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 مقدمه

با توجه به مهم و كاربردي بودن نرم افزارهاي آماري الزم دانستيم كه به معرفي بعضي از نرم 

افزارهاي آماري بپردازيم . فرايند آناليز آماري كمك ميكند تا پژوهشگر بنواتد از داده هاي اوليه ، 

حجم داده ها  اطالعات مورد نياز خود را استخراج كند و در صورت لزوم نتايج را تعميم دهد و اگر

واهد بود، آناليز آماري بسيار خسته كننده و مشكل خ مختلفاستفاده از روشهاي بزرگ باشد، 

امروزه انواع نرم افزارهاي مختلف آماري موجودند كه قادرند انواع آناليزهاي آماري را انجام دهند، 

به مهم و كاربردي بودن نرم افزارهاي آماري الزم دانستيم كه به معرفي بعضي از  توجهدر نتيجه با 

 .نرم افزارهاي آماري بپردازيم

    SPSSافزار آماري نرم

هر پژوهشي در قسمت تجزيه و تحليل به جهت تبيين و بيان روابط و مدل هاي علي نياز به 

كه با اخذ اطالعات و تركيبات آنها، قادر به ارائه گزارش و نمودارهاي الزم شود و با افزاري دارد  نرم

هاي متعدد آماري از رگرسيون و  ها از لحاظ كمي و كيفي با استفاده از فرمول بندي داده جمع

همبستگي گرفته تا مقياس سازي جهت پايايي و سازگاري دروني و تحليل متغييرها، پايايي 

 گيري موفق نايل آيد. ها و تصميم معين كند و در خاتمه به خوبي به تحليل داده پرسشنامه را

spss افزار  . ابتدا اين نرمنرم افزاري تخصصي مربوط به علم آمار مي باشد كه شهرتي جهاني دارد

هاي بسيار زيادي در  بعدها در پژوهشجهت كاربرد در دانشگاه استانفورد شيكاگو طراحي شد ولي 

ها، تعليم و تربيت  هاي موضوعي متعدد از جمله بازاريابي، علوم بهداشتي، مسائل مالي شركت زمينه

  اي و در عين حال سادة آن طراحي گرديد. نسخة حرفه 1990و ... به كار گرفته شد در سال 

هاي متفاوت اين  با تخصص(Bent)بنتو  (Hull)، هول(Nie)افزار يعني ناي  طراحان اين نرم

هاي خام را به اطالعات پردازش  افزار را بر پايه استفاده در عمليات آماري طراحي نمودند تا داده نرم

المللي  افزار بين افزار به يك نرم گيري تبديل نمايند. بعدها اين نرم شده و مناسب براي تصميم

چيزي بيش از يك روش مفيد براي تجزيه و  تبديل شد و طراحان آن فهميدند كه طرح آنها

  افزار يك محصول پويا و ماندني است. است و در واقع اين نرم  تحليل داده



 هاي آماري را با دقت و سرعت انجام داد. ها و آزمون افزار مي توان روش با اين نرم

  :  از حروف اول عبارت Spss  افزار، يعني  لب است اشاره شود كه نام اين نرمجا 

<< Statistical Package for Social Science» اجتماعي معلو آماري براي بسته نرم افزاري 

هاي  افزار بيشتر با هدف كاربرد و استفاده از آمار و روش مراشد برگرفته شده است. زيرا اين نب مي

تحليل و آناليز افزار براي  است اما در حال حاضر از اين نرم آماري در علوم اجتماعي نوشته شده

  ها استفاده مي گردد. امه ها و آزمايشات در تمامي رشتهآماري مشاهدات و پرسشن

  . است داده تغيير   PASWبه  افزار را افزار, نام اين نرم يد كننده نرمقابل ذكر است اخيرا شركت تول 

روي مشاهدات با در اختيار داشتن اطالعات و دانش آماري مربوط به آزموني كه مي خواهيم بر 

  افزار بهره برداري نمود. پياده كنيم، مي توان از اين نرم خويش

افزار، داشتن اطالعات مربوط به علم آمار، و  شاره كرد كه براي كار با اين نرمبه طور خالصه بايد ا

 Excelهمچنين مهارت استفاده از كامپيوتر در حد آشنايي با سيستم عامل ويندوز و نرم افزار 

افزار مي توان انجام داد شامل دو بخش عمده  هايي كه با اين نرم ت. به طور كلي تحليلضروريس

  استنباط آماري با استفاده از مشاهدات. -2توصيف مشاهدات،  - 1مي باشد: 

هاي پرسشنامه را به صورت كد گذاري شده  ها و گزينه رود اطالعات، در ابتدا بايد دادهبراي و

مربوطه را با نظم خاص خود تايپ نمود. پس از آن براي رسم نمودار از تبديل نمود و سپس اعداد 

