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:مقدمه
از پـیش مـورد توجـه    آمار در علوم مختلف بیشعلمعلوم و گسترش تکنولوژي، استفاده از توجه به توسعهبا امروزه 

ــوختن   ــت و آم ــه اس ــرار گرفت ــل ق ــهاي تحلی ــارروش ــيآم ــوم ب ــامی عل ــا راي تم ــزء ملزوم ــت ت ج ــده اس .گردی
، اطالعـات مـورد   مربوط به مشاهدات نمونه اياولیهفرآیند آنالیز آماري کمک میکند تا پژوهشگر بتواند از داده هاي

باشـد، اسـتفاده از روشـهاي    زیـاد اگر حجم داده هـا  . هددنیاز خود را استخراج کند و در صورت لزوم نتایج را تعمیم
انـواع  بـا توجـه بـه وجـود     امـروزه  .دبسیار خسته کننده و مشکل خواهد بـو بصورت دستیآماريحلیلهايتمختلف 
.نموده استآماري تحلیلهاي پیچیدهانواع به انجامقادرو ما را،مشکل مرتفع گردیدهنرم افزارهاي آماري مختلف 
SPSSواژه؛ اسـت لهـاي آمـاري  یلحه وتیتجزنهیبرنامه هاي کاربردي در زم، نیمی تریکی از قدیSPSSنرم افزار

. می باشـد ) اجتماعی نرم افزار آماري براي علوم(Statistical package for social scienceمخفف
علـوم اجتمـاعی،   ۀدر حیطـ آمـاري جهت تحلیل داده هـاي است،افزارهاي تخصصی آمار یکی از نرمکهافزاراین نرم

.دگیرمی مورد استفاده قرار ... روانشناسی و علوم رفتاري و
بلیتهاي انجام توصیفی زیبا و گویا از اطالعات، شامل رسم نمودارها و چـارت هـاي گونـاگون و    انرم افزاري آماري با ق

.سایر تحلیلها آماري می باشدواریانس، میانه و ،محاسبات مربوط به میانگین، انحراف معیار

:رح زیر استشبهSPSSنرم افزار هايقابلیت

ها و، آمارهها، جداولهاي آماري مانند گرافتهیه خالصه...
انواع توابع ریاضی مانند قدر مطلق، تابع عالمت، لگاریتم، توابع مثلثاتی و...
فراوانی وتهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد...
هاي گسسته و پیوستهیعهاي آماري شامل توزانواع توزیع
هاي آماريتهیه انواع طرح
آنالیز کوواریانسانجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و
هاي زمانیهاي تجزیه و تحلیل سريتکنیک
تصادفی و پیوستههايایجاد داده
هاي توصیفیمحاسبه انواع آماره
یا چند جامعه مستقل و وابستهبا مقایسه میانگین بین دوهاي مرتبطانواع آزمون
افزارهاي دیگربا نرمقابلیت مبادله اطالعات
برازش انواع مختلف رگرسیون

آمار مطالعه لذت بخشـی اسـت در   . علم و عمل توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از داده هاي تجربی استآمار
بـا  . دن چنـد دریجـه بـه روي آن توصـیف کـرد     باب این موضوع که چگونه می توان جهان ناشـناخته اي را بـا گشـو   

ر آمـا به عبارتی می توان گفـت کـه   . پرداختن به آمار لذت فکر کردن به یک شیوه  کامال جدید را کشف خواهیم کرد
شود که از طریق آنها ویژگیهاي گروههاي بـزرگ بـر اسـاس انـدازه گیـري همـان       هایی اطالق میاستنباطی به شیوه

.شودکوچک استنباط میگروههاي درویژگیها 
:بطور مثال

چه روش آموزشی براي گروه سنی از دانش آموزان مناسب است؟
چگونه است؟جامعهدر یکبهره هوشیتوزیع
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پژوهشـگر کسب اطالعات درباره گروههـاي کوچـک غالبـا هـدف    علوم رفتاريان شناسی و سایرهاي رودر پژوهش
اي که ایـن گـروه   هاي این گروه کوچک، اطالعات الزم را درباره جامعهنیست، بلکه او عالقمند است که از طریق یافته
ف پژوهشگر تعمیم نتایج بدسـت  ها هدبه عبارت دیگر در این پژوهش. کوچک را از آن انتخاب کرده است، کسب کند

هاي آماري این تعمیم مستلزم آن است که پژوهشگر از روش. باشدآمده از یک گروه کوچک به یک جامعه بزرگتر می
.استفاده نماید(Inferential Statistics)پیشرفته تري تحت عنوان آمار استنباطی

 :
. بخواهیم داده ها را به صورت یک مجموعه، خالصه کرده و توصیف نماییم)1
بخواهیم اطمینان دهیم که در شرایطی کـه یـک پـروژه دقیقـاً بـه همـان شـکل تکـرار شـود، همـان یافتـه هـا               )  2

.بدست خواهد آمد

: ف اصلی آمار عبارتند ازاهدا

.جزیه و تحلیل اطالعات موجود در داده هاي نمونه ايانجام استنباط درباره جامعه از طریق ت)1
علمی کـه بـراي رسـیدن بـه هـدف هـاي فـوق        . سنجش میزان عدم حتمیتی که در این استنباط ها وجود دارد)2

یند و دامنه نمونه گیري به طوریکه مشاهدات مبنـایی بـراي اسـتخراج    آاز طرح ریزي فرعبارتست, اهمیت دارد
. ستنباط هاي معتبر تشکیل دهندا

در زیر به بیان تعـدادي از ایـن مفـاهیم پرداختـه و در     . آماري با مفاهیم بسیاري روبه رو هستیماستنباطبراي انجام 
.ادامه چند آزمون آماري متداول را مورد بررسی قرار می دهیم

که اغلب بـه شـکل   ( جموعه اي از مشاهدات یک نمونه م. می باشد) Sample(نمونهیک مفهوم مهم در این رابطه 
از مشـاهدات  ) Population(جامعـه است که مـی توانـد در یـک مجموعـه مرجـع یـا       ) تصادفی انتخاب می شوند

ا قرعه کشی، می توان یک جامعه را مانند اعداد فرض کرد که در گردونه قرار دارنـد و  بدر قیاس . احتمالی انجام شود
نمونه هاي گرفته شده از یک جامعه ثابـت،  . نتخاب می شوند به عنوان نمونه در نظر گرفتدر این حالت اعدادي که ا

بنابراین یک نمونـه تصـادفی الزامـاً نماینـده واقعـی از جامعـه       . می توانند از حیث ویژگیهایشان بسیار متفاوت باشند
مقـادیر  . ازآن داشـته باشـد  ) عیـار مانند میانگین و انحـراف م ( مرجع نیست  و ممکن است ویژگیهاي بسیار متفاوتی 

و ویژگیهاي معـادل آنهـا در   ) Statistics(آمارهرا) میانگین، انحراف معیار و غیره (مربوط به ویژگیهاي یک نمونه 
مـا همیشـه بـه دنبـال ویژگیهـاي جامعـه اصـلی        ، در تحقیقات. می نامند) Parameters(پارامترجامعه اصلی را

.هستیم) آماره(هاي نمونه و نه ویژگی) پارامترها(

روش آمار استنباطیآشنایی با 
آمـار  .  استنباط آماري که در واقع یک نوع نتیجه گیري کلی از جزء به کـل اسـت، در معـرض آزمـایش و خطاسـت     

از جامعه مورد نظر از طریق) میانگین جامعهمثالً (استنباطی به منظور برآورد پارامترهاي جامعه 
. رودبکار میو همچنین مقایسه پارامترهاي دو و یا بیشتر از دو جامعه 

برآورد
از پارمترهاي جامعـه  ماننـد میـانگین جامعـه  از     ) Estimates(آوردهایی یک جنبه از استنباط آماري محاسبه بر

میانگین این نمونـه  ،کنیماي نمونه انتخاب اگر از جامعهبنابراین. طریق آماره هاي نمونه ها مانند میانگین نمونه است
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ی در بـاره میـانگین جامعـه از    یا پیش بینـ برآورد، در واقع یکدر نطر می گیریمرا به منظور برآورد میانگین جامعه 
. ایمطریق نمونه انتخابی انجام داده

یـک برآوردگـر مناسـب    . به کمیتی که مبتنی بر آن پارامتر جامعه برآورد می گردد، برآوردگر یا آماره اطالق می شود
کارا، (Consistent)با ثبات، (Unbiased)بدون سوگیرگر مناسب باید برآوردباید داراي ویژگیهایی باشد یعنی 

(Efficient)و مکفی(Sufficent)باشد.

آزمون فرض
فرضیه آماري یک بیان مقداري در باره پارامترهاي جامعـه اسـت و اصـوال    . فرضیه آماري نقطه آغاز آزمون فرض است

فـرض  و(H0)فرضیه آماري به دو دسته فرض صفر. دشوار استآزمونامکان انجام یکفرضیه آماريبدون داشتن
بـه  اغلب فرضیه بیانگر این مطلب است که یک ارتباط علیتی بین دو متغیر وجـود دارد  .شودبیان می(H1)فلاخم

متغیـر وابسـته یـا    (تـا حـدودي تعیـین کننـده دیگـري      ) Independentمتغیر مستقل یـا (شکلی که میزان یکی 
Dependent (است.

تحلیل اطالعات با توجه به مقیاس اندازه گیري متغیرهـا بـه دو گـروه    هاي آماري مورد استفاده جهت تجزیه و آزمون
اي و هاي پارامتري به تجزیه و تحلیل اطالعات در سطح مقیاس فاصـله آزمون. شوندپارامتري و ناپارامتري تقسیم می

کـه  در حالی. اسـت (Variance)واریـانس و(Mean)میـانگین آنهـا شاخص آمـاري پردازند که حداقلنسبی می
پردازند که شاخص آماري آنها اي میو رتبههاي ناپارامتري به تجزیه و تحلیل اطالعات در سطح مقیاس اسمی آزمون
.است(Mode)و نما(Median)میانه

:انتخاب یک آزمون آماري 
:انتخاب یک آزمون آماري وابسته به موارد زیر است

پرسش پژوهش)1
نقشه یا طرح پژوهش)2
ي جمع آوري شدهنوع داده ها)3

هاي پارامتري آمار استنباطیآزمون

tآزمون

هـایی را دربـاره نمونـه در    اي از توزیعهاست که با اسـتفاده از آنهـا فرضـیه   توزیع یا در حقیقت خانوادهیک ، tآزمون
را قـادر  در آن اسـت کـه پژوهشـگر   ) توزیع(اهمیت این آزمون . کنیم، آزمون میجامعهبودن توزیع شرایط ناشناخته 

اي از شـامل خـانواده  tآزمـون . اطالعـاتی در بـاره جامعـه بدسـت آورد    ) نفر2حداقل (هاي کوچک سازد با نمونهمی
اي داراي توزیع مخصوص به خود اسـت، کـه شـکل ایـن توزیـع از      کند، که هر نمونهتوزیعها است و اینگونه فرض می

تـابع درجـات   tبه عبارت دیگر توزیع. شودخص میمش(Degrees of Freedom)درجات آزاديطریق محاسبه
هرچـه درجـات آزادي   . شودافزایش پیدا کند به توزیع طبیعی نزدیکتر می(d.f)آزادي است و هر چه درجات آزادي

هـر چـه تعـداد    . خود درجات آزادي نیز تابعی از اندازه نمونه انتخابی هسـتند . شودبیشتر میپراکندگیکاهش یابد،
.تر باشد بهتر استنمونه بیش
هاي تـک متغیـري یـک گروهـی و دو گروهـی و چنـد       توان براي تجزیه و تحلیل میانگین در پژوهشمیtاز آزمون

