
 یتعالبسمه

 99.98نیمسال اول  -دانشکده مهندسی پزشکی  -تحقیق آماری 

 هادادهفایل اکسل نمونه به صورت آماده در سایت قرار داده شده است. توضیحات الزم در مورد نحوه وارد کردن 

 . خوانیدمیو ضوابط مشخص شده برای آن نیز در ادامه  افزارنرمدر 

 بسیار مهم است و نباید اشتباهی صورت بگیرد.  هادادهیت ضوابط برای ورود توجه کنید که رعا

 

  آوری های جمعگروههر یک از  هایپرسشنامه هایبرگهاولین موضوع که حائز اهمیت است، کدگذاری

به طور کامل مستندات پرسشنامه مربوط  اوالًکه  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 اصالح نمائیم. یراحتبهکه این اشتباه مربوط به کدام پرسشنامه است و 

  داده با یکی از  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 : 

 شماره پرسشنامه  –گروه(  کنندهمشخصحرف الفبایی )

گروه الف است که اطالعات مربوط به این  7به معنی پرسشنامه شماره   7 –: الف  مثالعنوانبه

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

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

شروع شده و تا آخرین پرسشنامه این  1 ازه پرسشنامه . بنابراین برای هر گروه شمارکندمی

 (ستینبه عهده شما  هاگروهی همه هاداده. )توجه کنید که تجمیع نهایی یابدمیگروه ادامه 

 

 شیریالف" : آقای "گروه 

 جعفریگروه "ب" : خانم 

 نامی" : آقای جگروه "

 د" : خانم سیفیگروه "

 خانم صالحی" : هگروه "

 

 



  قرار دهید. "2"آقا عدد  یجابهو  "1"خانم عدد  یجابه، جنسیتدر مورد وارد کردن داده مربوط به 

 1خانم = 

 2آقا = 

  : برای سوالی که در مورد خوابگاهی بودن پرسیده شد 

 0اگر پاسخ خیر بود = 

 1و اگر پاسخ بله بود = 

 

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

 یا ... 17.08یا  19.60 مثالً

  از کدهای زیر استفاده کنید :  مقطع تحصیلی دانشجویاندر مورد 

 1کارشناسی = 

  2کارشناسی ارشد = 

 3دکتری = 

 رقمی باشد . 2باید یک عدد  سال ورود دانشجو 

 یا ... 95یا  97یا  96 مثالً  

 

  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  مثالً

 کنیم.میمشخص  "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  سؤاالتحال در مورد 



 میخواهیمو به ازای هر پاسخ که  کنیممیعددی  یگذارارزشرا  سؤاالتپاسخ  21الی  1 سؤاالتبرای  .1

 به صورت زیر خواهد بود: گذاریارزش. کنیممیوارد کنیم، عدد وارد 

 3=  کندمیدر مورد من صدق  کامالً

 1.5=  کندمیتا حدودی در مورد من صدق 

 0=  کندمیدر مورد من صدق ن اصالً

 

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

*گویه های افسردگی، استرس و اضطراب در ستونی نوشته شده اند به همراه فرمولشان که با وارد کردن داده 

، این ستون ها خودشان کامل می شوند ولی برای اطالع از ارزش گذاری هر یک از گویه ها، نمره  21الی  1های 

 شده است.بندی ها به این صورت ، انجام 

 

 

 

 جدول شدت خرده مقیاس ها برای دسته بندی و بررسی های توصیفی و استنباطی به کار می آید.

 

 



در اکسل مشخص  2.30 یال 2.1 یشماره ها/ که با  صفحه دوم پرسشنامه)  30الی  1 سؤاالتبرای  .2

 گذاریارزشنحوه   برداشت شده است، یکیسنیو و نگرامیا یشیپرسشنامه مثبت اندکه از  ( شده اند

 متفاوت از قبل و به صورت زیر است : 

 

  1=  هرگز

  2=  به ندرت

 3=  گاهی

 4=  اغلب اوقات

 5=  همیشه

 

 بنابراین به جای گزینه انتخاب شده توسط نمونه، نمره معادل آن را وارد فایل اکسل نمایید.

به  گویه کلیهر چقدر مجموع نمرات باشد،  150و حداکثر  30می تواند حداقل مجموع نمرات این سواالت 

  .باشدیبرخوردار م یباالتر یشیاز مثبت اند یشود، آن آزمودن کترینزد 150

 

در اکسل  3.10الی  3.1و در انتهای صفحه است / و با شماره های بخش سوم )که پشت صفحه  10تا  1سواالت 

 نند باالیی نمره دهی می شود. مشخص شده اند( نیز هما

  1=  هرگز

  2=  به ندرت

 3=  گاهی

 4=  اغلب اوقات

 5=  همیشه

سه گویه اتصال اجتماعی / ارتباط با والدین و خانواده / و نوع ارتباط با رسانه را شخص می سواالت این بخش 

 کند. 

 

 



 

 توجه کنید :  نیز به نکات زیر تیدرنها

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

 چیزی ننویسید و خالی باقی بگذارید. سؤالخانه مربوط به آن 

، هاداده واردکردنن خطاهای هرچند کوچک در داشته باشید. چو هاداده واردکردننهایت دقت را در  لطفاًب (

 ما خواهد شد. هایگیرینتیجهدر قابل توجهی منجر به اشتباهات 