نمودار مورد نظر خويش را رسم  شده و با انتخاب نوع نمودار، Graphsمشاهدات وارد منوي 

انجام  ... و همچنينهاي توصيفي مانند ميانگين، واريانس، مد و  نماييم. براي محاسبه آماره مي

ا، مجال شرح شيوه كار با مي شويم. از آنجايي كه در اينج Analysisهاي آماري وارد منوي آزمون

ماي موجود در اين زمينه ارجاع عالقمندان را به كتابهاي راهن وجود ندارد لذاافزار  اين نرم

  دهيم.  مي

نابرين مهم صحت روش آماري آن قابل ذكر است اين نرم افزار در هر حالتي خروجي مي دهد. ب

 مي باشد كه نيازمند دانش آماري مي باشد. 

  



  قابليت ها

 ي هاي آماري در حيطه صصي آمار مي باشد و بيشتر به بحثافزارهاي تخ افزار يكي از نرم اين نرم

  :هاي آن به شرح زير است قابليت پردازد اجتماعي، روانشناسي و علوم رفتاري و ... مي علوم

 ... ها و ها، جداول ، آماره مانند گراف هاي آماري خالصهتهيه  �

 

 ... مثلثاتي و عالمت، لگاريتم، توابع انواع توابع رياضي مانند قدرمطلق، تابع �

 

 ... فراواني وتجمعي، درصد فراواني، فراواني انواع جداول سفارشي مانند جداول تهيه �

 

 پيوستههاي گسسته و  هاي آماري شامل توزيع انواع توزيع �

 

 هاي آماري انواع طرحتهيه  �

 

 واريانس يكطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز كوواريانسنجام آناليزا �

 

 هاي زماني هاي تجزيه و تحليل سري تكنيك �

 

 هاي تصادفي و پيوسته ايجاد داده �

 

 هاي توصيفي محاسبه انواع آماره �

 

 جامعه مستقل و وابستههاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند  انواع آزمون �

 

 افزارهاي ديگر قابليت مبادله اطالعات با نرم �

 

  برازش انواع مختلف رگرسيون �

  

  



 SASنرم افزار 

SAS    مخفف Statistical Analysis System فزار پر قدرت آماري است. اين ا ، يك نرم

هاي خاصي  تواند فرمانهاي رايج آماري را پوشش مي دهد و كاربر مي  افزار آماري بيشتر روش نرم

ها  اي افزار آماري براي حرفه . اين نرمرا كه متناسب با نيازهايش باشد انتخاب نموده و به كار گيرد

توانند به  نمي ها آموختگان ساير رشته تحصيالن آمار، دانشال رسد غير از فارغ مي باشد. به نظر مي

 افزار استفاده نمايند.  راحتي از اين نرم

 و تجزيه تا سازد مي قادر را كاربر كه دارد وجود   SASمتعددي در  هاي و زيرگزينهها  گزينه

دهد. انواع  انجام جزئيات و پيچيدگي نظر از مختلفي سطوح در را غيرآماري و آماري هاي تحليل

متغيره پيوسته و  چند هاي خطي و غير خطي، روش زماني، انواع مدلهاي هاي سريهاي تجزيه و تحليل

هاي  گرافيكي و نموداري، انواع تحليل هاي توصيفي، انواع تحليلكيفيت، آمار كنترل گسسته،

  افزار انجام داد.  و . . . را مي توان توسط اين نرمماتريسي 

 و ها پنجره طريق از افزار نرم با كاربر ارتباط كه   spss  و   Minitabافزارهايي مانند  خالف نرمبر

 از  9,1  و   8,7هاي  كنون نسخه، تاDos تحت نسخه از پس گيرد، مي صورت اي محاوره  هاي جعبه

هاي  ست. البته در نسخها شده بازار وارد نيز هستند ويندوز تحت كه افزار نرم اين

 با كار در اصلي روش اما است شده ارائه پنجره صورت به دستورات برخي   9,1  و   8,7

Sas   است نويسي برنامه.  