.متغیري دو گروهی استفاده کرد
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آزمون تحلیل واریانس
را مقایسـه کنـد، بایـد از   ) بـیش از دو نمونـه  (بخواهد بیش از دو میـانگین  مواقعی که پژوهشگري

وقتـی مقایسـه   اسـت و برخـی پژوهشـگران حتـی    tتحلیل واریانس یک روش فراگیرنده تـر از آزمـون  . استفاده کند
هاي متنـوعی بـراي تحلیـل واریـانس وجـود      طرح. کنندهاي دو نمونه مورد نظر است از این روش استفاه میمیانگین

تحلیـل یـک عـاملی    تـوان بـه  هـا مـی  از جمله این طـرح . کندخاص خودش را طلب میتحلیل آماريدارد و هر یک
تحلیل کوواریانس یک ، تحلیل واریانس چند متغیري، انستحلیل عاملی متقاطع واریو) تحلیل یک طرفه)واریانس

.اشاره کرد. …و متغیري و چند متغیري

هاي ناپارامتري آمار استنباطیآزمون
هاي ناپارامتریـک بـراي تجزیـه و    شوند، باید از آزموناي اجرا میو رتبهدر پژوهشهایی که در سطح مقیاسهاي اسمی 

، بـرازش نیکـویی (هاي زیادي براي این امر وجود دارد که براسـاس نـوع تحلیـل    آزمون. تحلیل اطالعات استفاده شود
و ) نمونـه وابسـته  Kنمونه مستقل و همسـویی Kهمسویی، همسویی دو نمونه وابسته، همسویی دو نمونه مستقل

تـوان  مـی ر سطح اسمیهاي مورد استفاده براي پژوهشها داز آزمون. توان دست به انتخاب زدمقیاس اندازه گیري می
از آزمونهاي مورد استفاده براي . اشاره کردآزمون کاکرنوآزمون دقیق فیشر، آزمون تغییر مک نمار، c2به آزمون

، آزمـون عالمـت  ، آزمـون تقـارن توزیـع   ، اسمیرونف-آزمون کولموگروف توان به دواي میپژوهشها در سطح رتبه
.اشاره کرد…آزمون تحلیل واریانس دو عاملی فریدمن و ، من ویتنیuآزمون، آزمون میانه
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SPSSشروع کار با 
در این پنجره، نوع کـاري کـه   . شودظاهر میکادر محاوره ايیک آن فعال شده ومحیطSPSSنرم افزار با اجراي
.شودسئوال میمیخواهدSPSSکاربر از

.را انتخاب کنیدRun The Tutorialآشنا شوید، گزینه SPSSبا نحوه کارکردن با نرم افزاراگر می خواهید
.را انتخاب نمائیدType In Dataکنید، گزینهSPSSهاي جدیدي را وارددادهاگر بخواهید

را انتخـاب  queryRun an exitingگزینـه اسـتفاده کنیـد،  SPSSخواهید ازفایلهاي بانـک اطالعـاتی  اگر می
. نمائید

,SAS, dBase, EXELاز فایلهـاي بانـک اطالعـاتی تهیـه شـده در سـایر نـرم افزارهـا ماننـد         داگـر بخواهیـ  
FOXPRO, Minitabاسـتفاده کنیـد، گزینـه   ...وCreate new query using database wizard را

. عالمت دار کنید
کنید، گزینهاستفادهSPSSي از مجموعه داده هاي ذخیره شده یا فایلهاي داده اگر بخواهید

Open an exiting data sourceرا انتخاب کنید .
مانند خروجی ها را مشاهده و استفاده کنید، گزینهSPSSانواع فایلهايسایراگر بخواهیم

Open another type of fileرا انتخاب کنید.
انتخاب کنیـد، در اجـراي مجـدد   را در کادر محاوره اي Don’t show this dialog in the futureاگر گزینه
SPSS خالی و به صورت پیش فرض، یک صفحه داده دیگر این کادر محاوره اي نمایان نمی شود)Data sheet (

Untitled- SPSS Editor)SPSS– (
:
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۱Data view Varي) : ها(-
.

۲) Variable view - :(.

SPSSنوارهاي 
مـی بینیـد، پنجـره ویـرایش گـر داده هـا داراي       صـفحه بعـد  جره ها در ویندوز همان طور که در شکل مانند همه پن

. نوارهاي زیر است
.شوددر این نوار اسم فایل جاري و مشخصات آن نشان داده می: نوار عنوان-1
بـاز و بسـته کـردن و    نوار منو است و تقریبا کلیه ي فعالیـت هـاي مربـوط بـه    SPSSاصلی ترین نوار : نوار منو-2

اجراي نرم افزار، در گزینه هـاي ایـن نـوار    دستورویرایش، تجزیه و تحلیل داده ها و تغییرات در ،ذخیره کردن فایلها
. قرار دارند

در ایـن نـوار آیکـون    .، مـی باشـد  قرار میگیرنداستفادهمورد زیادبراي دستیابی سریعتر به ابزارهایی که : نوار ابزار-3
قادر خواهید بود نوار ابزار موجود را بدلخواه تغییر داده یا نوار ابـزار جدیـدي   شما. ابزارها را مشاهده میکنیدهاي این

.   بسته به نیاز خودتان ایجاد کنید
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در سـمت چـپ میتوانیـد موقعیـت هـر سـلول را       . این نوار شامل سه قسمت اسـت : Data Editنوار مخصوص -4
و در قسمت سمت راسـت تعـداد   . میتوان مقادیر سلول فعال را مشاهده و ویرایش کرددر بخش میانی. مشاهده کنید

. متغیرهاي فایل داده ها نمایش داده می شود
مثال اگر روي . و فعالیتهاي در حال اجراي آن نمایش داده میشودspssدر این نوار وضعیت موجود : نوار وضعیت-5

و مانند آن انجام داده اید می توانید در سمت راست این نوار وضـعیت آنـرا   Filterیا Splitها تغییراتی  مانند ه داد
. مشاهده کنید

:تنظیمات نوار ابزار
را کم یا زیاد کرده و یا اگر از شکل نمـایش ابزارهـا خوشـتان    SPSSمی توانید بسته به نیاز خود ابزارهاي نوار ابزار 

. آید آنها را تغییر دهیدنمی
show(را انتخاب تا کادر محاوره ي Toolbarو سپس گزینه Viewمنو گزینه از نوار  toolbar (  ابتـدا  . بـاز شـود

.و هر ابزاري که می خواهید کم یا زیاد کنیدمشخص کنیدDocument Typeمحیط کار خود را در قسمت 
هـر ابـزاري   ) شکل صفحه بعـد (از شده را انتخاب کنید و در کادر محاوره ب…Editبراي تغییر نوار ابزار فعلی گزینه 
.استفاده کنید…Newبراي ساختن نوار ابزار جدید از گزینه .که می خواهید اضافه یا کم کنید
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باز کردن یک فایل داده
. کلیک نماییـد openرا انتخاب کنید و بر روي گزینه fileگزینهدر نوار منو،ي موجودبراي استفاده از فایل داده ها

.باز کنیدا این عمل شما میتوانید فایلی را که می خواهید بر روي آن کار کنید ب
در نـوار  Open Fileو یـا از آیکـون   ) Ctrl + O(توانید براي باز کردن یک فایل داده از کلید میـانبر  همچنین می

. استفاده کنیدSPSSابزار استاندارد 
آنها استفاده کرده اید مجـددا اسـتفاده کنیـد از نـوار منـو گزینـه فایـل        اگر می خواهید از فایل داده هایی که قبال از 

recently use dataرا انتخاب و روي نام فایل مورد نظر خود کلیک کنید .

در مسـیر زیـر قـرار    sampleتعدادي فایل داده به منظور استفاده کاربران در پوشه اي بـه نـام   SPSSهنگام نصب 
. داده شده است

C:\program  file\spssinc\spss\sample
در آن نصـب شـده اسـت    Spssاگر نمی توانید فایل داده ها را پیدا کنید ، اطمینان حاصل کنید در دایرکتوري کـه  

. موجود باشندsav.فایل هایی با پسوند 
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(Data Editor)ویراشگر داده ها

اسـت کـه شـامل دو    ) Data Editor(رایشـگر داده هـا   پنجره اي که در آن داده ها نمایش داده می شوند پنجره وی
:پنجره فرعی به صورت زیر است

)Data View(نمایش داده ها پنجره -1
کـه هـر   ) Case(این نمایشگر شـامل تعـدادي سـطر    . ویرایش داده ها استووارد کردن،نمایشکه محیط اصلی 

براین تعداد سـطرها تعـداد نمونـه هـایی اسـت کـه از آنهـا        بنا. سطر اطالعات مربوط به یک واحد نمونه را در بر دارد
. اطالعات جمع آوري شده است
هـر  . آمـده اسـت  ) Variables(در باالي پنجره داده ها سطري است که نـام متغیرهـا   همچنین در این نمایشگر 

ستون یک متغیر را نمایش میدهد
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براي وارد کـردن داده هـا   . داده ها در آن ثبت می شونددر نمایشگر داده ها هر مستطیل کوچک یک سلول است که 
.به سلول بعدي برویدEnterکافی است روي هر سلول دوبار کلیک کنید و پس از وارد کردن داده با زدن 

راه دیگر، استفاده از نوار ویرایش گر سلول است که در باالي نام متغیر ها قـرار دارد و شـامل یـک بخـش بـراي وارد      
. ها و بخش دیگر موقعیت هر سلول فعال را نشان میدهدکردن داده

براي مشخص کردن نام ، نوع و سایر مشخصات هر یـک از متغیـر   ) Variable View(نمایش متغیر هاپنجره -2
.و در ستون هاي آن مشخصات متغیر ها  نشان داده شده است. سطرها، تعداد نمونه ها را نشان می دهند. ها است

ن متغیر هاوارد کرد
-Untitledرا بـاز مـی کنـیم  پنجـره اي بـه نـام       Spssوقتـی برنامـه    همانطور کـه قـبالً اشـاره گردیـد      SPSS

Editor) ویرایشگرSPSS–نشان داده می شود که شامل دو پنجره مختلف به نامهاي زیر می باشد) بدون نام:

Data view .در زیر ستونهاي معرفی شده استفاده می شودبراي وارد کردن داده ها و ) : نماي داده(1-

) Variable view .براي تعریف کردن متغیرها استفاده می شود): نماي متغیر2-
متغیرهـا را تعریـف کـرده و    Variable viewدر حالت کلی، روش معمول این است که ابتدا با اسـتفاده از پنجـره   

. وارد کنیمSPSSا به ، اعداد رData viewسپس با استفاده از پنجره 
را بـراي ورود داده هـا و   New Data ،SPSSابتدا از منوي اصلی گزینه فایل را انتخاب و پس از انتخاب  گزینه 

براي ثبت مشخصـات متغیـر هـا اسـتفاده     ) مانند شکل زیر(Variable Viewسپس از برگه . متغیر ها آماده کنید
. نمایید
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،بعـد از  )در اینجا داده هاي مربوط بـه معـدل دانشـجویان   (براي متغیر انتخاب می کنیم ابتدا نامیNameدر ستون 
وارد کردن نام، سایر ستونها با پیش فرضهایی که نرم افزار طراحی کرده است  به صورت زیر نمـایش داده مـی شـوند    

.یمکه ما می توانیم به دلخواه و با توجه به نوع داده، تغییراتی در ستونها ایجاد کن
.نام متغیر دو بار کلیک کنید و سپس نام مورد نظرتان را وارد کنیدNameروي سلول زیر -

قواعد نام گذاري متغیر ها
:تابع قوانین زیر استspssانتخاب نام متغیر ها در 

.کاراکتر براي نام متغیر اختصاص دهید64مجاز هستید تا -1
SPDD(BY.ALLو کلمـات کلیـدي   ! ، "هاي نظیـر ؟،  ضاي خالی و کاراکتربا حرف شروع شود، اما نباید از ف-2
)AND,NOT,EQ,استفاده شود .

