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 دوستان عزیزم

داده، عضو یک تیم تحقیقاتی  300خوش آمدید. شما در یک کار تحقیقاتی جدی و واقعی با بیش از 1400به پروژه آمار حیاتی 

 به وسعت کالسمان هستید!

تحلیل داده ها، یعنی کار توصیفی و استنباطی روی داده هاست. در آخرین جلسه کالسمان، داده ها جمع آوری شده و اکنون نوبت 

روش بررسی رابطه بین شاخص هایی را که از پرسشنامه حاصل می شود شرح داده ام. اکنون هر گروهی می تواند با استفاده از 

رای تحلیل، توصیه می کنم در درون گروه تقسیم کار فایل داده ها، تحلیل خود را انجام دهد. با توجه به کمبود نسبی وقت ب

گروه از کار  نموده و کار را پیش ببرید. اگر روش های مختلف بین اعضای گروه تقسیم می شود، مهم است که همه اعضای

 یکدیگر آگاه باشند و کل کار انجام شده را یاد گرفته باشند. 

 سب کند به این معنی نیست که افسرده است! این یک ابزار تحقیقاتی نکته: اگر کسی در پرسشنامه افسردگی نمره باال ک

است و به معنای تشخیص نیست! به همین دلیل برای عدم سو تفاهم ما از آن شاخص برآمده از پرسشنامه با عنوان 

 گرایش به افسردگی یاد می کنیم. 

 مرحله اول: ارزشگزاری عددی پرسشنامه: 

 عددی پاسخ

 7 کامال موافقم

 5 تا حدودی موافقم

 3 دودی مخالفمتا ح

 1 کامال مخالفم

 عددی پاسخ

 1 اصال

 3 کم

 5 متوسط

 7 زیاد



 

 

 مرحله دوم: محاسبه شاخص ها: 

 :به عالمت های منفی و مثبت دقت شود

         AK+AL+AM+AN+AZ+BA+BBمیزان خودارزشی )خودپنداره مثبت(: 

       AP+AQ+AR+AS-AT+AV-AZوابستگی خودارزشی به عوامل بیرونی:   

          AE-AF-AWچالش گریزی:   

           AC-ADشانس مداری:     

              AG-AHجدیدمداری:  

 AI-AJزرنگی منفی )زرنگ نادان( :        

       H+M+O+R+S+U+Yاسترس: 

   I+K+N+P+V+Z+AAاضطراب:   

   J+L+Q+T+W+X+ABگرایش به افسردگی:  

 

 مرحله سوم:

هر گروهی کارهای توصیفی و استنباطی را درباره شاخص های زیر روی داده ها می تواند انجام دهد. روی هر کمیت می توان 

بطه دو شاخص کارهای توصیفی کرد )نمودارهای هیستوگرام، برسی توزیع، بررسی نسبت ها...( و کارهای استنباطی به بررسی را

 بازمی گردد. 

 اضافه، هر گروهی می تواند به میل خود رابطه شاخص های دیگر را هم بررسی کند.  در صورت تمایل به کارهای

 



 احسان اوج فرد -ابوذر سهیلی فر  -: علی هاتفی  1گروه 

 و معدل بیرونیبه عوامل  خودارزشیمیزان وابستگی بین بررسی رابطه 

توضیح: برای برخی از دانشجویان احساس خودارزشی وابسته به معدل می شود. این امر به خصوص ممکن است در کسانی که 

خودارزشی آن ها به تایید بیرونی )محیط، دیگران،...( وابسته است،  بیشتر باشد. می توان به عنوان مثال افراد را بر اساس 

 بندی کرد و در هر دسته میزان ارتباط بین معدل و خودارزشی را سنجید.  وابستگی خودارزشی به عوامل مختلف، دسته

  محمدفراز ابراهیمی -: بهنام سلیمانی  2گروه 

 و اضطراب یا استرس مداری بین شانسبررسی رابطه 

  احمد مانیان -: علیرضا غفرانی  3گروه 

 و گرایش به افسردگی شانس مداریبین بررسی رابطه 

 امیرعلی ایمانی -علیرضا سعادتی سلطان آبادی  -قربانی : آراز  4گروه 

 گرایش به افسردگیو  چالش گریزیبین  رابطه یبررس

 نگین پشتام -: آرمیتا فخرزاده  5گروه 

 و استرس/اضطراب چالش گریزیبین  بررسی رابطه 

 نادیا حاجی حسینی -نازنین قاسمی  -: زهرا خواجه یار  6گروه 

 ه های ذهنی )دو به دو( با تاکید بر جدول همبستگی بین گزاربررسی رابطه 

در واقع می خواهیم بدانیم آیا برخی از این گزاره ها با برخی دیگر، به شدت هم بسته اند و لذا در ذهن افراد معموال با هم 

 هستند )یا نیستند(؟ به عبارتی کدام موارد با هم ایجاد یک منظومه )متصل به هم( فکری می کنند؟

 یاسمین تجلی -: اوین محقق دوانی  7 گروه

 زرنگی منفی با گرایش به افسردگیبررسی رابطه 

 عبدالرزاق عرفان  -فر : محمدآریا کوشان 8گروه 

 با استرس/اضطرابزرنگی منفی بین بررسی رابطه 



 رزا شریفی -الهه بیاتی  -: میترا بهرامی  9گروه 

 چالش گریزیبین معدل و بررسی رابطه 

 مهدخت سادات میراسماعیلی -: الهه خلیلی  10گروه 

 )همبستگی تکه ای( استرس/اضطراب بین معدل و بررسی رابطه 

 رضا مرادی -: سیدعلی سادات مدرسی  11گروه 

 بین میزان وابستگی خودارزشی به عوامل بیرونی و اضطراب/استرسبررسی رابطه 

 حنانه حبیبی نورد -: فاطمه صنعتی  12گروه 

 بین خودارزشی و اضطراب/استرسبررسی رابطه 

 زهرا عظیمی سلطان آباد -: ساینا نعمتی  13گروه 

 بین میزان خودارزشی و گرایش به افسردگیبررسی رابطه 

 پدرام سلطانی -محمدمهدی اشرف مدرس  -: علی شریف رضویان  14گروه 

 میان خودپنداره )میزان خودارزشی( و معدلبررسی رابطه 

 آبادیامیرمحمد شاهین شمس -امیر خدادوست سیسی  -: کیان مباشری  15گروه 

 وابستگی خودارزشی با گرایش به افسردگیبررسی رابطه 

 سید پارسا اعتصامی نوین -محمد مشاطان  -: امیرحسین معماری  16گروه 

 زرنگی منفیو خودارزشی  بینبررسی رابطه 

 به امید توفیق الهی

 م.ساویز