هاي پيشرفته آماري و  نويسي براي تحليل افزار امكان برنامه از مهمترين مزاياي اين نرم

 جمله از ها زمينه برخي در   Sasاست. ولي  هاي ماتريسي تحليلنويسي جهت  الخصوص برنامه  علي

  .است تر ضعيف  Splus مانند افزارها نرم ساير از گرافيكي زمينه در

 اكثر در و آيد مي حساب به آماري افزارهاي نرم ترين قوي از يكي  Sas آماريافزار  كل نرم در

گيرد. به طوري كه در برخي كشورهاي پيشرفته از  قرار مي استفاده مورد گسترده طور به كشورها

شناس از اهميت  افزار براي يك آمار استفاده از اين نرمشنايي و توان لحاظ آمار از جمله در آمريكا، آ

  اي برخوردار است. ويژه



فاكتوريل استفاده هاي عاملي و  تجزيه آزمايشها و طرحو براي طرحافزار  البته در ايران از اين نرم

  شود. مي

 ساده، صورتي به كه كننده استفاده افزار نرم اين  Helpتوانند از  مي Sasمندان به يادگيري  عالقه

 آموزش و نموده معرفي را افزار نرم اين كامل طور به تخصصي، لغات از زياد استفاده بدون و روان

 . دهد مي

  Statisticaنرم افزار آماري  

كيفيت بوده كه محصول شركت  افزارهاي تخصصي آماري و كنترل جمله نرمازافزار ماين نر

Statsoft  به آدرس اينترنتي WWW.Statsoft.com هاي  افزار نسخه باشد. اين نرم مي

مي باشد. و ناگفته  6ودر حال حاضر نيز آخرين نسخه آن  5,5, 5, 4,5, 4گوناگوني دارد از جمله 

آن به طور رايگان قابل نصب و هاي  كه تمام ماژول Statistica نماند كه آخرين نسخه كامل

ها را ندارند. و بايد جداگانه  باالتر بعضي از ماژولهاي  است و نسخه 4,5كردن است نسخه كار

  . خريداري و نصب شوند

  قابليت ها

ها  هاي آن در برخي زمينه باشد قابليت مي آماريافزارهاي معروف  از نرم كه  Statisticaافزار نرم

  :منحصر به فرد است

 نتيجه در و  بيسيك ويژوال با افزار نرم اين در عمليات بين ارتباط  امكان  �

  آن بسيار پذيري انعطاف

  هاي گرافيكي و نمودارهاي زيبا قابليت �

  افزار راهنماي كامل جهت كار و استفاده از اين نرم  �

 يافتن كردن و توسعه شدن، خودكار عمل قابليت سفارشي   �

 ... احتماالت وهمبستگي، محاسبه  هاي توصيفي، ضريب قابليت انجام آماره �



قابليت رسم و ارائه بيش از صدها نوع نمايش گرافيكي با اتصال پويا بين نمودارها و  �

 داده ها يعني اتصالي كه با تغيير داده ها نمودارها تغيير مي كند

 .هاي عددي ها به داده قابليت برازش انواع توزيع �

 طرفه طرفه و چند واريانس و كوواريانس يك قابليت انجام آناليز �

 انواع رگرسيون خصوصاً انجام رگرسيون با هزاران متغير �

 هاي ناپارامتري قابليت انجام آناليز داده �

 كيفيت و تحليل آنها و نيز ويرايش اين نمودارها قابليت رسم نمودارهاي كنترل �

 هاي زماني و طراحي و تحليل آزمايشات قابليت تجزيه و تحليل سري �

هاي عصبي و همچنين وجود يك سيستم خبره  قابليت حل مسائل از طريق شبكه �

 پيشنهاد كننده آسان و در دسترس

 

  Minitabنرم افزار آماري 

هاي  باشد كه در برخي زمينه آماري مي افزارهاي مطرح (ميني تب) يكي از نرم Minitabافزار  نرم   

باشد.  برخوردار ميهاي خاصي  ر در صنعت و در اقتصاد از قابليتعلم آمار ،از جمله كاربرد آما

 . افزار ارائه شده است گستردگي و دقت بيشتري در اين نرمزماني با  هاي سري تحليل

دهد  كيفيت پيوند مي ه آمار را به صنعت و مقوله كنترل) كه رشتSPCكيفيت آماري ( مبحث كنترل

شده است. افزار به آن پرداخته  ماري است كه به تفضيل در اين نرمنيز از جمله موضوعات آ

  ر گرفته است.قرا نظر مد كامل طور به  )ANOVAواريانس (هاي عاملي و آناليز همچنين طرح

دارد. اما قابل ذكر است كه انجام برخي  SPSSافزار  هايي با نرم افزار تفاوت محيط كار اين نرم

هاي آماري خاصي مانند توزيع نرمال، كي دو، گاما،  از توزيع تصادفي كهها مانند توليد اعداد عمليات

افزار امكان  ت خاصي در اين نرماف، برنولي، پواسن، بتا، وايبل و . . . پيروي كنند به راحتي و سهول

  .پذير است



افزار در سطح نرمالي قرار دارد.  رسم نمودارهاي آماري نيز اين نرمهاي گرافيكي در  از نظر قابليت