. باشد$و _و . و#و@نام متغیر می تواند شامل حروف کوچک یا بزرگ، عدد یا یکی از کاراکتر هاي
.)استفاده کنیدفقط در بین نام متغیر ها $و _و . و#باید از کاراکتر هاي : توجه( 
.از گذاشتن فاصله در نام متغیر خود داري کنید-3
.در ابتداي نام یک متغیر اجتناب کنید$و #از گذاشتن کاراکتر هاي -4
.شروع شود @نام متغیر میتواند با -5
. نقطه گذاشته نشودي نامدر انتهایعنی .تمام شود_یا . نام متغیر نباید با کاراکتر هاي -6
.نام متغیر نمیتواند تکراري باشد-7
نام متغیر نباید یکی از کلمات کلیدي مانند-8

NOT, OR, TO, WITHALL, AND, BY, EQ, GE, GT, LE, LT, NE  کـه ،spss   بـه عنـوان
.عبارت محاسباتی از آنها استفاده می کند، باشد  

:انواع متغیر
بـراي هـر فـرد مقـادیر مختلفـی      فرد، شئ و یا موقعیت است که ویژگی یا خاصیت یک:)Variable(ر متغیتعریف 

.متغبرها ماهیتاً دو گونه می باشند.هستندهاهایی از متغیرمثالقد، وزن، گروه خونی و جنس .بخود می گیرد
.قد، وزن یا سنمانند .می باشنددرجه بندي وقابل اندازه گیريکه کمیمتغیرهاي -1
هسـتندو قابـل بیـان بـا اسـتفاده از واحـد خاصـی        قابلیت تفکیک در رده هاي مختلفط فقکـه  کیفیمتغیرهاي -2

.مانند جنس، گروه خونی یا ملیت.نیستند

واحدهاي نمونه اي اسـتخراج  قابل مشاهده ویژگیها و مشخصاتره شده یش ذخیعبارتست از نماداده:) data(هداد
.شده از جامعه آماري

:انواع داده 
اعدادي هستند که بیانگر کمیـت بـه صـورت واحـدهاي عـددي  و بـر       Interval) فاصله اي(کمی داده هاي)1

.هاي کمی هستندقد و وزن مثالهاي بارز داده.اساس یک مقیاس مستقل است
مشتمل بر رتبه ها، تعلق داشتن به گروههـاي رتبـه بنـدي شـده یـا اطالعـات       Ordinalرتبه ايهاي داده)2

تـا رتبـه   ) براي بهترین(تایی از نقاشی رتبه یک 10ان مثال اگر دو داور به یک مجموعه به عنو. ترتیبی است
کـه هـر جفـت بـراي یـک      . جفت رتبه خواهد بـود 10مجموعه داده ها مشتمل بر . بدهند) براي بدترین(10

.نقاشی است
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ی اسـت و بیـانگر   که مربوط به متغیر یا خواص کیفی مانند جنس یا گروه خـون ) nomial(اسمیهاي داده)3
.عضویت در یک گروه خاص می باشد

نفـر از دانشـجویان سـال اول دانشـگاه در چنـد رشـته مختلـف        15) کیفـی (و نوع دیـپلم ) کمی(معدل دیپلم:مثال
را بـه  ) داده هـا (به منظور استفاده از این اطالعات  در تجزیه و تحلیلها، اطالعـات  . دانشگاهی به صورت زیر می باشد

. به نرم افزار وارد می کنیمصورت زیر 
دیپلم انسانی= 3دیپلم تجربی            کد = 2دیپلم ریاضی             کد = 1کد 

دیپلم 1 2 2 2 3 1 1 3 3 3 2 2 1 1 2

معدل 17 16.5 18.3 17.89 15.6 17.3 14 16.7 17.8 16 18.8 17.9 17.6 18 19

:به صورت زیر عمل می کنیمSPSSافزار براي این کار بعد از وارد شدن به نرم 

تعریـف کـرده و متناسـب بـا نـوع داده، سـتونهاي       Variable viewبه همین ترتیب متغیر نوع دیپلم را در پنجـره  
.مختلف را تنظیم می کنیم

طـه  سـه نق )نـوع متغیـر  (Typeبا کلیـک بـر روي   . نوع متغیر را تعیین می کنیمType، درستون بدین صورت که
باز شـده  Variable Typeخاکستري رنگ روي سلول آن نمایش داده  میشود که اگر روي آن کلیک کنید پنجره 

از Variable Typeدر پنجـره  . انتخـاب شـده اسـت   )Numeric(و به صورت پیش فرض نوع متغیر از نوع عددي 
کـه از نـوع   معـدل دانشـجویان   الً بـراي  مـث . بین گزینه ها نوع داده مناسب را براي متغیر مورد نظر تعیین می کنیم

.را بدون تغییر باقی می گذاریم) داده عددي(Numericعددي می باشد همان گزینه 
و اگر چیزي غیر از اینها مثل تاریخ، نماد علمی یـا  . را عالمت دار کنیدStringاگر متغیر از نوع عددي نیست گزینه 

.    داست، میتوانید یکی را انتخاب کنی...پول و 
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.در آن هر عدد سه رقم سه رقم با یک ویرگول جدا می شوند) ویرگول(Commaگزینه 
.ارقام سه رقم سه رقم با نقطه از هم جدا می شوند):نقطه( Dotگزینه
اگر ایـن گزینـه انتخـاب شـود اعـداد بـا نمـاد علمـی نشـان داده مـی           ): نماد علمی(Scientific notationگزینه
.نمایش داده می شود5E+408که بصورت480000مانند عدد.شوند

تعـداد ارقـام اعشـار را    Decimalتعـداد ارقـام صـحیح و  در قسـمت     Widthاگر داده ها اعشار دارند در قسمت 
.مشخص کنید

، دو پیکان کوچک باال و پایین نشان داده مـی شـود کـه مـی     Widthبا کلیک روي ستونپهناي متغیرهاي عددي 
. م با باال و پایین کردن، پهناي مورد نظر را تغییر دهیمتوانی

ماننـد روش قبـل روي   . براي تعیین تعداد ارقام اعشار داده هاي مورد نظر اسـتفاده مـی شـود   Decimalsاز ستون 
. ستون کلیک کرده و تعداد ارقام اعشار را تعیین می کنیم

Width و- Decimalsمیتوانید با کلیـک روي آنهـا و افـزایش یـا کـاهش آن بـه       را تعداد اعداد صحیح و اعشار
باشـد بـه همـین    18.25براي این داده ها با توجه به اینکه معدل یک فرد می تواند به طور مثال .دلخواه تغییر دهید 

بـه ایـن معنـی کـه در سـتون معـدل در پنجـره        . دلیل ستون مورد نظر را به همان صورت پیش فرض نگه می داریم
)Data View (اعداد مربوط به معدل دانشجویان دو رقم اعشار نشان داده می شوند.

با انتخـاب بـر چسـب، میتوانیـد بـراي      . سب انتخاب کردچمی توان براي متغیر مورد نظر یک برLableدر ستون -
.کاراکتر وارد کنید120شناخت بهتر متغیر از تعاریف مناسب استفاده کنید و تا 

. عنوان مورد نظر را تایپ می کنیمLabelدر ستونبراي این کار 
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در مورد . براي متغیرهاي گروه بندي مورد استفاده قرار می گیرد) Values-)labelsValuesمربوط به ستون-
بندي شده الزم است که گروهها و حالتهاي مختلف متغیر را با مقادیر و بر چسـب هـایی   متغیر هاي  کیفی و یا گروه

پس از کلیک بـر روي ایـن مشخصـه بـا سـه نقطـه خاکسـتري ظـاهر شـده کـه بـا کلیـک روي آن             . خص کنیدمش
مانند روش .ظاهر شده و میتوان به هر گروه و یا هر حالت از متغیر کیفی یک عدد نسبت دادvalue labelsپنجره

د کرده، سـپس در سـطر مربـوط بـه     را واربراي سطوح مختلف متغیر کیفی مورد نظر مورد استفاده کدهايزیر ابتدا 
Value labelمورد نظر را تایپ کرده و سپس  روي گزینه عنوانAddتمـامی  بعد از وارد کردن . کلیک می کنیم

.کلیک می کنیمOkروي گزینه کدها و عناوین مربوطه

نـوع  هر کدام از کدهاي Valuesبا توجه به اینکه نوع دیپلم داده اسمی می باشد، در این قسمت می توان در ستون 
. سب نشان دادچدیپلم  را با یک بر

معـادل آن یعنـی  دیـپلم ریاضـی     1این کار باعث می شود که در خروجیهاي ما به طور مثال به جـاي نمـایش کـد    
.مشاهده شود
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.کنیممتغیر گروه بندي نمی باشد، اطالعاتی در این قسمت اضافه نمی، چونمعدل دیپلم دانشجویانبراي

در این قسمت با کلیک بر روي ستون مورد نظـر  . مربوط به داده هاي گمشده  می باشد) Missing(ستون بعدي -
. باز می شودMissing Valuesپنجره 

Missing- هستند که به هر دلیلی یا ثبت نشده اند، یا اشتباه ثبت شده اند و یا پاسـخ دهنـده   گم شده ايمقادیر
ها عـدد  تواند هنگام ثبت داده ها براي هریک از این حالتدر چنین حالتی کاربر می. امتناع کرده استاز پاسخ به آن 

. یا کاراکتري را در نظر گیرد
براي این کار پس از کلیک بر روي سلول زیر این مشخصه، سه نقطه خاکستري ظـاهر شـده کـه بـا کلیـک روي آن      

توان براي داده هاي گم شده مقادیري غیـر از مقـادیر متغیـر در    میظاهر شده و valueMissingپنجره مربوط به 
.نظر گرفت

No missing valuesزمانی که در بین اطالعات جمع آوري شده داده گمشده اي وجود نداشته باشد پیش فرض

گزینـه  اما اگر داده گمشده وجـود داشـته باشـد، بـراي مشـخص کـردن آن بایـد       . به همان حالت خود باقی می ماند
Discrete missing values   را فعال کرد و شماره سطر مربوط به داده مورد نظر را در مسـتطیلهاي زیـر وارد کـرد .
:دانشجو در دسترس نباشد، به صورت زیر عمل می کنیم15به طور مثال اگر معدل یکی از 
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سـت، باشـد و بـه بیـان دیگـر داده      که بیان کننده معـدل دانشـجوي دوازدهـم ا   12اگر عدد، مربوط به خانه شماره 
به همین ترتیب اگر داده گمشـده دیگـري   . را به صورت زیر در مربع مورد نظر وارد کرد12گمشده باشد باید شماره 

داده گمشـده در مسـتطیلهاي   3بـراي  حـداکثر  . (داشتیم، شماره هاي آنها را در مستطیلهاي بعدي وارد مـی کنـیم  
) باالیی

اده گمشده وجود داشته باشد، داده ها را به ترتیب کوچک یا بزرگی تنظیم می کنیم، سـپس بـا   اگر تعداد بیشتري د
در مستطیلهاي پایینی شـماره هـاي   Range plus one optional discrete missing valueفعال کردن قسمت 

.ان داده شده استکه به طور مثال در زیر نش....) تا شماره.... از شماره . (داده گمشده را مشخص می کنیم

و اگر داده هاي گمشده به صورتی بودند که یک سري از آنها پشت سـر هـم و یکـی از آنهـا جـدا بـود، شـماره داده        
.اضافه می کنیمDiscrete valueگمشده جدا را  در قسمت 

