
 ها ها برای تحلیل داده شرح کار گروه

 پروژه روانشناختی

 

 هدف ما آزمودن فرضیات زیر است:

شود یکی از  که تحت عنوان ذهن آگاهی از آن یاد می« اینجا و اکنون»حضور ذهن در  فرضیه تحقیق:

خصوصیات سالمت روان است. افرادی که بیش از اندازه الزم درگیر برنامه ریزی آینده و یا حسرت گذشته 

 دهند.  باشند این خصوصیت را از دست می

سازد یا خیر. فرضیه را مستعد چنین مشکلی میما در جستجوی آن هستیم که آیا ساختار آموزشی ما فرد 

گذارد خود )نمره( نوعی برچسب روی افراد میعددی وزشی با ارزشیابی تک بعدی ار آمما آن است که ساخت

پس از مدتی   های ذاتی خود به اندازه کافی آگاه نباشد، ها و ارزش ها، شایستگی که چنانچه فرد از توانمندی

ش کاه و )برداشت او از ارزش خود( وابسته به نمره شده و نتیجه آن اضطرابممکن است خودارزشی او 

 رزشی شخص به دستاوردهای کمّی او،اعتماد به نفس در نمرات کم باشد. عالوه بر این، با وابسته شدن خودا

این عادت ذهنی ممکن است به زندگی آتی او تعمیم یافته و او برای تداوم احساس خودارزشی دائما در صدد 

 افزایش معیارهای کمّی زندگی خود باشد و در نتیجه ذهن آگاهی او کاهش یابد. 

 

   سنجد:میدر قالب سه پرسشنامه این تحقیق سه مولفه را 

 یا وابسته به  و تایید محیط آموزشی ه عملکرد آموزشینوع وابستگی خودارزشی شخص )وابسته ب

 تر( معیارهای اصیل

 آگاهی میزان ذهن 

  میزان گرایش به افسردگی 

 ٪۵۹ها آن است که میزان صحت فرضیه فوق را به صورت آماری و در سطح اطمینان  هدف ما از تحلیل داده

 خص فوق را با یکدیگر بررسی آماری نماییم. بررسی نماییم. برای این هدف، بایستی میزان ارتباط بین سه شا

بریم. دقت نماییم که هر سه شاخص فوق عمال  به این منظور از کلیه ابزار آمار توصیفی به شرح زیر بهره می

یکی از این  yبر  xدهند. در برخی از این ابزار الزم است برای بررسی اثر شاخص  عددی پیوسته را به ما می

در رگرسیون که هر دو متغیر مستقل و وابسته Fای( باشد )مانند تفاوت تست  دو گسسته )گروهی / دسته



برای  .که متغیر مستقل گسسته و متغیر وابسته پیوسته است( AnoVaدر  Fپیوسته هستند، با تست 

زیاد  - متوسط - دسته کم توان پس از به دست آوردن نمره هر شاخص بر مبنای حداقل سهبندی می دسته

 تقسیم بندی نمود. 

 )روی یک محور(ای  ای به صورت مقایسه نمودار جعبه –بررسی توصیفی هیستوگرام  -۱

 پایین xهای دارای  و گروه باال xهای دارای  بین گروه yبررسی نسبت ریسک باال بودن  -۲

 بررسی با آزمون فرض  -۳

 بررسی رگرسیون  -۴

 بررسی همبستگی -۹

 AnoVaبررسی  -۶

ای که دارند استفاده  استنباطی مناسب برای مساله-ها الزم است از تمامی ابزار توصیفی هر یک از گروه

 نمایند. 

( ۹( گروه خانم محسنی )۴( گروه آقای نعمتی )۳( گروه خانم آذری )۲( گروه آقای نوروزی )۱هشت گروه: )

 ( گروه خانم رجایی. ۸و ) آقای لیالزی گروه ( ۷( گروه خانم شیخی )۶گروه خانم شیخی )

تواند حسب عالقه روه میشود. اما هر گای زیر پیشنهاد میه برای این هشت گروه به ترتیب صورت مساله

 را استخراج و بررسی نماید.  موارد بیشتریها  خود از داده

وابسته هرچه خودارزشی شخص بیشتر  ها و آقایان + بررسی گزاره: آگاهی در خانم ای ذهن بررسی مقایسه -۱

 او کمتر است. گرایش به افسردگیباشد،  به پشتیبانی خانواده

هرچه خودارزشی   ای رابطه معدل و دستاوردمحور بودن خودارزشی + بررسی گزاره: بررسی مقایسه -۲

 باشد گرایش او به افسردگی بیشتر است.  وابسته به تایید دیگرانشخص بیشتر 

 و بین خوابگاهی و غیر خوابگاهی مختلفهای  بین ورودیهای خودارزشی  ای نوع وابستگی قایسهبررسی م -۳

 است.  بیشترباشد گرایش او به افسردگی  وابسته به رقابت بیشترخودارزشی شخص هرچه  + بررسی گزاره:

ه خودارزشی هرچ+ بررسی گزاره:  ها و آقایان خانم در خودارزشی های وابستگی ای نوع بررسی مقایسه -۴

 گرایش او به افسردگی بیشتر است / معدل او کمتر است.باشد،  شخص بیشتر وابسته به موفقیت آکادمیک



هرچه خودارزشی شخص بیشتر   + بررسی گزاره: های مختلف آگاهی بین ورودی ای ذهن بررسی مقایسه -۹

 است.  کمتر ذهن آگاهی اوباشد  تایید دیگرانوابسته 

هرچه  + بررسی گزاره:رابطه بین دانشکده )رشته( و نوع وابستگی خودارزشی ای  بررسی مقایسه -۶

 آگاهی شخص بیشتر باشد گرایش او به افسردگی کمتر است.  ذهن

 خودارزشی هرچه: گزاره بررسی گرایش به افسردگی + و( رشته) دانشکده بین رابطه ای مقایسه بررسی -۷

 .است کمتر او آگاهی ذهن باشد، قابت / موفقیت آکادمیکوابسته به ر بیشتر شخص

وابستگی خودارزشی  هرچه: گزاره + بررسی جنسیت و گرایش به افسردگی بین رابطه ای مقایسه بررسی -۸

 .است کمتر افسردگی به او گرایش باشد شخص به مشخصات ظاهری اش کمتر