  نمودارهاي سه بعدي از مشاهدات به آساني در آن امكان پذير است. رسم

  قابليت ها

 احتماالت و توزيع هاي گسسته و پيوسته �

 شبيه سازي داده هاي تصادفي بر پايه توزيع هاي مختلف �

 آمار توصيفي �

 روش هاي گرافيكي جهت تشريح داده ها �

 هتخمين هاي نقطه اي و فاصله اي و برآورد اماره هاي مربوط �

آناليز واريانس و تجزيه و تحليل مقادير باقيمانده و بررسي اثرپذيري حاصله از عوامل  �

 مختلف بر نمونه هاي جمع آوري شده

 ابزارهاي تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري �

 آزمون هاي ناپارامتري حول جوامع با پارامترها و توزيع نامشخص �

 ي و سري هاي زمانيپيش بيني و پيش گيري بر پايه رگرسيون خط �

آماري شامل نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار دنباله، نمودار  كيفيت ابزارهاي كنترل �

 چند متغير، نمودار متقارن و نمودارهاي كنترل

 آزمايشي طراحي و تحليل طرح هاي ابزارهاي �

 ابزار تعيين اندازه نمونه و قدرت آزمون �

 اطمينانابزارهاي آناليز بقا و قابليت  �

 آناليزهاي چند متغيره �

هاي  افزار بود از ديگر قابليت لمي نرمعالوه بر موارد ياد شده در باال كه مربوط به مباحث ع 

 :توان به موارد زير اشاره كرد مي Minitab افزاري نرم

 (ODBC) افزارهاي بانك اطالعاتي افزارها مخصوصا نرم ارتباط با ديگر نرم



كردن  بندي، مرتب ها از جمله رتبه كردن با دادهرو رياضي و نيز امكان كا محاسباتياعمال توابع 

 ....  ها و كردن كاربرگ ها، ادغام ردن دادهكفيلتر

راهنماي آماري) كه مباحث آماري كليه بحث هاي ()  Stat Guide  راهنمايي تحت عنوان ( 

 .دهد در اختيار كاربر قرار مي Online موجود در اين نسخه را به صورت

چندين كاربرگ،  و از ديگر قابليتهاي اين نسخه تعريف فايلي تحت عنوان پروژه مي باشد كه

 شده را در يك فايل پروژه ذخيره مي كند و با بندي هاي آماري جدا و قالب نمودار، تحليل

Project Manager  كند كار مديريت آنها را دنبال مي. 

افزاري در حد معمول و  زارهاي مشابه از نظر توانايي نرماف در مقايسه با نرم Minitab افزار نرم

نسبتا ساده است به  نهاآافزار و ورود اطالعات و مديريت  نجايي كه كار با نرمآمتعادل است ولي از

استفاده از آن به وفور مشاهده رود و در صنعت  افزار كاربر پسند به شمار مي عنوان يك نرم

 .گردد مي

  هاي زماني به كمك نرم افزار ميني تب:انجام تحليل سري  

زماني و  هاي ياري موارد از آن براي تحليل سريافزار در بس اي اين نرمه با توجه به ويژگي

    .گردد مي استفاده   ARIMA و    ARMAهاي  سازي مدل پياده

  به كمك نرم افزار ميني تب:  )spcكيفيت آماري ( انجام تحليل كنترل 

ي كيفيت آمار منوهاي مفصلي كه در زمينه كنترل ) وMinitabتب ( افزار ميني هاي نرم قابليت

  برداري قرار گيرد  كيفيت بسيار مورد بهره افزار در زمينه كنترل دارد، باعث شده است كه اين نرم

  

 

 

  



 PASS يا NCSS رم افزار تحليل آمارين

از افراد ناشناخته است. اين  براي بسياريافزار آماري مي باشد كه  يك نرم PASS يا ncss افزار نرم

رد مورد توجه تحليلگران آماري افزار به خاطر توانايي كه در محاسبات تعيين حجم نمونه دا نرم

  .باشد مي

افزارهاي آماري ميباشد، كه امكانات كامل و جامعي را در اختيار  يكي ديگر از نرم NCSS افزار نرم

هاي خود را تحليل نماييد. در انجام اين كارها مي توانيد  شكل دادهار مي دهد تا به بهترين شما قر

افزار  از جمله ديگر امكانات نرمابزار گرافيكي و آماري نرم افزار استفاده كنيد.  200از بيش از 

هاي مختلف ويندوز، امكان رسم  خطي ، سازگار با نسخه رخطي و غي توان به امكان رگرسيون مي

 .شاره كردا رتوصيفيانواع نمودار و آما

ها و انتخاب بهترين مدل، طراحي  هاي قابل اطمينان از داده براي ارائه تجزيه و تحليلنرم افزار اين 

رين توزيع احتمال متناسب با به شما اجازه مي دهد تا خيلي راحت و سريع، بهت و شده است

هاي دستي،  خود را نسبت به روشجزيه و تحليل هايتان را انتخاب كنيد و با اين گونه، زمان ت داده