می باشد؛ Data viewمربوط به تغییر دادن پهناي ستون در پنجره Columnsستون بعدي -
.ده از این گزینه روش دیگري براي تغییر تعداد کاراکتر هاي یک متغیر استاستفا

.قابل انجام شدن می باشدAlignتراز کردن دادهها در ستون-
–Alignبراي راست نویسی، چپ نویسی و وسط نویسی داده ها در سلولها از این مشخصه استفاده کنید.
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راست چین هستند ولی زمانی پیش می آید که می خواهیم داده Data viewداده ها به طور پیش فرض در پنجره 
قـرار داده  و گزینـه   Alignبراي این کار ابتدا مکان نماي ماوس را روي سـتون  .ها چپ چین و یا وسط چین باشند

.مورد نظر را انتخاب می کنیم
مقیــاس انــدازه گیــري متغیرهــا مربــوط بــه ســتون Variable viewآخـرین ســتون مــورد بررســی در پنجــره   -

)Measure  (که شامل سه نوع زیر است. می باشد :
ایـن  . از مهمترین مشخصه هاي یک متغیر تعیین مقیاس اندازه گیري آن است که در این قسـمت تعیـین مـی شـود    

. کندمشخصه داراي سه گزینه است که مقیاس اندازه گیري هر متغیر را معلوم می 
1-Nominal2ي مقیاس اسمی  را برا-Ordinal 3را براي مقیاس ترتیبی-Scale را براي مقیاس عددي بکار

. ببرید
.می باشندScaleداده هاي مربوط به معدل دانشجویان از نوع مثالً 

.اعداد را به صورت زیر وارد می نماییمData viewدر پنجره پس از تعریف متغیرها ، 



١٨

.منتقل کنیدSPSSها را به روش میتوانید داده3به 
.تایپ کردن داده ها در نوار ویرایش داده ها-1
.با کلیک کردن برروي هر سلول و وارد کردن داده ها در داخل سلولها-2
. کپی کردن از مکان دیگر و چسباندن در فایل داده هاي موجود-3

SPSSانواع فایلها در
:(data file)هافایل داده-1

Data Viewنمایش داده می شوند، حاوي اطالعاتی اسـت کـه کـاربر در پنجـره     savفایلها ها که با پسوند این 
.شده ایددر بخش قبلی آشنانحوه ایجاد اینگونه فایلها با . آنها را به نرم افزار وارد می کند) محیط ویرایش داده ها(

: (syntax file)هاي برنامه نویسیفایل-2
هسـتند تـا اگـر کـاربر بـا      spssمشخص میشوند و محیطی براي اجـراي دسـتورات   sps.یل ها با پسوند این فا

یـک  spssاستفاده از امکانات موجود در پنجره ها نمیتواند نیاز خود را مرتفع کند بـا نوشـتن یـک برنامـه بـا زبـان       
. انجام دهدایجاد کرده و پس از اجراي آن، تحلیل مورد نیاز خود را syntaxفایل

:scriptهاي فایل-3
کاربر میتواند با اجراي این گونه فایل هـاي از پـیش سـاخته شـده،  محـیط و       . مشخص می شوندsbs.با پسوند 

.پنجره هاي نرم افزار را به دلخواه تغییر دهد
):(Output fileهاي خروجی فایل-4

. انجام میدهید در یک فایل خروجی نگهـداري میشـود  spssیه عملیاتی که در از ابتدا تا پایان کار با نرم افزار، کل
هنگام خروج از نرم افزار در مورد نگهداري این فایلها از شما پرسیده میشود، در صورت تمایل، میتوانید آنها را بـا نـام   

چون همه نتـایج کـار   . تندمشخص میشوند و قابل ویرایش هسspoاین گونه فایل ها با  پسوند. دلخواه ذخیره کنید
. آشنا خواهید شدبیشتر نحوه کار با فایلهاي خروجی با خود را میتوانید در این فایلها ذخیره کنید، 

ذخیره کردن فایلها
چون زمان زیادي صرف وارد کردن داده ها می شود، اگر حجم بزرگی از داده ها را وارد می کنید هر چند دقیقه یک 

هـاي تحـت   هماننـد تمـام برنامـه   براي اولین بار SPSSبراي ذخیره کردن فایلها در . وصیه میشودبار ذخیره سازي ت
. با وارد کردن یک نام براي فایل آنرا ذخیره کنیدرا انتخاب وSave Asویندوز از منوي اصلی، فایل و گزینه 

بـراي  SPSSدر نوار ابزار Save Fileن و یا از آیکو) Ctrl +S(توانید از کلید میانبر میبراي ذخیره سازي مجدد
.استفاده کنید
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براي استفاده فایل داده ها در سایر برنامه هـا  فرمت دیگري اخواهید آن را ببداده هااگر در هنگام ذخیره کردن فایل 
شـده ماننـد   را انتخاب کنید و در پنجره باز Save asدستورFileتوانید در منوي اصلی گزینه میExcelمانند 

okشکل نامی را براي فایل خود انتخاب و سپس در پایین همان پنجره فرمت مورد نظرتان را انتخاب کنیـد و کلیـد   
.را فشار دهید
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تهیه گزارش از فایل داده ها
در اختیـار  Textبصـورت  داده ها را به صورت یک فایل خروجـی  فایل گاهی ممکن است به منظور خاصی بخواهید 

، چند متغیر را انتخاب و اطالعات مربوط به نمونـه هـا را در   هابه عنوان مثال اگر بخواهید از فایل داده. ته باشیدداش
:اجرا کنیدAnalyzeاز منوي خروجی مشاهده کنید و به صورت یک گزارش آنها را چاپ کنید، دستورزیر را 

Analyze/Report/Case Summaries…
.مانند شکل باز شودSummarize Casesتا کادر محاوره  

منتقـل  Variablesسـمت چـپ بـه کـادر     کادراز . خواهید فهرست کنیددر این کادر محاوره متغیرهایی را که می
. کنید

Displayرا در خروجـی داشـته باشـید گزینـه     و یا بخشی از آنها نمونه ها همه اگر می خواهید اطالعات مربوط به 
Casesید تا همزمان با آن گزینه هاي بعدي نیز فعال شوندرا عالمت دار کن.

Limited Cases To Firstاگر می خواهید تعداد محدودي از داده ها را لیست کنید در کادر مربوطه به گزینـه  
ه را در خروجی مشـاهد 10الی 1نمونه اول از شماره 10. را وارد کنید10مثال اگر عدد . وارد کنیدمورد نظر راتعداد

.خواهید کرد
. شوندمی را تیک بزنید داده هاي گم شده ، در خروجی ظاهر نShow Only Valid Casesگزینه اگر 

باعث می شود  که شماره  نمونه ها نیز در فهرستی که تهیـه مـی کنیـد،    Show Case numbersانتخاب گزینه 
.مشاهده شود

را محاسـبه کنیـد، از گزینـه     هـاي توصـیفی  یـد، بعضـی از آمـاره   اهایی که انتخـاب کـرده  اگر قصد دارید براي متغیر
Statisticsاستفاده کنید تا کادر محاوره آن باز شود .
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. منتقل کنید) سمت راست(:Cell Statisticsکادرتوانید آماره هاي توصیفی دلخواه را به در کادر مکالمه آن می
.اید، با معنی باشندکه انتخاب کردههاي انتخابی براي متغیرهایی دقت کنید آماره

.را کلیک کنیدOkو Continueبراي ادامه 
.توانید نتیجه را در خروجی مشاهده کنیداینک می

پنجره خروجی ها
Data Editorیـک پنجـره   . را باز می کنید، به طور همزمان دو پنجره باز می شـود SPSSهنگامی که شما برنامه 

این پنجره مانند یک رابـط بـین نـرم    . استViewerست و پنجره دیگر پنجره خروجی ها اSPSSکه پنجره اصلی 
حاصل عملیاتی که انجام مـی شـود   انجام می دهیدنرم افزار هر عملیات و دستوري را که درشما . افزار و کاربر است

زمـانی کـه قصـد خـروج داریـد ،      کنید تااز ابتدا که با نرم افزار شروع به کار می. در خروجی به شما گزارش می شود
.به اشکال زیر توجه کنید.شودهاي شما در خروجی ثبت مینتایج همه فعالت
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بخـش  . کنید و شـامل دو بخـش اسـت   مکانی است که نتیجه کارتان را در آن مشاهده میOutputخروجیپنجره
Outline Paneود از  فصل تمام نتایج موجکه نماي کلی اجزاي خروجی یا سرViewerگـذارد و  را به نمایش می

. است که در آن اشیاء خروجی به نمایش گذاشته شـده اسـت  Display Paneبخش دوم در سمت راست و به نام  
در ارتباط است و هر Outline Paneهر بخش از خروجی مانند یک جدول یا نمودار، با یک آیکون در سمت چپ  

. ستاز خروجی اآیکون نماینده قسمتی
هـا در سـمت چـپ شـیئ     با کلیک بر روي هریک از کتابچـه . کتابچه هایی را مشاهده می کنیدOutline Paneدر 

. قابل رؤیت استDisplay Paneدر مربوط به آن
. نمی باشدمربوط به آن در خروجی فعالً قابل رؤیت دهنده آن است که آیتمیک کتاب بسته نشان

براي ذخیره و بازیابی این فایـل هماننـد سـایر    . می باشدSPSSزیه و تحلیل داده ها در این پنجره در واقع نتایج تج
.دستور ذخیره و یا بازیابی استفاده می گرددFileنرم افزارهاي کاربردي از منوي 

SPSSآشنایی با منوهاي نرم افزار 
Fileگزینه هاي منوي 

.روي فایل داده ها ذخیره کنیدمی توانید تغییرات راFileاز منويSaveبا فرمان 
فـایلی کـه روي آن   نام فعلی به غیر از (جدید با نامیرا داده ها فایل می توانFileاز منوي ..Save Asبا فرمان  

.درذخیره ک) کنیدکار می
ده ایـد،  انجـام دا فعـال  می توانید تغییراتی را که به طور همزمـان روي چنـد فایـل داده    Save All Dataبا فرمان 

.ذخیره کنید
یـک پایگـاه داده دیگـر    فرمتی دیگر بـراي اسـتفاده در   می توانید داده ها را به Export To Databaseبا فرمان 

.صدور فایل داده، به پایگاه داده دیگر، در بخش هاي بعدي توضیح داده شده استجزیئات دستور . صادر کنید



٢٣

داده ها را به طور موقت به صـورت فقـط خوانـدنی درآورد تـا نتـوان      می توان Mark File Read Onlyبا فرمان 
Mark File Read Writeتغییراتی در فایل داده ها ایجاد کرد و مجدداً از همین فرمـان کـه اینـک بـه صـورت      

.نوشتنی درآورد-توانید آنها را به حالت خواندنیاست، می
. دراپی از داده ها را مشاهده کتوان پیش نمایش نسخه چمیPrint Reviewبا فرمان 
.باید چاپگر شما روشن و آماده به کار باشددر این صورت قبالً . درها را چاپ کتوان دادهمیPrintبا فرمان 
. داها را تغییر دتوان نام پایگاه دادهمیRename Datasetبا فرمان 
انـد، نمـایش   اخیرا توسط نرم افـزار اسـتفاده شـده   ها را کهتعدادي از فایل دادهRecently Used Dataبا فرمان 

هـا دسترسـی پیـدا    این گزینه این امکان براي شما فراهم است تا با صرفه جویی در وقت، سریعتر بـه داده با. دهدمی
. کنید

.ریدببرا به کار Recently Used File، فرمان مد نظر باشدها، هاي دیگري غیر از فایل دادهاگر فایل

