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 مقدمه

تغییرات  6931در سال  کارنامه سالمت یکی از ابزارهای مهم غربالگری سالمت روان در دانشجویان ورودی جدید می باشد.       

اولین تغییر کاهش تعداد سئواالت سال این در  .انجام شدمحتوی)ابزار(  عمده ای در اجرای کارنامه سالمت روان به لحاظ روش و

-IMHSمقیاس ملی سالمت روان دانشجویان " به( IMHSمقیاس ملی سالمت روان دانشجویان )پرسشنامه و تغییر نسخه 

ه نمره گذاری ابزار نیز و شیو سئوال)بجز مشخصات فردی( کاهش یافت 61به  پرسشنامه مجموعاًتعداد سئواالت بود که  "2.1396

 بخش اولسئوال افزایش یافته است. اگرچه در  93تعداد سئواالت به  6931در نسخه جدید این پرسشنامه در سال ساده تر شد. 

 پیدا کرده است و لذا نمرات برش برای تعیینتغییر  5به صفر تا  1تا  6ما نمره گذاری طیف پاسخ ها از وجود ندارد، اتغییری سئواالت 

 ت پرسشنامه اضافه شده است. سئوال به مجموع سئواال 4نمره کاهش دارد. در بخش دوم  63اولویت های پیگیری به میزان 

اولویت استخراج می شوند که در اولویت آخر عالوه بر نگرانی خیلی  5همانطور که ذکر شد غربال دانشجویان همانند قبل و در 

ولی در  معلولیت و یا بیماری خاص دانشجویان مورد پیگیری مرکز مشاوره قرار می گیرند زیاد از داشتن مشکالت اقتصادی، داشتن

فقط اولویت های اول تا چهارم پیگیری می شوند. لذا  ،انجام می شود MINIغربال مرحله دوم که از طریق مصاحبه تخصصی با ابزار 

)مرحله اول غربال از طریق دو مرحله ای ان به صورتنیز همانند سال گذشته، کارنامه سالمت رو 6931-39در سال تحصیلی 

( اجرا می MINIپرسشنامه مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان و در مرحله دوم پیگیری و مصاحبه تخصصی از طریق پرسشنامه

 شود.

ذشته، در سال گ "سامانه الکترونيکی کارنامه سالمت دانشجويان ورودي جديد"همانطور که می دانیم با راه اندازی 

مرحله اول اجرای طرح به صورت الکترونیکی و غیرحضوری بوده و مرحله دوم )پیگیری و مصاحبه( به صورت حضوری است که نتایج 

 نیز در سامانه الکترونیکی ثبت خواهد شد.  MINIمصاحبه 

دستوری و استفاده از فایل  spss برنامه یگر نیازی به ورود اطالعات پرسشنامه دراگرچه در سیستم الکترونیکی طراحی شده، د

نمره گذاری، غربال و گزارش گیری از اطالعات کارنامه سالمت برای نمره گذاری و استخراج لیست دانشجویان غربال شده نیست و 

دلیل به دانشگاه هایی است که معدود دستور العمل حاضر صرفاً برای اما  شود،انجام می روان در سامانه مذکور به صورت الکترونیکی 

 می کنند.را به شیوه کاغذ و مدادی اجرا  6931همانند سالهای قبل کارنامه سالمت روان محدودیت های فنی 

)برای ورود اطالعات کارنامه سالمت  "Data Entry For IMHS-2_1397"با نام فایل  به همراه دوحاضر عمل الدستور 

و استخراج لیست برای نمره گذاری اتوماتیک ) "Synatax IMHS-2_1397 "و فایل  spssدر قالب فایل دیتا ( 6931روان سال 

در واقع همانند روال گذشته اطالعات پرسشنامه ها در فایل  ارسال شده است. spssدر قالب فایل دستوری های غربال دانشجویان( 

( Synatax IMHS-2_1397ی )( وارد شده و بعد از تکمیل آن فایل دستورData Entry For IMHS-2_1397اصلی دیتا )

آسیب روانی، لیست  فایل دستوری بعد از نمره گذاری و طبقه بندی دانشجویان بر اساس نمره کلی این می شود. Runروی فایل دیتا 

کامپیوتر  Dدر درایو   Wordو در قالب فایل ، به صورت اتوماتیک استخراج پنجماول تا های پیگیری مورد نیاز به ترتیب اولویت 