ت كه افزار طراحي شده اس هاي متعددي براي اين نرم درصد، كاهش دهيد. ويژگي 95-70حدود 

ت تجزيه و تحليل، و كمك به جويي در وقت، جلوگيري از اشتباها به شما در صرفه

كليدي اين هاي  سزايي خواهد نمود. از ويژگي ك بههاي بهتر در زمينه تجارت، كم گيري تصميم

هاي ساده و امكان انتخاب  توزيع براي داده 55توان به قابليت تطبيق خودكار بيش از  افزار مي نرم

هاي  اي مي توانند ويژگي كاربران حرفهالبته در نظر داشته باشيد كه  .بهترين مدل، اشاره كرد

 .تطبيق را به صورت دستي اعمال كنند

كيلويي رايگان براي محاسبات آماري را به طور رايگان در اختيار  299ي  يك بسته NCSS افزار نرم

اي، نرمال دومتغيره،  هاي بتا، دوجمله ي توزيعي آماري احتماالت را برا اين بسته .قرار داده است

ندسي محاسبه و در اختيار قرار اي منفي، فوق ه لهمدو ، اف ، تي، پواسن ، گاما وايبل ، دوج كاي

 .دهد مي



 

     هاي تطبيق آزمون بهترين 

Darling ، Chi-Squared ،  Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling ، Chi-Squared 

  و انواع نمودارهاي

 probability density, cumulativ probability, survival, hazard, P-P 

plot, Q-Q plot ...)  (    د نمــود تــا بــه مقايســه و تطبيــق     بــه شــما كمــك خواهنــ

 را انتخاب كنيد لپرداخته و معتبرترين مدها  مدل

اري هاي ك گيري ، به منظور تصميم StatAssist سازي شما مي توانيد از ابزار يكپارچه در نهايت •

افزار  ن قادر خواهيد بود تا از اين نرمها، استفاده كنيد. شما همچني برمبناي نتايج تجزيه و تحليل

 .در اكسل پيشرفته نيز استفاده كنيد

  

 EViewsنرم افزار 

 الگوهاي سازي شبيه و تخمين براي شده طراحي افزاري نرم بسته   EVIEWS افزار نرم

 براي هم حالته دو افزار نرم اين. است شده طراحي  QMS شركت توسط كه است اقتصادسنجي

 اي اي، به گونه از پيش نوشته شده به صورت محاورههاي  راي رويهاج براي هم و نويسي برنامه

صاددانان در افزاري مورد استفاده توسط اقت هاي نرم ترين برنامه طراحي شده كه امروزه يكي از مهم

ل روابط آماري و اقتصادسنجي، توان در حوزه تجزيه و تحلي افزار را مي سطح دنياست. اين نرم

زي و ها و الگوسا ن اقتصادي، تجزيه و تحليل هزينهبيني كال سازي پيش بيني فروش، شبيه پيش

 گذاري به كار گرفت. ارزيابي سياست

 

 

 



 Lisrelنرم افزار 

 هاي معادالت ساختاري مي باشد.  افزاري مخصوص تحليل ، برآورد و آزمون مدل ليزرل نرم

 : رساند انجام به را زير هاي روش و ها تحليل توان مي افزار ليزرل با نرم

 (SEM) يابي معادالت ساختاري مدل

 اكتشافيتحليل عاملي  .1

 تحليل عاملي تاييدي .2

 برازش مدل مفهومي .3

 تحليل مسير .4

ه اين در تحليل مسير در حقيقت به بيان و توضيح روابط بين متغيرها در مدل مي پردازيم. ك

 .دهيم افزار ليزرل انجام مي هاي نرم تحليل را با توجه به خروجي

 

  Microfitنرم افزار 

آمار در اقتصاد يا  كاربرد علم -ويژه اقتصادسنجي  افزار نرم يك    (Microfit)مايكروفيت

Econometric باشد كه توسط آقايان هاشم پسران و بهرام پسران توسعه داده شده است.  مي

 (ماكروفيت يا ميكروفيت)

هاي مكمل آن در  و تمامي آزمونگرسيوني رهاي  هاي زيادي در انجام روش افزار قابليت اين نرم

  تواند بسيار مفيد واقع گردد. هاي علوم اقتصادي مي حققان رشتهاقتصاد دارد و براي م

    

  



 Rنرم افزار 

 با آمارشناسان از بسياري كه است) باز متن( سورس اپن و نظير بي آماري افزار نرم يك   R افزار رمن

مدرن را اجرا مي كنند. به طور خالصه با آر هر آنچه كه  آماري تكنيكهاي   از بسياري آن از استفاده

 يك آنان از آمار رشته دانشجويان براي آن يادگيري. كرد اجرا توان مي داشت انتظار توان از آمار مي

 .سازد مي اي حرفه

  افزار پايه برنامه نويسي دارد. اين نرم

R استه و داده اطالعاتآماري  تحليل يك نرم افزار جامع به همراه امكانات ويژه براي.  