دسترسی به پوشه داده ها
قـرار داده شـده   Sampleاي بـه نـام   تعدادي فایل داده براي استفاده کاربران در پوشهspssنرم افزار هنگام نصب 

مسـیر زیـر  نصب شده باشد، Cدر درایو Program Fileاگر نرم افزار در پوشه ها براي دسترسی به این داده.است
:را دنبال کنید

C/Program File/SPSSLNC/SPSS17/Sample/
.را کلیک کنیدOpenکلید پس از باز شدن کادر محاور آن مانند شکل، فایل مورد نظر را انتخاب کنید و
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فراخوان فایل داده ها
یـا  Excelدر بعضی مواقع فایل داده هایی که براي مطالعه در اختیار دارید در یک نرم افزار صـفحه گسـترده ماننـد    

Access تایپ شده اند و شما ناگزیرید آنها را به محیطSPSSبراي فراخوانی یک فایل صفحه گسـترده  . وارد کنید
.مراحل زیر را دنبال کنیدExcelمانند 

.را انتخاب کنید تا کادر محاوره اي مانند شکل باز شودFile/Open/Dataمسیر 
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Filesاز نوار کرکره اي  of Type فرمتExcel (*.xls)را انتخاب کنید .
. مسیري را که فایل اکسل در آن قرار دارد براي نرم افزار مشخص کنید:Look inاز کرکره اي 

.را کلیک کنید تا به کادر محاوره بعدي برویدOpenوارد کرده و کلید :File Nameنام فایل را در 

را در صورتی که اسامی متغیرها در … Read Variable Name From theدر کادر محاوره باز شده گزینه 
.فایل صفحه گسترده نوشته شده است ، عالمت دار کنید

.کاربرگی را که داده ها در آن وارد شده است برگزینید:Work Sheetاز کرکره اي 
اي را در و یا متغیرهـاي رشـته  :Rangeوارد کنید در بخش SPSSاگر قصد دارید محدوده خاصی از داده ها را به 

SPSSکلیک کنید تا داده ها به محـیط  Openروي دکمه .  مشخص کنید…Maximum Width Forکادر 
. وارد شوند

ذخیره فایل داده ها
را به فرمتهاي دیگري تبدیل کنید و از آنها در محیط نـرم افزارهـاي دیگـر اسـتفاده     SPSSهاي اگر قصد دارید داده

:ذخیره نمائید، باید مراحل زیر را دنبال کنیدExcelرا با فرمت SPSSفایل داده در خواهید یک کنید، مثالً می
.ذخیره کنید، باز کنیدSPSSخواهید با فرمت دیگري غیر از فایلی را که می

.را اجرا کنید تا کادر محاوره اي مانند شکل بازشود..File/Save asفرمان 
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Excel 2007(*.xls)یـا  Excel 97 Through 2003 (*.xls)زینه گ:Save as Typeاز کشوي کرکره اي 
.را انتخاب کنید

.معین کنید:Save inمسیري را که می خواهید فایل تبدیل شده را ذخیره کنید از 
.براي فایل جدیدي که ایجاد می کنیم یک اسم انتخاب نمائید:File nameدر بخش 

اطالعات یک فایل داده
خواهند به منظور خاصی اطالعات مربوط بـه فایـل داده را در اختیـار داشـته باشـند، امکـان       کاربران میگاهی اوقات 

مخصوصـاً اگـر   . باشـد هاي مقادیر آنها مفیـد مـی  نام، نوع، مقادیر و برچسب: مشاهده جزئیات مربوط به متغیرها مانند
. را نتوانید به خاطر بسپاریدکنید بزرگ باشد و شما نام همه متغیرها اي که کار میفایل داده

کنیـد، در خروجـی   اي را که در حال حاضر بر روي آن کار مـی شاید بخواهید اطالعات مربوط به متغیرهاي فایل داده
. مشاهده کنید و احتماال از آن یک نسخه چاپی تهیه کنید

.نتخاب کنیدرا اDisplay Data File Information/Working FileگزینهFileدر نوارمنو 

.نتیجه کار نام تمامی متغیرهاي فایل حاضر همراه با مشخصات کاملی از آنها را در خروجی مشاهده خواهید کرد
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:سایر منوهاي نرم افزار
Viewمنوي 

Viewصفحه نمایش داده ها را تغییر دهید، از منوي گر می خواهید فونت، رنگ یا اندازه فونت مقادیر وارد شده درا
.را انتخاب کنید و در کادر محاوره آن تغییرات دلخواه را اعمال کنیدFontزینه گ

می توانید در پنجره نمایش داده ها، خطوط مرزبندي بین سلولها را مخفـی  Viewاز منوي Gridlineبا فرمان 
.یا آشکار کنید

رتبه اي را در در صفحه نمـایش داده هـا،   می توانید داده هاي اسمی و Viewاز منوي Value Labelبا فرمان 
. نمایش دهیدبرچسبیا به یکی از دو صورت کد

Windowمنوي 
را به چهار ناحیـه تقسـیم کـرد و در صـورت     Data Editorمی توان پنجره Windowاز منويSplitبا فرمان 

در منـوي Splitدسـتور  دوبـاره ق بـراي لغـو فرمـان فـو    . لزوم مرز نواحی با کلیک کردن و کشیدن موس تغییر داد
Windowاین کار براي فایلهایی  که حجم وسیعی از داده ها را در بر دارند، مفید است. کنیدرا کلیک.

جستجو در فایل داده ها
Editمنوي 

Goاز نوار ابزار، آیکـون و یاEditدر منوي Go To Caseاز دستور مورد نظر)Case(براي رفتن به یک نمونه
To Caseر پنجره باز شده شماره را انتخاب و دCase مورد نظر را وارد کردهOKرا فشار دهید.

از نوار ابزار، آیکونو یاEditمنوي در Variableبراي رفتن به یک متغیر خاص میتوانید از گزینه همچنین 
Go To Variable رده کرده و نام متغیر مورد نظر را وارد کرا انتخابOKرا فشار دهید.
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.استفاده کنیدCtrl+ Endو Ctrl+Homeداده ها به ترتیب از کلیدهاي فایلبراي رفتن به ابتدا و انتهاي 
از گزینـه  یا بخشـی از سـلولها   ) Case(یک متغیر یا یک نمونه .... و کردن حذف، اضافه، کات و کپیکلیه عملیات 

.راست کلیک کردن و انتخاب گزینه هاي مناسب امکان پذیر استبا و یا Editهاي مناسب در منوي 

Dataمنوي 

(Select Case)انتخاب نمونه ها 
خواهیـد کسـانی را کـه    مثال می. انجام نشودهاي خاص بعضی از نمونهتحلیل برايمواردي پیش می آید که بخواهیم

خواهیـد یـک نمونـه تصـادفی از بـین      هنگامی کـه مـی  سال سن دارند به دالیلی از تحلیل کنار بگذارید و یا18زیر 
. استفاده کنیدselect caseتواند از دستورها مینمونه

.را انتخاب کنید تا پنجره آن باز شودSelect Caseو سپس Dataمی توانید از منوي اصلی گزینه براي این کار
.ده میشوندهمه داده ها در تحلیلها شرکت دا) All Cases(در گزینه اول 
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باز شود از سمت چپ Ifکلیک کنید تا کادرifرا انتخاب و برروي کلید If Condition is satisfiedگزینه دوم
سـپس بـا اسـتفاده از صـحفه کلیـد داده شـده       . متغیر مورد نظرتان را انتخاب و به پنجره سمت راست منتقل کنیـد 

Age > =18:براي مثال باال . دستورانتخاب را وارد کنید
.سال دارند از مطالعه حذف خواهند شد18نتیجه کار به این صورت است که نمونه هایی که سن کمتر از 

ي بـاز شـده ایـن گزینـه را     براي انتخاب یک نمونه تصادفی در پنجرهRandom Sample Of Caseگزینه سوم 
:در پنجره باز شده. را فشار دهید تا پنجره مربوط به آن باز شودSampleبراي نحوه انتخاب کلید . تیک بزنید

.ها را بطور تصادفی انتخاب کنید مقدار آن را معلوم کنیدخواهید درصدي از دادهاگر می-الف
هـا  تعداد نمونه مورد نظرتان را در گزینه بعدي وارد کنید و معلوم کنید که این تعداد از بین چه تعدادي از داده-ب

. انتخاب شوند
است انتخاب کنید، این دو عـدد را در  150تا 50هایی را که شماره آنها بین دو مقدار مثال بین خواهید نمونهاگر می

.    را فشار دهیدContinueسپس . جاي خالی داده شده، وارد کنید
فیلتر تشکیل دهید که شامل مقـادیر صـفر و   ها را به دلخواه انتخاب کنید باید متغیري به عنوان خواهید نمونهاگر می

. غیر صفر باشد
اگـر متغیـر   . را بفشـارید okابتدا متغیر فیلتر را وارد کـرده و سـپس   Use filter variableسپس باید در گزینه  

.فیلتر مقدار صفر باشد نمونه مورد نظر انتخاب نمی شود و اگر غیر صفر باشد نمونه مورد نظر انتخاب خواهد شد
نتیجه کار براي همه گزینه هاي گفته شده در فایل داده ها به این صورت است که روي شـماره بعضـی از نمونـه هـا     

)Case (   خط خورده که مفهوم عدم انتخاب و روي بعضی از شماره نمونه ها خط نخورده است که به مفهـوم انتخـاب
.شده است

.را عالمت دار کنیدDeleteآنها را حذف کنید گزینه اگر می خواهید بجاي خط خوردن نمونه هاي انتخاب نشده

.به عهده خواننده گذاشته می شودDataجزییات سایر گزینه هاي منوي 
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Transformمنوي 
(Recode)تغییر در داده ها 

منظور تشـکیل جـدول توزیـع فراوانـی    (هاي پیوسته را به چند طبقه دسته بندي کنیم خواهیم دادهگاهی اوقات می
. استفاده کنیدRecodeتوانید از دستورمی) است

:دو گزینه پیش رو خواهید داشت. برویدTransformابتدا از منوي اصلی به گزینه 
1. Recode into Same Variables…

.تغییر یافته در همان متغیر ثبت شوندمقادیر 

2-Recode into Different Variables…
.ه متغیر جدید منتقل شوندمقادیر تغییر یافته ب

.آن را انتخاب کنید تا به کادر محاوره مربوطه منتقل شوید. گزینه دوم، گزینه مناسب استدر اینجا 
پس از انتقال، جلوي نـام متغیـر   . خواهید تغییر دهید به کادر خالی سمت راست منتقل کنیدابتدا متغیري را که می

تا نام ) 2(را بزنیدChange، یک نام وارد کنید و کلید ) 1(در سمت راستعالمت سوال خواهد داشت که باید در کا
. وارد شده، به جاي عالمت سوال قرار گیرد
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. تا کادر محاوره مربوط به آن باز شود) 3(را انتخاب کنید Old and New Valuesسپس گزینه 

:در این کادر محاوره چند امکان وجود دارد
را انتخاب کنید که نحوه اسـتفاده از آن بـه   Valueک یا چند مقدار از یک متغیر را دارید گزینه اگر قصد تغییر ی. 1

: صورت زیر است
Newو مقـدار جدیـد آن را در قسـمت     Old Valueخواهیـد تغییـر دهیـد در قسـمت     مقدار متغیري را که می

Valueسپس کلید . وارد کنیدAddبـه همـین منـوال همـه     . ایین منتقـل شـود  را بفشارید تا تغییرات به پنجره پ
.خواهید تغییر دهید را اضافه کنیدمقادیري که می

.استفاده کنیدSystem missing:براي تغییر مقادیر گمشده از گزینه. 2
:استفاده کنیدCopy Old Value(s)و براي نگهداشتن یک کپی از مقادیر قدیم از گزینه 
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را انتخاب کنیـد و حـدود تغییـرات را بـه     Rangeخواهید تغییر دهید، گزینه اي را مییوستهاگر مقادیر متغیر پ. 3
.شکل دو مقدار ابتدایی و انتهایی وارد کنید

.مقادیر کمتر از یک مقدار را وارد کنیدRange Lowestدر گزینه . 4
.مقادیر بیشتر از یک مقدار را وارد کنیدRange Highestدر گزینه . 5

All Otherخواهید براي باقیمانده مقادیر، مقدار جدیدي در نظر بگیرید، گزینه اید و میگر تغییرات را اعمال کرده
Valuesرا عالمت دار کنید و براي آن مقداري تعیین نمایید.