 کند. میذخیره 

 Data"مکن است که اطالعات کارنامه سالمت روان در فایل م استفاده از فایل دستوری تنها در صورتی شودمی  ییادآور

Entry For IMHS-2_1397"  )جهت ورود اطالعات از و بدون کوچکترین تغییری وارد شده باشد. )پیوست این دستور العمل

خرین صفحات این راهنما توصیه های برای رفع مشکل ناخوانا بودن فونت ها ارائه آدر  و دمی توان استفاده نموو باالتر  61های نسخه 

 مورد استفاده همکاران قرار گیرد.شده است که امیدواریم 
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 پرسشنامه گذاريوه نمرهيش

چرا که هیچ یک روش نمره گذاری بسیار ساده است  IMHS_2در نسخه جدید مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان با نام اختصاری 

، نمره (63تا  6 سئواالت)پرسشنامه همه سئواالت بخش اول  5تا  3 نمراتاز سئواالت نمره گذاری معکوس نداشته و تنها با جمع ساده 

طبقه . قرار خواهد گرفت 633تا  3مده برای بیست سئوال در دامنه آ. به این ترتیب نمره بدست ( بدست خواهد آمدGPآسیب شناسی روانی )

 خواهد بود. 93و  61، 61، 65، 64، 69به سئواالت  و پاسخ دانشجو و اولویت بندی دانشجویان، با استفاده از همین نمرهبندی 

 روش تعیین اولویت های پیگیری توسط مرکز مشاوره:

باشد، بدون در نظر گرفتن ( پاسخ مثبت داده 61و  65: در صورتی که فرد به یک یا هر دو سئوال مربوط به خودکشی )سئوال اولويت اول

 ، اولویت اول پیگیری دانشجویان در معرض خطر را به خود اختصاص خواهد داد.(GPآسیب شناسی روانی )نمره 

و باالتر باشد در اولویت دوم پیگیری توسط مرکز مشاوره قرار می  93عدد ( GP: در صورتی که نمره آسیب شناسی روانی )اولويت دوم

 گیرد. 

 باشد در اولویت سوم پیگیری توسط مرکز مشاوره قرار می گیرد. 13تا  55( از GPدر صورتی که نمره آسیب شناسی روانی ) اولويت سوم:

پرسشنامه )سابقه  64و  69و یا به یکی از سئواالت باشد   54 ات 93آنها ( GPنمره آسیب شناسی روانی )دانشجویانی که اولويت چهارم: 

 ند.پیگیری توسط مرکز مشاوره قرار می گیرچهارم در اولویت د ناسخ بلی داده باشتحت نظر روانپزشک( پدرمان 

گرانی از مشکالت مالی( گزینه خیلی زیاد را )ن 61 در پاسخ به سئوالآخرین اولویت پیگیری مربوط به دانشجویانی است که اولويت پنجم: 

  (.93ئوال یا دارای معلولیت و یا بیماری خاصی هستند)سانتخاب کرده اند و 

 

 مرحله دوم اجراي کارنامه سالمت روان

به صورت دو مرحله ای اجرا خواهد شد. مرحله  6931-31همانطور که قبالً عنوان شد اجرای کارنامه سالمت روان در سال تحصیلی 

اولويت رادی که در یکی از . لذا افMINIاول استخراج لیست و اولویت های پیگیری و مرحله دوم مصاحبه ساختارمند از طریق پرسشنامه 

معرفی  به تیم مصاحبه کننده، (MINIبا استفاده از )و مصاحبه  طبقه بندی شده اند به ترتیب اولویت برای مرحله دوم هاي اول تا چهارم

رسی بیشتر به ( قرار می گیرند برای برو معلولیت و بیماری خاص )نگرانی زیاد از مشکالت مالی در اولويت پنجمشده و دانشجویانی که 

 شوند.داده  ارجاع مددکاران اجتماعی

 

که تعدادی از دانشجویان در دو یا سه لیست پیگیری مشاهده شوند که در این صورت مالک طبقه بندی و این احتمال وجود دارد  !نکته

  است.باالتر اولویت ، پیگیری

 

 03 تا 30 اختی بوده و در صورتی که به سئواالتدارند به احتمال زياد فاقد مشکالت روانشن 03 افرادي که نمره زير

 پاسخ مثبت نداده باشند نيازي به پيگيري نخواهند داشت.نيز  (بخش دوم)

