
 عمومی بهداشترشته  عملی پروژه

 تعریف SPSS افزار نرم در(متغیر وحسط نام تعریف،)آن رچسبب همراه به را پرسشنامه متغیرهای ذیل، پرسشنامه به توجه با

 در را آنها تفسیر و خروجی .دهید پاسخ رزی التسوا به آن طبق و کرده وارد را بیمار ۰۱۱ اتاطالع فرضی طور وده و بهنم

 درصد( 5کنید. )سطح خطای  تنظیم Word فایل

 نام و نام خانوادگی:

 ........................سن:

 B: روش A        2:روش ۰:             روش درمانی.........................           قد: 

 ...........وزن اولیه: 

 ..........وزن ثانویه:

 زن :2مرد                :۰                            جنسیت:

 ندارد :2    دارد            :۰    عارضه:                          

 :خوب3:متوسط               2:ضعیف             ۰               نتیجه درمان:       

 

 تهیه گزارش توضیفی از مطالعه -۰

 متغیر برای سوم سهک و دوم سهک اول، سهک سوم، چارک میانه، اول، چارک حداکثر، حداقل، معیار، انحراف میانگین،گزارش -2

  .است خوب آنها درمان نتیجه که یبیماران یبرا ثانویه و اولیه وزن تفاوت ثانویه، وزن اولیه، وزن،سن

 (باشد درصد حسب بر عمودی محور) درمان نتیجه و جنسیت متغیرهای برای ستونی نمودار رسم -3

  .دهد نمایش درمانی روش دو تفکیک به را درمان نتیجه که نمایید رسم ستونی نمودار -۴

  مطالعه تحت کمی متغیرهای برای مناسب نمودار رسم -5

 تعریف آن را برای جدید کدهای سپس و بنامید age -c را آن نام و نموده بندی دسته زیر سنی گروه های در را بیماران6 -

 ) باال به سال ۴5 سال، ۴5-25 سال، 25 از کمتر( آورید بدست را نآ فراوانی توزیع و کرده

 تعریف را کدها مجددا و بنامیدage_c2   را نآ امن و نموده ادغام را سال ۴5 -25 و سال 25 از کمتر سنی های گروه -۷

 کنید بندی طبقه سال ۴5 از بیشتر و سال ۴5 از کمتر سی دسته دو به وریداآ بدست را آن فراوانی  توزیع و نموده

 اضافه مطالعه تحت افراد درصد چند که نمایید تعیین کرده و محاسبه ثانویه و اولیه وزن براساس را بدنی توده شاخص -۸

 )شود انجام زیر تعریف مطابق گذار کد (تندداش وزن

  وزن اضافه =25 از بیشتر   طبیعی وزن = 25-۰۸85          الغر۰۸85 از کمتر

  نمایید رسم را سن و اولیه وزن بدنی، توده شاخص و س بین پراکنش نمودار 9-

 . آن زارشگ و تفسیر و 2۱ عدد با بدنی توده شاخص متغیر میانگین مقایسه یبرا  one sample t-test نآزمو انجام -۰۱

  رد؟دا دوجو درمانی روش دو در تانویه وزن میانگین بین عناداریم تفاوت اریآم نظر از آیا -۰۰

  دارد؟ وجود آماری نظر از ثانویه وزن و اولیه وزن میانگین بین ناداریمع تفاوت آیا-۰2

 