افه تغییرات خواسته شده اعمال می شود و یـک متغیـر جدیـد بـه فهرسـت متغیـر هـا اضـ        Okدر پایان با انتخاب 
.گرددمی

: تمرین
سال ثبت شـده  89و بیشترین سن 18ي داده ، با بررسی متغیر سن، در خواهید یافت که کمترین سن ادر مجموعه

. سطح به صورت زیر طبقه بندي کنیم و جدول توزیع فراوانی را کامل نماییم7خواهیم این متغیر را به می. است
محدوده طبقهفراوانی طبقه

؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟

30–18
42–30
54–42
66–54
78–66
80–78
92 -80

را انتخاب کنید تـا  Recode into Different VariableگزینهTransformاز نوار منو براي انجام این کار، 
...باز شودRecodeپنجره 



٣٣

را بـراي متغییـر جدیـدي کـه     RAgeجدید مثالً نام ،Nameمتغیر سن را به سمت راست منتقل کنید و در کادر 
. را کلیک کنیدChangeخواهید مقادیر تغییر یافته در آن ثبت شود، تعیین کنید و گزینه می

... را انتخاب کنید تا به کادر محاوره دیگري وارد شویدOld and New valuesبراي اعمال تغییرات گزینه 

.  را انتخاب کنید و در این قسمت  اولین فاصله را وارد کنیدRangeینه در کادر محاوره باز شده، گز
را نیـز بـه   Addرا وارد کنید و دکمـه  1نیز مقدار Value، در  قسمت )30تا 18یعنی (با وارد کردن اولین فاصله 

Oldعنوان تایید، کلیک نمایید تا تغییرات به کادر  New:اضافه شود .
. به همین صورت ادامه دهیدبراي بقیه فاصله ها

.را به ترتیب کلیک کنیدOkو Continueدر پایان کلید 

Computeدستور 
.ددرمی گاستفاده براي ساختن متغیر جدید Computeدستور 

ردیف  متغیرساختن: مثالً 
بـراي  . نظـر میرسـد  معموال در یک مجموعه داده، داشتن یک ستون که ردیف هر مورد را نمـایش دهـد، الزامـی بـه     

.استفاده کردComputeساختن چنین ستونی باید از دستور 
.ودرا کلیک کنید تا پنجره آن باز شcomputeرا انتخاب کنید و سپس گزینه Transformگزینه ازنوار منو 
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بارت عNumeric Expressionسپس در مستطیل. یک اسم دلخواه وارد کنیدtarget variableدر مستطیل 
$Casenum را تایپ کرده و سپسOKرا بزنید.

.تا تعداد نمونه هایی که دارید در فهرست متغیرها اضافه شده است1اینک یک ستون از شماره 
.توجه کنید که نمی توان براي فایل داده خالی، شماره ردیف ایجاد کرد
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داده هاتحلیل
.انجام می گیردAnalysisنوار منو)ایھگزینھ(دستورات تحلیل داده ھا با استفاده از 

جداول ... و توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار جمله شاخصهايتمامی گزارشهاي آماري در مورد داده ها از 
. از طریق این منو قابل اجرا است…شامل ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره، و آزمونهاي آماريوتوصیفی

(Frequencies)نی جدول توزیع فراوا
، چنـدکها،  يجـدول توزیـع فراوانـی  بـه همـراه شـاخص هـاي مرکـز        براي تهیهFrequenciesدستور SPSSدر 

. ددراستفاده می گهاي توزیع، هاي پراکندگی و شاخصشاخص
در Chartsبـا انتخـاب گزینـه   هـا  اي وهیستوگرام فراوانی را بـراي داده اي، دایرهتوانید نمودارهاي میلههمچنین می

.ترسیم کرده و در صورت نیاز آن را با منحنی توزیع نرمال مقایسه کردFrequenciesپنجره 
را Frequenciesو سـپس گزینـه   Descriptive Statisticsگزینـه  Analyzeدر نـوار منـو   براي این منظور 

.انتخاب کنید تا پنجره مربوط به آن باز شود
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متغیرها در سمت چپ مشاهده می شود که با انتخاب یـک یـا چنـد متغیـر از یـک نـوع و       در این پنجره فهرستی از 
.انتقال آن به سمت راست می توان براي هریک از آنها بطور همزمان جدول توزیع فراوانی رسم کرد

.تیک خورده باشدDisplay frequency tablesتوجه داشته باشید که گزینه 
.جدول توزیع فراوانی ساده خواهید داشتدر این حالت شما فقط یک 

متغیر در یک جدول توزیع فراوانی براي متغیرهاي کمی پیوسته مناسب نیست زیرا مقادیر زیادي از یک: توجه
. مگر آنها را قبال دسته بندي کرده باشید. جدول طوالنی نمایش داده میشود

پنجـره مربوطـه  را انتخـاب و در  Statisticsکنید گزینـه  ها محاسبه خواهید آماره هاي توصیفی براي متغیراگر می
.بزنیدگزینه هاي دلخواه را عالمت
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.ها را محاسبه کنیدها و صدكتوانید چارکها، دهکمیPercentile Valueاز بخش 
.ها را محاسبه کنیدتوانید به ترتیب میانگین، میانه، نما و مجموع دادهمیCentral Tendencyاز قسمت  
توانید انحراف استاندارد، واریانس، دامنه تغییرات، مینیمم، مـاگزیمم و انحـراف معیـار و    میDispersionاز قسمت 

.ها را به ترتیب محاسبه کنیدمیانگین داده
. قادر به محاسبه ضریب چولگی و ضریب کشیدگی خواهید بودDistributionدر بخش 
را در پنجـره  Chartsنمودارهـاي آمـاري را رسـم کنیـد، گزینـه       خواهیـد ضـمن داشـتن جـدول فراوانـی      اگر مـی 

Frequencies انتخاب نمایید تا پنجرهFrequencies: Chartباز شود.

. هاي گسسته و کیفی رسم خواهد شدیک نمودار ستونی براي دادهBar Cartبا انتخاب گزینه -1
. اي براي متغیرهاي کیفی خواهید داشتدایرهرا انتخاب کنید یک نمودارPie Chartاگر گزینه -2
.هاي پیوسته، یک نمودار مستطیلی رسم خواهد کردبراي دادهHistogramsگزینه -3
Chart Valuesهاي باشد، یکی از گزینهفراوانی درصدیا فراوانی مطلق خواهید مقادیر نمودار برحسب اگر می-4

.را انتخاب کنید
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( Descriptive)شاخص هاي توصیفی 
بـا ایـن   . هاي کمی اسـت هاي توصیفی براي دادهبراي محاسبه بعضی از شاخصDescriptive Statisticsدستور 
.ها را محاسبه کنیدهاي توزیع و میانگین و مجموع دادههاي پراکندگی، شاخصتوانید شاخصشما میدستور

را انتخـاب  Descriptiveو بعد گزینه  Descriptive Statisticsو سپس گزینه Analyzeاز منوي اصلی 
.کنید تا پنجره آن مانند شکل ظاهر شود

Menu: Analyze
Descriptive Statistics…

Descriptives

در این پنجره فقط متغیرهاي کمی را (ها در سمت چپ مشاهده می شود  در این پنجره فهرستی از متغیر
نموده با دکمه جهت دار آنها را به Highlightرا آنها متغیرهاي مورد نظر که با انتخاب )کنیدمشاهده می

.را کلیک می کنیمOKدر انتها گزینه .کادر روبرو انتقال می دهیم
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.نمودمحاسبه نیز هاي توصیفی را توان براي هریک از آنها به طور همزمان شاخصمیOptionsبا استفاده از گزینه 
.شودباز میDescriptive Optionsپنجره Optionsک بر روي با کلی

.می توانید میانگین و مجموع داده ها را بدست آوریدSumو Meanاین پنجره با انتخاب دو گزینه در -1
هاي مناسب انحراف اسـتاندارد، واریـانس، دامنـه تغییـرات،     توانید با تیک زدن گزینهمیDispersionقسمت از -2

.مینیمم، ماگزیمم و انحراف معیار و میانگین داده ها را به ترتیب محاسبه کنید
.قادر به محاسبه ضریب چولگی و ضریب کشیدگی توزیع داده ها خواهید بودDistributionبخش در -3
.هاي داده شده ببینیدها را با ترتیبتوانید خروجیمیDisplay Orderقسمت در -4
.توانید حاصل عملیات را در خروجی مشاهده کنیدمیokو continueوي کلیک بر ربا -5

نمودارهاي آماري
نمودارهاي میله اي، ستونی، خطی، دایـره اي، پـراکنش   . استفاده می شودGraphsجهت رسم انواع نمودارها از منو 

....و
SPSSگذاردشما مینمودارهاي متعددي برحسب نوع متغیر ها، در دو دسته کلی در اختیار.

که حداقل در آن دو متغیر شرکت دارنـد و بـراي نمـایش اثـرات متقابـل      ) اثر متقابل(Interactiveنمودارهاي -1
.کنیممتغیر ها از این نمودارها  استفاده می

.کنیمنمودارهاي توصیفی ساده که براي نمایش شکل توزیع فراوانی از آنها استفاده می-2
Legacyو گزینـه  Graphsنمودار سـاده بـراي داده هـا رسـم کنیـد از منـوي اصـلی گزینـه         خواهید یک اگر می

Dialogs  سپس نمودار دلخواه را انتخاب کنیدرا انتخاب و  .
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نمودارهاي ستونی
نمودار براي متغیرهاي پیوسته که طیف وسیعی از مقـادیر را در بـر مـی گیرنـد     این -)Bar charts(نمودار ستونی 

.رودها داراي سطوح کمتري هستند بکار مینیست ولی در بسیاري موارد که متغیرمناسب
را Graphsابتـدا از منـوي اصـلی گزینـه     . خواهید یک نمودار ستونی ساده براي متغیر دلخواه ترسیم کنیـد اگر می

.باز شودBar Chartرا کلیک کنید تا کادر محاوره Barانتخاب کنید و گزینه 
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که تعداد نمونه را به عنوان فراوانـی سـتونها   N of Caseهر یک از نمودارهاي ستونی به طور پیش فرض گزینه در
.گیرد، انتخاب شده استدر نظر می

.را انتخاب کنیدof case %خواهید ستونها، فراوانی درصدي باشند، گزینه اگر می
.را انتخاب کنیدcum.n of caseخواهید ستونها، فراوانی تجمعی باشند گزینه اگر می
.را انتخاب کنیدcum.% of caseباشند گزینه خواهید ستونها، فراوانی تجمعی نسبیاگر می
را انتخـاب و در پنجـره   other summary functionمتغیر دیگري باشند گزینه خواهید ستونها، میانگیناگر می

.آن متغیر مورد نظرتان را وارد کنید
changeانتخاب کنید گزینه...) و میانه و واریانسمانند (خواهید آماره دیگري متغیر دیگر، میمیانگیناگر به جاي

statistics...را فشار دهید و در پنجره آن یک گزینه را انتخاب کنید .
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نمودار خطی
:  نمودار به سه شکل زیر وجود دارداین -)line chart( نمودار خطی 

).simple(ساده نمودار -1
. که براي نمایش توزیع دو متغیر نسبت به هم استفاده می شود) multiple(چند گانه-2
drop(تکه خطی -3 - line(که کمینه و بیشینه دو متغیر نسبت به هم را نمایش میدهد .