 

نکته مهم: مراکز مشاوره الزم است بعد از انجام مصاحبه و يا پيگيري براي دانشجويانی که مرحله دوم 

يجه را در ادامه اطالعات کارنامه سالمت روان ثبت نمايند. به اين منظور ( را گذرانده اند، نتMINI)مصاحبه 

 ، بخش ويژه اي برايروان نيزدر سامانه الکترونيکی کارنامه سالمت ارسالی از دفتر،  SPSSعالوه بر فايل 

 پيش بينی شده است. MINIثبت اطالعات مصاحبه 
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 SPSSرم افزار با استفاده از ننمره گذاري و طبقه بندي دانشجويان 

ورود اطالعات الزاماً می بایست در همین گردد. تاکید می شود که پرسشنامه ها در فایل اصلی ارسال شده وارد ابتدا اطالعات گذاری برای نمره

ونه تغییر در . و تقاضا دارد از هر گقابل پذيرش نيستتوسط کاربران تهیه و تکمیل شده باشند دیگری که  یفایل ها فایل انجام شود و لذا

 نام متغیرها، کد گزینه های سئواالت و لیبل متغیرها جداً خودداری فرمائید.

 
 

 مطابق تصویر زیر انتخاب شود: Run All( روی فایل دیتا باز شده و گزینه Syntaxفایل دستوری )فایل دیتا،  بعد از تکمیل

 
م دستورات خواسته شده به طور اتوماتیک روی فایل دیتا اجرا شود. در این صورت به قدر کافی صبر کنید تا تما Run Allبعد از انتخاب گزینه 

حاوی جداول و لیست و مشخصات  SPSSبه فایل دیتا، یک فایل خروجی  Patology_rو  Patology_GPضنم اضافه شدن ستون های 

 کامپیوتر شما ذخیره خواهد شد: Dرایو ساخته شده و در پایان به صورت اتوماتیک در ددانشجویان اولویت های اول تا پنجم 

 
صادر شده و در هر یک از آنها نام و مشخصات کاملی از دانشجویانی که باید  پنجماین لیست ها به ترتیب اولویت های اول تا  

 حبه قرار گیرند وجود دارد.مورد پیگیری و مصا
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 ذخيره فايل ها

دانشجویان اولویت های اول تا پنجم، اقدام به ذخیره کردن فایل اصلی دیتاا در درایاو    بعد از نمره گذاری و تهیه لیست spssفایل دستوری 

D کامپیوتر(با نام Scal For IMHS-2_1397  ) و همچنین تهیه یک فایلWord  خروجی ازSPSS     حاوی لیسات هاا و مشخصاات

باا نشاان    SPSSت پایانی خروجی از این دو اقدام در قسم هر یک کامپیوتر شما می نماید. Dدانشجویان اولویت های اول تا پنجم در درایو ِ
 زیر به اطالع شما می رسد:های  دادن متن

 

با نام  WORDاطالعات دانشجویان اولویت های اول تا پنجم را در فایل کنید. ذخیره شده را پیدا ، فایل های کامپیوتر Dبا مراجعه به درایو 
که نمره گذاری شده و آماده بهره برداری های بعدی است با ناام  ذخیره شده و فایل اصلی دیتا  "6931کارنامه سالمت روان سال  خروجی"
"Scale For IMHS-2_1397" .ذخیره شده است 

بره   Dبه منظور محرمانه ماندن اطالعات دانشجويان فايل هاي ذخيرره شرده را از درايرو    توجه فرمائيد که 

 مناسب و مطمئن انتقال دهيد.ی محل

 داشته باشید:پیگیری  لیست های دانشجویان اولویت های اول تا پنجمخروجی  wordل در فای

رشاته گاروه   در جدول لیست اولویت اول عالوه بر نام دانشجو، شماره پرسشنامه؛ شماره دانشجویی،  کنیدمشاهده می  خروجیهمانطور که در 
 ه تلفن و پاسخ به سئواالت مهم پرسشنامه شامل فکر و اقدام به خودکشیتحصیلی، محل سکونت، مقطع تحصیلی، نمره آسیب شناسی روانی، شمار

مصااحبه  اجارای مرحلاه دوم )  حت نظر روانپزشک نیز وجود دارند که با استفاده از آنها می توانید دانشاجویان ماورد نظار را بارای     سابقه درمان تو 