 

  قابليت ها

 اداره موثر اطالعات و امكان نگهداري آنها �

 ها ها در ماتريس يك مكان ويژه عملگر براي حساب آرايه �

  ها هاي واسطه براي آناليز داده منسجم و جامع ابزار يك مجموعه بزرگ، �

 ها امكانات گرافيكي براي آناليز داده �

  و با زبان برنامه نويسي مناسب يك برنامه توسعه يافته،آسان �

� R  هاي توسعه يافته اخير حاصل از تعامل آناليز براي به كار بردن روش آمارييك نرم افزار 

  ها است. داده

  ها توسعه يافته است. ز پكيجافزار به سرعت در حال رشد است و به وسيله مجموعه بزرگي ا اين نرم

R و آمار  

 به افزار نرم اين به ما .كنند مي استفاده آماري كارهاي براي   R شناسان ازتعداد زيادي از آمار

نگريم. اين  جرا مي كند ميا را مدرن آماري هاي تكنيك از بسياري كه داخلي محيط يك عنوان

  را مي سازند. Rنويسي كوچكي از پايه محيط برنامهعمليات بخش 



وجود داشت  S زبان آماري R قبل از پيدايش ؟ R رو گذاشتن R افزار كه چرا اسم نرم انيمجالبه بد

دان افزار دو آمار بودن اين نرم د اما به دليل گرانمنتشر ش S PLUS كه بعد نسخه تجاري آن يعني

تصميم  Auckland از دانشگاه Robert Gentleman و Ross Ihaka نيوزلندي به نامهاي

نه بطور كامل  R براي اهداف آموزشي بنويسند.(به همين دليل دستورات S اساس گرفتند زباني بر

 باشد مي R است.) و از آنجا كه حرف اول اسم هر دو نفر S PLUS ولي تا حد خيلي زيادي شبيه

 .گذاشتندRراخود افزار نرم نام

R رود افزارهاي آماري به شمار مي رين نرمت اليل زير امروزه يكي از پركاربردبه د:  

 .رايگان است

 .هاي عامل(ويندوز، لينوكس و مكينتاش) قابل اجراست در اكثر سيستم 

 .هاي جديد آماري فراهم ميكند زمينه بي نظيري براي نوشتن متد

 .هاي متن باز را داردافزار نظير همچون ديگر نرم قابليت توسعه بي

  Rپكيج هاي  

 كنند. ها فراهم مي را پكيجRنويسي  بخش مهمي از پايه محيط برنامه

  recommended و     standardهاي  مانند پكيج فراهم شده است، Rتوسط پكيج 25 تقريبا

  ها. و ديگر پكيج

 پكيج يك كه اند. تنها زماني ها ذخيره شده و مجموعه اطالعات در پكيجRهاي  ي دستورالعمل همه

  .است دسترس در آن محتواي باشد شده اجرا

  )Expert choice )ahpنرم افزار  

براي انجام تحليل سلسله مراتبي يا  افزار نرم(اكسپرت چويس) يك Expert choiceافزار  رمن

ahp شدو مقايسات زوجي مي با 

 

 



  چيست؟ Expert Choiceافزار  نرم

 كار به مراتبي سلسله تحليل انجام و سازي پياده براي كه است افزاري نرم افزار اكسپرت چويس نرم

افزار وارد  در اين نرم ahp پرسشنامه زوجي مقايسه از حاصل هاي داده كه ترتيب بدين. رود مي

  هاي مد نظر استخراج مي گردد. شده و خروجي

 چيست؟ AHP سلسله مراتبي يا

كاري كه يك  مهمترين .كنيم آغاز "مديريت" و "تصميم"بياييد موضوع را از كلمات بسيار مهم 

 است. و اصوال تمام ما انسانها همواره در حال "گيري تصميم"بايست انجام دهد  مدير مي

باشيم، زيرا زندگي خويش را مديريت مي كنيم. موفقيت و يا شكست انسان يا  گيري مي تصميم

 .يك مدير، دقيقا بستگي دارد به درستي تصميماتي كه توسط وي اخذ شده است

 حال. است محسوس كامال گيري تصميم زمينه در علمي هاي روش گيريكار به ضرورت  بنابراين

 بلكه گيرد، نمي تصميم "معيار يك" اساس بر غالبا شخص يك يا سازمان يك كه اينجاست نكته