.محور نمودار را انتخاب نماییدData in chart Areابتدا در بخش 
مانند قبل متغیر مورد نظر وگزینه هاي مناسب را انتخاب کنید تا یک نمودار خطی  رسـم  Defineبا انتخاب گزینه 

.شود

نمودار سطحی
نمودار خطی است که بجاي خطوط نواحی مربوط به متغیـر نمـایش داده مـی    مانند -)area chart(نمودار سطحی 

.شود
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.باز شودArea Chartرا کلیک کنید تا پنجره Areaرا انتخاب کنید و گزینهGraphsاز منوي اصلی گزینه 
.توانید براي یک متغیر نمودار سطحی رسم کنیدمیرا انتخاب کنید Simpleدر این پنجره اگر گزینه 

.توانید براي دو  متغیر و به صورت پشته اي این نمودار را رسم کنیدمیرا انتخاب کنید Stackedاگر گزینه 
.توانید نمودار سطحی  رسم کنیدمیو انتخاب متغیر مورد نظر Defineه با انتخاب گزین

نمودار دایره اي
کنـیم هـر چنـد در    از این نمودار براي نمایش وضعیت متغیرهاي کیفی اسـتفاده مـی  -)pie chart(اينمودار دایره

. شودمواردي براي متغیرهاي دیگر نیز استفاده می
شـکل سـمت   (Pie Chartرا کلیک کنید تـا پنجـره   Pieرا انتخاب کنید و گزینه Graphsاز منوي اصلی گزینه 

.را کلیک کنید تا کادر محاوره سمت چپ باز شودDefineکافی است کلید . باز شود) راست



۴۴

در . ببرید و گزینـه مناسـب را انتخـاب کنیـد    :Defin Slices Byدر این کادر محاوره متغیر مورد نظر را به کادر 
.دایره اي رسم شودرا انتخاب کنید تا نمودار OKادامه کلید

نمودار جعبه اي
این نمودار براي نمایش وضعیت متغیرهاي کمی بسیار مناسب است زیـرا در رسـم   –) Box plot(نمودار جعبه اي

. آن از آماره هاي میانه، چارکها و مقادیر کمینه و بیشینه یک متغیر استفاده می شود
بـراي  ) clustered(براي نمایش وضعیت یک متغیر و بـه صـورت خوشـه اي    ) simple(نمودار به صورت ساده این 

.مقایسه وضعیت دو متغیر در برابر هم استفاده میشود
.را کلیک کنید تا پنجره مربوط به آن باز شودBox plotرا انتخاب کنید و گزینه Graphsاز منوي اصلی گزینه 

.توانید یک نمودار جعبه اي براي یک متغیر رسم کنیدمیSimpleدر این پنجره با انتخاب گزینه جعبه اينمودار 
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.اي براي دو یا چند متغیر رسم کنیدتوانید یک نمودار به صورت خوشهرا انتخاب کنید میClusteredاگر گزینه 
.اسب یک نمودار جعبه اي رسم کنیدکلیک کنید و سپس با انتخاب متغیرهاي منDefineبر روي گزینه 

نمودار مستطیلی
از این نمودار براي نمایش توزیع متغیرهاي کمی استفاده کنید و در نظر داشـته  -) Histogram(نمودار مستطیلی 

. باشید که براي متغیرهاي پیوسته که طیف وسیعی از مقادیر را در بر میگیرند مناسب نیست
. را کلیک کنید تا پنجره مربوطه باز شودHistogramرا انتخاب کنید و گزینه Graphsاز منوي اصلی گزینه 
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براي مقایسه توزیع نمودار داده Display Normal Curveمتغیر مورد نظر به راست پنجره منتقل کنید از گزینه
.ها با توزیع نرمال استفاده کنید

.مورد نظرتان رسم کنیدکلیک کنید تا نمودار مستطیلیOKسپس بر روي 

نمودارهاي ساقه و برگ
کند به این صـورت کـه   ها را به خوبی وصف  میاین نمودار  نحوه توزیع داده-Stem & leafنمودار ساقه و برگ 

.شامل تعدادي ساقه و تعدادي برگ است

است، در عـدد  10مثال چون  اندازه ساقه به عنوان . در پایین نمودار اندازه ساقه و تعداد مورد در هر برگ آمده است
ها دو برابـر  مورد است فراوانی2طور چون هر برگ شامل شده است و همیندر نظر گرفته3و برگ آن 2ساقه آن 23

.تعداد برگها است
.کندبنابراین این نمودار ساقه و برگ  اطالعات دقیقتري راجع به  مقادیر یک متغیر را معلوم می

ساقه و برگ  را به مقادیر حقیقی تبدیل کنیم باید مقدار ساقه را در پهناي ساقه ضرب کنیم و سـپس بـا   براي اینکه
.برگ آن جمع کنیم
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Exploreدستور
اسـت کـه داراي امکانـات    Exploreدسـتور هـا،  یکی از امکانات مفید براي توصیف اطالعات و آنالیز اکتشـافی داده 

.فراوانی است
در بین داده ها، اطالعات بیشتري از نمونه ها را جستجو کنید و موشکافانه تر به جزئیات داده ها اگر می خواهید- 

. را به عنوان یک دستور جامع آنالیز اکتشافی داده ها به کار بگیریدExploreدستور . نگاه کنید
:می توانیدExploreطریقدر 

هاي توصیفی مقایسه استفاده از نمودار یا شاخصمقادیر یک صفت کمی را در سطوح یک متغیر کیفی و با 
.براي خالصه کردن و توصیف مشاهدات از نمودارهاي مناسب بهره گیري نمایید.کرد

. اي از اطالعات مربوط به نمونه ها و زیر گروههایی از نمونه ها را بدست آوریدهاي خالصه شدهجدول
.ها بیشتر یا کمتر هستند، کاوش کنیددیر آنها از سایر نمونههاي غیرعادي را که مقادر میان اطالعات، نمونه

.هاي آماري مناسب را در گروهها محاسبه کرده و فاصله اطمینان براي میانگین به دست آورید شاخص
.توانید نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام را براي نمایش توزیع فراوانی در بین گروهها رسم کنیدمی

.هاي میانه، چارك اول و سوم بین گروهها بکار گیریداي را براي مقایسه شاخصنمودار مفید جعبه
.براي بررسی نرمال بودن مقادیر متغیر وابسته در هر گروه استفاده کنیدQ-Qمی توانید از نمودار 

.براي مقایسه گروهها نیز استفاده کردطریقاین توان ازهمچنین می
را بـه عنـوان   ) Nominal , Ordinal(را به عنوان متغیر وابسته و متغیر کیفی)Scale(متغیر کمی طریقاین از

.گیریممتغیرمستقل در نظر می
.براي آزمون نرمال بودن متغیر وابسته در هر گروه استفاده کنیدQ-Qمی توانید از نمودار 
.انتخاب کنیدراexploreو سپس descriptive statisticsگزینه،Analyzedاز منو اصلی گزینه 

یک متغیـر  factor listو به پنجره ... تعداد فرزند و / یک متغیر کمی مانند سنdependent listپنجره به -1
.منتقل کنید... گروه خون و/  کیفی مثل جنس
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ي اطمینان توضیح اینکه فاصله
است که با ايمذکور، فاصله

درصد، میانگین جامعه 95اطمینان 
. گیردرا در بر می

ر و اگـ Statisticsفقط شاخص ها  را محاسبه کنید، در پـایین و سـمت چـپ پنجـره،  گزینـه      خواهید اگر می-2
خواهید از هر دو مورد اسـتفاده کنیـد گزینـه    و اگر میplotsخواهید فقط نمودار داده ها را مشاهده کنید گزینه می

Bothرا عالمت دار کنید .

در ایـن کـادر محـاوره     . باز شـود (explore: statistics)کلیک کنید تا کادر محاوره آن statisticsروي گزینه 
:گزینه هاي زیر را انتخاب کنیدتوانید هر یک از می

عالمت دار شده است که منجر به محاسبه شاخص هاي توصیفی و همچنین descriptiveبطور پیش فرض گزینه 
.براي میانگین خواهد شد% 95یک فاصله اطمینان 

.دهدن، وزن میشود که به هر داده بسته به فاصله آن از میانگیاي میمنجربه محاسبه آماره،M-estimatorگزینه 
.دهدپنج  مورد از  بزرگترین و کوچکترین مقادیر متغیر وابسته  را نمایش میOut lineگزینه 
.کندرا محاسبه می95و 90و 75و50و 25و10و5صدکهاي ضروري  percentilesگزینه 

.
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توانیـد  باز شده و در آن مـی ) مانند شکل(explore: plotsرا  انتخاب کنید پنجره مربوط به plotsاگر گزینه -
.نمودارهاي زیر را رسم کنید

:نمودار جعبه اي با گزینه هاي -1
سطوح متغیر فاکتور با هم -الف
سطوح متغیر وابسته با هم -ب
هیچکدام-ج
:نمودار هاي توصیفی با دو گزینه-2

رسم نمودار ساقه و برگ -الف
رسم هیستوگرام فراوانی-ب

آزمون نرمال بودن توزیع را می توانید با اسـتفاده  . را عالمتدار کنیدNormality plots with testsاگر گزینه  -
.انجام دهیدQ-Qنمودار از 

مربوط به آزمون لون براي یکسان بودن واریانس ها در سـطوح  testSpread vs. level with leveneگزینه -
.هر یک از متغیرهاي فاکتور است

: تمرین
474در این فایـل اطالعـاتی   . کنیمرا معرفی می) Employee(ي استخدامی فایل دادهspssاز مجموعه داده هاي 

. متغیر اندازه گیري شده است10نمونه از بین شاغلین انتخاب شده و از هر نمونه 
در هـر گـروه   ) Salary(شـاغلین  کنید و براي مقایسه حقـوق  خوانیرا از مسیر زیر بازEmployeeهاي فایل داده

.هاي توصیفی را بدست آورده نمودار مناسب رسم کنید، شاخص)Jabcat(شغلی 
Program file/ SPSSInc/ SPSS16/ Samples/ Employee.sav

.تعدادي از متغیرهاي این فایل داده  در جدول زیر آورده شده است
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ماهیت توضیح نام متغیر

Nominal
Nominal

Scale
Scale
Scale

)زن- مرد (جنسیت 
)برحسب سال(تحصیالت 

)مدیریت- نگهبانی- اداري(گروه شغلی 
حقوق فعلی

سابقه کار فعلی

gender
educ

jobcat
salary

jobtime

تغیـر  مو )(Dependent listرا بـه کـادر متغیرهـاي وابسـته     ) Salary(متغیر حقـوق  Exploreدر کادر محاوره 
.منتقل کنید) Independent list( را به کادر متغیرهاي مستقل ) jabcat(طبقه شغلی  

.به کادر محاوره آن منتقل شویدStatisticsاز کلید

از قبل عالمتدار شده تا بعضی از آماره هاي توصیفی مهم به  همـراه یـک   Descriptiveدر این کادر محاوره گزینه 
.راي میانگین حقوق کارمندان در هر گروه شغلی محاسبه شودب% 95فاصله اطمینان 

.را انتخاب کنید تا بیشترین و کمترین حقوق بگیران در هر طبقه شغلی مشخص شوندOutliersگزینه 
.را انتخاب کنید تا چندکهاي حقوق کارمندان در هر گروه معلوم شودPrecentilesگزینه 