MINI ) دعوت نمائید.به مرکز مشاوره 

را در فایل اصلی دیتاا   ه به هیچ عنوان در نام متغیرها در فایل نرم افزاری نباید تغییری ایجاد کنند و هیچ یک از ستون هاهمکاران محترم توجه فرمایند ک
ها ارسال خواهاد   حذف ننمایند. دلیل آن نیز این است که در آینده نزدیک دستور تهیه شده برای تحلیل و گزارش گیری از اطالعات موجود در فایل به دانشگاه

 ه در صورتی که در نام متغیرها تغییری ایجاد شده باشد دستور تهیه شده برای شما غیرقابل استفاده خواهد بود.ک
چرا که فایل هاای دساتوری    استفاده نشود 61نیست و البته توصیه میشود نسخه  66تا  69بین نسخه های  اوتیالزم به ذکر است برای ورود اطالعات تف

همکاران می توانند بدون هیچ محدودیتی نسخه های مختلف این برنامه را بر روی دستگاه خود همزمان نصاب و اساتفاده   را نیستند. قابل اج 61بر روی نسخه 
 .نمایند

 گاردد.  ( و نام دانشگاه ارسال کننده قید6931کارنامه سالمت روان دانشجویان سال در هنگام ارسال فایل ها لطفا در موضوع ایمیل ارسالی حتماً نام طرح )
 ورود اطالعات طرح را برون سپاری خواهند نمود، تقاضا دارد این راهنما را در اختیار پیمانکار مربوطه قرار دهید.دانشگاه ها به اینکه برخی از همچنین با توجه 

مکان برقراری ارتباط سئواالت خاود  )آقای مسعود ظفر( تماس گرفته و در صورت عدم ا 33959991616در صورت بروز مشکل و یا ابهامی، با شماره تلفن 

 مطرح نمائید. mzafar1384@yahoo.comرا از طریق آدرس ایمیل 

mailto:mzafar1384@yahoo.com
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 و باالتر 71در نسخه هاي  ها فونت نشدن خوانده مشکل رفع

آن می تواند عدم تنظیم دستگاه کامپیوتر شما و یا اشکال در در مواردی متن های فارسی در گزارشات و برچسب متغیرها ناخوانا است که علت 

باشد. یا اینکه عدم وجود فونت های مورد نیاز فارسی در رایانه شما باعث این مشکل می شود. شاما میتوانیاد باا اعماال      SPSSتنظیمات نرم افزار 
 تنظیمات ذیل این مشکل را برطرف نمائید:

زبان پیش فرض کل سیساتم بایاد فارسای تعریاف       فارسی تنظیم شده باشد. منظور زبان تایپ نیست وزبان پیش فرض ویندوز باید روی  -6
 شده باشد.

زبان پیش فارض دساتگاه را روی      Regional and Language Optionکامپیوتر و در قسمت   Control Panelابتدا باید از طریق 

 فارسی قرار دهید:

 

 

 

 

 .کنید  Restartسپس دستگاه را 

، همچنان مشکل فارسی نویسی وجود دارد. این مشکل زماانی ر  مای دهاد کاه شاما        SPSSنرم افزار  61معموال بعد از نصب نسخه های 

( اساتفاده کنیاد، نارم    X+Shiftو ط )  Shiftاز کلید  "ی"را تایپ کنید. در صورتی که برای تایپ کردن حرف  "ی"هنگام ورود اطالعات حرف 
 ی نخواهد داد.افزار پیغام خطای

و از  Optionو ساپس    Editاز منوی اصالی   تنظیم شده باشد به این صورت که باید زبان نرم افزار هم SPSSدر زمان نصب نرم افزار  -6

 ...character Encoding forرا باز کرده و از قسمت  Languageکاربرگ باز شده صفحه 

کارده و   Removeبه کلی غیرفعال شده است و برای فعال شدن آن باید نرم افازار را   فعال شود. گاهی اوقات این بخش Unicodeگزینه 

باز شود مجددا بخش مربوط به تنظایم زباان    SPSSمجدد نصب شود و بعد از نصب بالفاصله زبان تنظیم شود. اگر بعد از نصب یکی از فایل های 

تنظیم زبان را انجام   Editمنوینامه بدون اینکه فایلی را با آن باز نمائید در ابتدا از غیرفعال می شود. به همین دلیل بالفاصله بعد از نصب کردن بر
 دهید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