شاخصه شده است. مثال براي خريد يك خودرو، هم زمان  يا چند معياره چند ها گيري تصميم

 .مصرف سوخت و ايمني مورد توجه قرار مي گيرد معيارهايي چون هزينه، زيبايي،

، AHP ،ANP :متنوع هستند و عبارتند از (MCDM) معيارهگيري چند هاي تصميم روش

Entropy ،SAW ،Topsis ،Electre ،Promethee. تحليل توان گفت كه  پس در نهايت مي

كه اتفاقا از پر  معياره مي باشد گيري چند هاي تصميم يكي از روش AHP مراتبي يا سلسله

به معناي  Analytical Hierarchy Proccess مخفف عبارت AHP .ها مي باشد كاربردترين

  .فرآيند تحليل سلسله مراتبي مي باشد

 

 بنيانگذار تحليل سلسله مراتبي چه كسي مي باشد؟

باشد. مي  AHPآقاي توماس ال. ساعتي، متولد كشور عراق (شهر موصل)، بنيانگذار روش تحليل 

 .سالگي نشان مي دهد 86اين تصوير آقاي ساعتي را در سن 



 

 آقاي ساعتي: بنيانگذار تحليل سلسله مراتبي

شد. و طي دازي پر نظريه و معماري ابداع،  1980روش تحليل سلسله مراتبي توسط ايشان در دهه 

ليسانس فيزيك و  ايشان فوق .ها مقاله در اين زمينه منتشر نمود ده 2008تا  1980سالهاي 

 .اند گرفته 1953رياضيات بوده و دكتري رياضيات خود را در سال 

او اكنون پروفسور دانشگاه پيتزبرگ آمريكاست. جالب است كه وي قبل از آمدن به دانشگاه  

 .و تحقيق در عمليات مشغول بوده است آمار  رشتهپيتزبرگ، در دانشگاه پنسيلوانيا به تدريس 

سال در بخش تحقيقات موسسات دولتي آمريكا مشغول به كار بوده  15مدت  قبل از آن نيز به

 .است

 Analytic network يا ANP ، مقاالت زيادي نيز در زمينهAHP آقاي ساعتي عالوه بر

process   و  NNP يا Neural network process  و همچنين تحقيق در عمليات و

 .رياضيات دارد

 

  



 AHP كاربردهاي روش 

هاي شخصي و  گيري كاربرد در زمينه تصميم مراتبي به عنوان يك روش پر تحليل سلسلهروش 

سياست،   گروهي (سازماني)، براي حل مسائل بدون ساختار در زمينه هاي مختلفي چون مديريت،

صه در هر جايي كه نياز به اقتصاد، علوم اجتماعي، پزشكي، مهندسي، ژنتيك، جغرافيا و خال

 .است، به كار رفته است گيري علمي تصميم

 توان گفت كه دو كار براي ما انجام مي دهد: پذير بوده و مي روشي انعطاف ahpروش 

  ها) ها (وزن شاخص پيدا كردن اهميت نسبي شاخص -1

  ها بندي گزينه رتبه - 2

 

  AHPگيري روش ركا ي بهچگونگ

گيران  گيرد، به تصميم ميگيري در پيش  د روشي كه مغز انسان هنگام تصميمدر اين روش، همانن

اي كه  و تجربه خود تنظيم كنند؛ به گونهها را بر پايه اهداف، دانش  شود تا اولويت كمك مي

  هاي خود را به عدد تبديل نمايند. احساسات و قضاوت

مراتبي يا طرح  ، در آغاز الزم است ساختار سلسلهمراتبي راي حل مسائل با روش تحليل سلسلهب

تهيه و در اختيار  ahpمراتبي ترسيم شود (اين طرح را ما هنگام طراحي پرسشنامه  سلسله

  :است شده ساخته متقاضي قرار مي دهيم). در حالت كلي اين روش بر پايه سه اصل زير

  مراتبي يدن درخت (طرح) سلسلهاصل كش -اصل اول

  ها اصل تدوين و تعيين اولويت -ل دوماص

  ها قضاوت اصل سازگاري منطقي -صل سوما



افزار  هاي نرم گيرد و در خروجي مورد مراقبت قرار مي "ناسازگاري نرخ"كه اصل سوم از طريق 

 ود.اكسپرت چويس ارائه مي ش

  

 Axume نرم افزار

ديگر محصول  S PLUS افزار بوده و محيطي شبيه نرم Mathsoft افزار محصول شركت اين نرم 

 .اين شركت دارد

  

  قابليت ها

  :آن عبارتند ازهاي  قابليت

  انجام آمار توصيفي �

 همبستگي محاسبه ضريب �

 واريانس انجام آناليز �

 خطي و غيرخطي انجام رگرسيون �

 بعدي متنوع و با امكانات ويرايشي فراواني متغيره، دوبعدي و سه قابليت رسم نمودارهاي تك �

از  Drag&Dropها با استفاده از خاصيت ها يا انتقال داده ايجاد، فراخواني و ويرايش داده �

 گسترده افزارهاي صفحه يا ساير نرم Excel افزار نرم

 هاي آماري و باشد ولي از لحاظ بحث ند كه از لحاظ رسم نمودار قوي ميافزار هر چ اين نرم 

 .مي باشد Statistica و Minitab افزار تر از دو نرم كيفيتي ضعيف

 

 

 



 PHStat نرم افزار

PHSTAT ماژولي است كه به صورت Add ins افزار روي نرم Excel  مي شود و به مباحث نصب

  .كيفيت مي پردازد آماري و كنترل

 قابليت ها

  :عبارتند از آنهاي  قابليت

 هاي تصادفي توليد داده �

 اي، شاخه و برگ رسم نمودارهاي جعبه �

 هاي احتمال محاسبه توزيع �

 محاسبه فواصل اطمينان براي ميانگين �

 انجام تست ميانگين و نسبيتتعيين اندازه نمونه براي  �

 هاي مختلف انجام آزمون فرضيه �

 اي ويلكاكسون، كاي اسكور، كروسكال واليس انجام آزمون رتبه �

  R و P رسم نمودارهاي �

 ... متغيره و خطي ساده، چند انجام رگرسيون �

 

  

بوده و مباحث آماري را تا حد  Excel افزار شايد اين باشد كه همراه مزيت اصلي اين نرم

ر نكرده اند و در عوض روي كا افزارهاي آماري كه با نرم كسانيالزم حمايت مي كند و براي 

  .تبحر الزم را دارند مي تواند مفيد باشد Excel افزار  نرم

  

 

 

  



  SigmaPlot 2000 نرم افزار

  :هاي آن به شرح زير است مي باشد. قابليت SPSS افزار زيرمجموعه شركت اين نرم

  قابليت ها

 ترسيم نمودارهاي با توابع سفارشي و دلخواه �

 با امكانات ويرايشي فوق العاده زيادترسيم نمودارهاي متنوع  �

افزار و استفاده از  به طور مستقيم در داخل خود نرم Excel ليت ايجاد كاربرگبقا �

 Excel افزار هاي نرم قابليت

 شده جفت t و t هاي انجام آزمون فرض �

العاده متنوع (شايد بتوان گفت يكي از  خطي فوقرهاي غي خطي و رگرسيون م رگرسيونانجا �

 ).افزارهاي قدر در امر انجام تحليل رگرسيوني باشدنرم 

 هاي توصيفي انجام آماره �

 

هاي آماري آن نسبت به  آماري است و نيز بعضي از قابليت افزار افزار صرفاً يك نرم اين نرم

  .افزارهاي ديگر قوي است از جمله محاسبه تحليل رگرسيوني نرم

  

 S Plus افزار نرم

تدوين شده  Mathsoft است كه از طرف شركت 1999 ،1988افزار محصول سال هاي  اين نرم

دهد،  تبادل اطالعاتي خوبي انجام مي Office افزارهاي اي است كه با نرم است و ساختارش به گونه

 S افزارها با توان در حال استفاده از آن نرم افزارها قرار مي دهد كه مي يعني يك آيكون در آن نرم

Plus تبادل اطالعاتي انجام داد. 

 

  



  :هاي آن به شرح زير است قابليت

  قابليت ها

 هاي توصيفي انجام آماره �

 هاي ناپارامتري انجام انواع تست �

 طرفه و چندطرفه واريانس يك انجام آناليز �

 خطي و غيرخطي انجام رگرسيون �

 رسم نمودارهاي كنترل وصفي و متغير �

 هاي زماني قابليت تجزيه و تحليل سري �

 نوع نمودار 100رسم نمودارهاي دوبعدي و سه بعدي در انواع مختلف بالغ بر بيش از  �

 افزار امكان برنامه نويسي در محيط نرم �

 

 DE نرم افزار

اي  ه است و خروجي آن به صورت مجموعههاي آماري به رايان افزاري براي ورود داده توضيحات: نرم

صد و ... قابل استفاده است و در SAS,SPSSافزاري مختلف مانند  ها است كه در محيط نرم از داده

 .افزار بسيار كم است خطاي ورود اطالعات در اين نرم

  

 PQ Method افزار نرم

گردآوري شده اند.  Q هايي است كه بر اساس مطالعه ازش دادهردافزار آماري براي پ توضيحات: نرم

دوران عاملها توسط پژوهشگر تامين  – Q ل عاملياز امكانات اين نرم افزار مي توان به تحلي

 .اشاره كرد Z عبارتهاي متمايز كننده و در نهايت ارائه آرايه هاي عاملي و امتيازهاي

  


