
 یتعالبسمه

 79.79نیمسال اول  -دانشکده مهندسی پزشکی  -تحقیق آماری 

 هادادهتوضیحات لازم در مورد نحوه وارد کردن  فایل اکسل نمونه به صورت آماده در سایت قرار داده شده است.

 . خوانیدمیو ضوابط مشخص شده برای آن نیز در ادامه  افزاررمندر 

 بسیار مهم است و نباید اشتباهی صورت بگیرد.  هادادهیت ضوابط برای ورود عاتوجه کنید که ر

 

 آوریجمع هایگروهک از هر ی هایپرسشنامه هایبرگه، کدگذاری اولین موضوع که حائز اهمیت است 

 ربوطمبه طور کامل مستندات پرسشنامه  اولاًکه  شودمیمنظور انجام  به اینذاری داده است. این کدگ

صورت گرفته باشد بدانیم  هادادههنگام وارد کردن  یاشتباهبه هر فرد قابل ارائه باشد و دوم اینکه اگر 

 آن را اصلاح نمائیم. یراحتبهکه این اشتباه مربوط به کدام پرسشنامه است و 

  از  داده با یکی آوریجمع هایگروهاز  به این صورت است که هر یک  هاپرسشنامهنحوه کدگذاری

به این صورت  یابدمیکه به هر پرسشنامه اختصاص  ایشمارهو سپس  شودمیحروف الفبا مشخص 

 است : 

 پرسشنامه شماره  –گروه(  کنندهمشخصحرف الفبایی )

گروه الف است که اطلاعات مربوط به این  7ی پرسشنامه شماره به معن  7 –: الف  مثالعنوانبه

 (رهاستیمتغام اکسل این گروه موجود است.)ردیف اول مشخصات  8پرسشنامه در ردیف 

  : جدا این اطلاعات را وارد  جداگانه در یک فایل اکسل صورتبهداده  آوریجمع هر گروهتوجه

شروع شده و تا آخرین پرسشنامه این  1 ازره پرسشنامه . بنابراین برای هر گروه شماکندمی

 هاگروهی همه هادادهع نهایی . )توجه کنید که تجمییابدمیامه است ( اد05اقل گروه ) که حد

 (ستینبه عهده شما 

 

 الف" : آقای آرمون" گروه

 گروه "ب" : خانم باقری

 " : آقای صدراییپروه "گ

 " : آقای نامیتگروه "

 " : خانم ظفریثگروه "

 " : خانم خدام الحسینیجگروه "



 " : آقای بهزادی منشچگروه "

 گروه "ح" : خانم نقاش

 " : خانم مجدخگروه "

 " : آقای کریمی دگروه "

 خانم کاهه" : گروه "ذ

 " : خانم عباسیگروه "ر

 

 قرار دهید. "2"آقا عدد  یجابهو  "1"خانم عدد  یجابه، جنسیتد وارد کردن داده مربوط به در مور 

 1انم = خ

 2آقا = 

  : برای سوالی که در مورد خوابگاهی بودن پرسیده شد 

 5اگر پاسخ خیر بود = 

 1و اگر پاسخ بله بود = 

 

  رقم اعشار جلوی آن 2رقمی با  2به صورت یک عدد  هاداده، تاکنونکل  معدلبرای متغیر 

 یا ... 17.58یا  16.95 مثلاً

  از کدهای زیر استفاده کنید :  مقطع تحصیلی دانشجویاندر مورد 

 1ارشناسی = ک

  2کارشناسی ارشد = 

 3دکتری = 

 رقمی باشد . 2باید یک عدد  سال ورود دانشجو 

 یا ... 60یا  67یا  69 مثلاً 

 

  یعنی عبارت مهندسی را از کنیممیرشته دانشجویان : داده مربوط به این متغیر را با یک کلمه شخص .

 .داریمبرمیدانشجویان  هایرشتهابتدای 



 /کنیممیمتغیر رشته وارد  رستونیزدر مهندسی پزشکی را فقط با نوشتن عبارت پزشکی  مثلاً

 .کنیممیمشخص  "مواد"*توجه : رشته مهندسی مواد و متالورژی را با 

 .میکنیممشخص  "عمران"را با  ستیزطیمح*توجه : رشته مهندسی عمران و 

 

 

 مدنظر داشته باشید : یخوببهبخش پرسشنامه است، نکات زیر را  نیترمهمکه  سؤالاتحال در مورد 

 میخواهیمهر پاسخ که  و به ازای کنیممیعددی  یگذارارزشرا  سؤالاتپاسخ  21الی  1 سؤالاتبرای  .1

 به صورت زیر خواهد بود: گذاریارزش. کنیممیکنیم، عدد وارد وارد 

 3=  کندمیدر مورد من صدق  کاملاً

 1.1=  کندمیتا حدودی در مورد من صدق 

 0=  کندمیدر مورد من صدق ن اصلاً

 

 پرسشنامه است *** 21الی  1 سؤالاتفقط مختص  گذاریارزش***توجه : این 

 

متفاوت از قبل و به صورت  گذاریارزشحوه ن (  27و  29 20 سؤالات جزهب)  22الی  22 سؤالاتبرای  .2

 زیر است : 

 

  1مخالفم = 

  3حدودی مخالفم =  تا

  0بینابین = 

 7تا حدودی موافقم = 

 6موافقم = 

 

پر نشده باشد توسط دانشجو و . ) ممکن است کنیممیرا به صورت یک عدد وارد  = جواب 20 سؤالدر مورد 

توجه کنید که ممکن است دانشجویی همچنین  – دارید سلول را خالی نگه خالی مانده باشد، در این صورت 



را وارد  125و عدد  میریگیمدر نظر  125معادل وارد کرده باشد در این صورت داده را  22از  تربزرگعدد را 

 ( کنیممی

. اگر در  کنیممیوارد  155از  ترکوچکصورت یک عدد  درصد و بهعدد را بدون علامت =  29 سؤالدر مورد 

 655( در سلول عدد 155از  تربزرگبگذارید و اگر داده نامعتبر بود )خالی مانده بود، سلول را خالی  یادادهمورد 

 را وارد کنید.

 .میگذاریم. اگر پر نشده بود، سلول مربوط به آن را نیز خالی  کنیممیوارد = عدد را  27 سؤالدر مورد 

 

 

 توجه کنید :  نیز به نکات زیر تیدرنها

را جواب نداده بود، در اکسل، در  یسؤالمه ، دانشجو از پرسشنا یسؤالالف ( اگر در هر جایی از پرسشنامه و هر 

 چیزی ننویسید و خالی باقی بگذارید. سؤالخانه مربوط به آن 

، هاداده واردکردنک در چ.ن خطاهای هرچند کوچ د.داشته باشی هاداده واردکردننهایت دقت را در  لطفاًب (

 ما خواهد شد. هایگیرینتیجهمنجر به اشتباهات در 


