگی ، دس اکسل ستًَی تا . آٍسین

ٍ حاغل ًْایی سا تِ غَست یک ػذد دس ایي ستَى  ضشب کٌذ 2دس آى سَاالت هَسد ًظشهاى سا جوغ کشدُ ٍ حاغل سا دس کِ 

 (اًجام ضَد دس تَضیحات ّوشاُ پشسطٌاهِ آٍسدُ ضذُ است 2ایي کِ چشا ضشب دس . )هَسد ًظش ها ٍاسد کٌذ

 .ای ستَى اضطشاب ٍ استشس تِ طَس هطاتِ فشهَلی هی ًَیسین کِ ػذد سا تشای ها تذست آٍسدتش

 

 **فشهَل ّای هشتَطِ تشای ستَى ّای ّش یک اص خشدُ همیاس ّا دس فایل اکسل ًوًَِ تؼشیف ضذُ است: تَجِ **         

 

تِ غَست صیش ٍاسد هی . ػذدیطاى هتفاٍت است ، ًحَُ اسصش گزاسی (27ٍ  26ٍ  25تجض سَاالت ) 42الی  22تشای سَاالت  .3

 :کٌین اػذاد هتٌاظش تا پاسخ ّای سَاالت سا 

 1=      مخالفم   

 3=      تاحذودی مخالفم     

      9=     بینابین     

 7=    تاحذودی موافقم       

 5=      موافقم      
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سا تیک صدُ است ، دس جذٍل دادُ ّا دس اکسل دس خاًِ هشتَط  "تیٌاتیي"، پاسخ  35تِ ػٌَاى هثال اگش فشدی دس جَاب سَال 

 .کٌینسا تِ جای ػثاست ٍاسد هی 5تِ ایي هتغیش ػذد 

 

هوکي است پش ًطذُ تاضذ تاضذ تَسط داًطجَ ٍ خالی . ) جَاب سا تِ غَست یک ػذد ٍاسد هی کٌین :  25دس هَسد سَاالت 

 (سا ٍاسد هی کٌین  v گزاضتِ تاضذ، دس ایي جا دس خاًِ جذٍل

 . ٍاسد هی کٌین 111ػذد سا تذٍى ػالهت دسغذ تِ غَست یک ػذد کَچتش اص :  26دس هَسد سَال 

هوکي است پش ًطذُ تاضذ تاضذ تَسط داًطجَ ٍ خالی گزاضتِ تاضذ، دس ایي جا دس . )ػذد سا ٍاسد هی کٌین:  27دس هَسد سَال 

 (سا ٍاسد هی کٌین  vخاًِ جذٍل 

 

 

 

 : یت تِ ًکات صیش ًیض تَجِ کٌیذ دس ًْا

  اگش دس ّش جایی اص پشسطٌاهِ ، دادُ ًذاضتیذ ٍ داًطجَ سَال سا جَاب ًذادُ تَد ، دس اکسل دس خاًِ هشتَط تِ آى سَال ػثاستV”" 

 .سا تایپ کٌیذ 

  ّا هٌجش تِ اضتثاّات دس  چَى خطاّای ّشچٌذ کَچک دس ٍاسد کشدى دادُ. ًْایت دلت سا دس ٍاسد کشدى دادُ ّا سا داضتِ تاضیذ

 .ًتیجِ گیشی ًْایی ها خَاّذ ضذ