...به کادر محاوره اصلی برگردیدرا کلیک کنید تا continueکلید
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وارد شویدExplore: Plotsرا کلیک کنید تا به کادر محاوره …Plotsبراي رسم نمودار دلخواه، گزینه 

.را به منظور رسم نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام انتخاب کنیدHistogramو Stem-and-Leafدو گزینه 
.و نتایج را در خروجی مشاهده نماییدرا کلیک کنیدokوcontinueکلیدهاي

Crosstabsدستور
. ستون قرار دارندcسطر و rدر آن داده هاي آماري در جداول توافقی به جداول دو طرفه اطالق می شود، که

. ترکیب مختلف از مقادیر را مشاهده کردc×rتوان تعداد   میتوافقیجدولهردر 
.را برروي یک متغیر کیفی دیگر بررسی کرد) اسمی یا ترتیبی(ثیر یک متغیر کیفی توان تأدر چنین جدولی می

یکی . هاي زیادي وجود داردطرفه که به جدول توافقی معروف است، راه، براي ساختن یک جدول فراوانی دوspssدر 
. استCross Tabاز این راهها استفاده از دستور 

را انتخـاب کـرده و سـپس از دسـتور     Descriptive Statisticsو سپسAnalyzeتوان از منوي اصلی گزینه می
Crosstabبه کادر محاوره آن وارد شد .
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و یک متغیر کیفی دیگر را  به کادر Row(s)یک متغیر کیفی به کادر مربوط به سطر Crosstabدر کادر محاوره 
.منتقل کنیدCulomn(s)مربوط به ستون 

اي باشـند و یـا اگـر متغیـر کمـی پیوسـته       رتبهاسمی و یا هاي انتخابی شما باید از نوع ه متغیرتوجه داشته باشید ک
.هاي کوچکتر طبقه بندي کنیدهستند آنها را به دسته

اسکور را محاسبه کنیـد، گزینـه هـاي مربـوط بـه آنهـا را در پنجـره        خواهید ضرایب همبستگی و مقادیر کاياگر می
Statisticsانتخاب کنید.

یـا  ) Correlation(توانید ضریب همبستگی آید، میبدست میCrosstabاي که توسط دستور در جدول دوطرفه
.  را محاسبه نمایید) Chi-square(اسکور آماره کاي
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.آمده است استفاده کنیدNominalبراي همبستگی متغیرهاي اسمی از ضرایبی که در کادر 
.آمده است استفاده کنیدOrdinalاز ضرایبی که در کادر براي همبستگی متغیرهاي ترتیبی 

.استفاده کنید) Eta(اي است، از ضریب اتا اگر یک متغیر اسمی و دیگري فاصله
تمرین،

1991داده هاي  U.S. General Social Survey را از پوشهSampleبه آدرس زیر بازکنید.
Program file/ SPSSInc/ SPSS16/ Samples

. این فایل، متغیرهاي متفاوتی وجود دارند که تعدادي از آنها را در زیر معرفی می کنیمدر 
نوع توضیح نام متغیر

Nominal
Nominal
Nominal
Ordinal
Scale
Scale
Scale
Scale

)زن- مرد (جنسیت
)سایر نژادها–سفید –سیاه (نژاد

)غرب- شمال غربی –شمال شرقی (منطقه محل سکونت 
)خسته کننده–معمولی –هیجان انگیز (زندگی را چگونه می بینید 

تعداد خواهر و برادر
تعداد فرزند

سن
)برحسب سال(تحصیالت 

Sex
Race

Region
Life
Sibs

Childs
Age

Educe

در 1991سال سال به باال  در18نفر از جمعیت 1517این داده ها مربوط به یک مطالعه اجتماعی است که بر روي 
.ایاالت متحده امریکا انجام شده است

.بریمبکار می1991از این به بعد این فایل داده را با نام مختصر 
: را از فرمان زیر فراخوانی کنیدCrosstabدستوررا باز کنید و 1991فایل داده هاي

Analyze/Descriptive Statistics/Cross Tab
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: ال کنید سپس مراحل زیر را دنب
را بـه کـادر مربـوط بـه     Lifeو متغیـر  Row(s)متغیر جنسیت را بـه کـارد سـطرها    Crosstabدر کادر محاوره 

.، وارد کنیدcolumn(s)ها ستون
. را عالمت دار کنیدDisplay Clustered Bar Chartsاي این دو متغیر، گزینه براي رسم نمودار ستونی خوشه

...کنید تا به کادر محاوره آن منتقل شویدرا انتخابCellsگزینه 

.عالمتدار شده است، آن را تغییر ندهیدObservedگزینه Countsدر کادر محاوره باز شده در قسمت 
.را عالمت دار کنیدRowگزینه Percentagesدر بخش 

.مشاهده کنیدSPSSرا به ترتیب کلیک کنید و نتایج را در خروجی Okو Continueدر پایان کلید 



۵۵

(pivot table)جدول گردان 
براي مقایسه سطوح متغیرها در خروجـی  Cross tabیاExploreدستوراتاگر یک جدول دو طرفه در هر یک از 

SPSSتوانید به سادگی جاي سطر ها و سـتون هـا را عـوض کنیـد و معـانی مختلفـی از جـدول        اید، میایجاد کرده
. دگردویراشگر جدول مشاهده منوي ن کار روي جدول دو بار کلیک نمایید تا براي ای. استنباط نمایید

Veiwمی توان از همین نـوار منـو در منـوي    . کلیک کنیدPivoting Traysگزینهروي Pivotاز منوي اینک 
ظاهر شده سـپس بـر آیکـون جـدول گـردون      Formatting Toolbarرا انتخاب نموده تا نوار Toolbarگزینه 

.بازشده جاي متغیرهاي سطري و ستونی را تغییر می دهیمPivoting Traysکلیک نموده تا کادر 

در مکان سطر و ستون این پنجره یک یا چند مربع کوچک به رنگ سبز وقرمز مشاهده می کنید که اگر آنها را جا به 
راي سهولت استفاده از اطالعات جدول، توانید ببا مشاهده آنها می. جا کنید، جدول خروجی تغییر خواهند کرد

.بهترین حالت را به دلخواه انتخاب نمایید
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استنباطیآمار
.نماییممی با استفاده روشهاي آماري خاصی درباره رد یا قبول فرضیه اي تصمیم گیري : در آمار استنباطی

.ند جمعیت بیان میشودفرضیه اظهار نظري است که در ارتباط با پارامترهاي یک یا چ:تعریف فرضیه
استفاده میکنند در Aفرض کنید محققی ادعا میکندکه میانگین فشار خون بیمارانی که از داروي جدید : مثال

. قرار میگیرند کمتر استBمقایسه با بیمارانی که تحت درمان استاندارد 
.دو گروه مطرح شده است)پارامتر مجهول(عبارت فوق یک فرضیه است که در ارتباط با میانگین فشار خون

به عبارتی در . توان نسبت به رد یا قبول فرضیه اي تصمیم گیري نمودبا استفاده از آزمون فرضها می:آزمون فرض
در . آزمون فرضیه میتوان تعیین نمود که آیا این اضهار نظرها یا فرضیه بیان شده با داده هاي موجود سازگار است

.  در ارتباط با فرضیه مورد نظر اظهار نظر خواهیم کرد) نمونه گیري(جمع آوري شده این روش بر اساس اطالعات 
میگویند و بعنوان فرض عدم اختالف H0در هر آزمون آماري یک فرضیه اولیه وجود دارد که آنرا فرضیه صفر یا 

که بعنوان فرض وجود )ادعاي مطرح شده(یا فرض مقابل وجود دارد H1در برابر این فرضیه، فرض. شناخته میشود
.   تفاوت یا اختالف شناخته میشود

: در مثال باال
قرار Bاستفاده میکنند با بیمارانی که تحت درمان Aمیانگین فشار خون بیمارانی که از درمان : H0فرض صفر یا 

. میگیرند برابر است
Bمیکنند با بیمارانی که تحت درمان استفادهAمیانگین فشار خون بیمارانی که از درمان : H1فرض مقابل یا 

.است) کمتر(قرار میگیرند متفاوت 

:در هر آزمون فرضیه، از دیدگاه آماري، مرتکب دو نوع خطا می شویم
وقتی فرض صفر درست ) به اشتباه(عبارت است از رد فرض صفر:نمایش داده میشودαخطاي نوع اول که با 

! انتخاب میشود0.05ت که معموال در اختیار پژوهشگر اسαمقدار. باشد
وقتی فرض مقابل ) به اشتباه(عبارت است از پذیرش فرض صفر:نمایش داده میشودخطاي نوع دوم که با 

.درست باشد
(β-1).عبارت است از رد فرض صفر وقتی فرض مقابل درست باشد   :توان آزمون

را قبل αمیباشد به همین دلیل ماβخطاي نوع دوم یا مهمتر از αدر بین دو خطاي مطرح شده خطاي نوع اول یا 
.      در نظر گرفته میشود0.05برابر αمعموال مقدار . از شروع آزمایش ثابت فرض میکنیم

به عنوان مثال اگر متخصص آمار با .بیان میشودP-valueمعموال نتیجه هر آزمون آماري با : P-valueمفهوم 
بیان کند چه نتیجه اي 0.02را P-valueي فرضیه باال را مورد آزمون قرار داده و استفاده از یک روش آمار
چیست؟0.02میگیریم به عبارتی مفهوم 

Bاز Aدرمان (به ما میگوید که اگر قرار باشد که بر اساس نمونه جمع آوري شده فرض صفر را به اشتباه رد کنیم 
صدم میباشد که این خطا به مراتب کمتر از خطایی است 2درصد یا 2احتمال این اشتباه یا خطا تنها ) بهتر است

). α=0.05یعنی (که ما اجازه داریم مرتکب شویم 
:و به صورت زیر بیان میشود

P-value<0.05
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روشهاي آماري متداول در تحلیل اطالعات
:وجود داردtبراي آزمون فرضیه در مورد متغیرهایی که داراي دو سطح هستند، سه نوع آزمون 

tیک نمونه اي ،tدو نمونه مستقل ،tزوجی

یک نمونه ايtآزمون 
آیا میانگین یک متغیر برابر با مقدار خاصی می باش؟ خواهد بداند،شود که محقق میاز این آزمون زمانی استفاده می

می باشد یا نه؟14رابر با محقق قصد دارد بررسی نماید آیا یک میانگین نمرات دانشجویان دانشگاه ب: مثال

یک نمونه ايtنحوه انجام آزمون
کلیک کرده، آنگاه بر دکمه Compare Means، از پنجره فرعی باز شده بر دکمه Analyzeبا کلیک بر منوي 

One –Sample T-Testبا انتخاب متغیر مورد آزمون و انتقال آن به کادر مقابل و تعیین عدد مورد . کلیک کنید
. ظر براي بررسی فرضیه آزمون انجام می گیردن

. برآورد فاصله اي در سطح اطمینان تعیین شده توسط شما، محاسبه می گرددOptionبا کلیک بر دکمه 
داشته 322mmیک شرکت تولید کننده صفحه ترمز باید صفحه ترمز هایی تولید کند که قطري معادل : مثال

صفحه از صفحات تولیدي را گرفته و اندازه گیري میکند، براي 16تصادفی باشند، بخش کنترل کیفیت به صورت
استفاده میکنیم tاطمینان از صحت کیفیت محصوالت از آزمون 
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)t-testیا (tمقایسه میانگین دو نمونه مستقلآزمون
.ند مثال باالمان. این آزمون زمانی که هدف ما مقایسه میانگین دو گروه مستقل میباشد استفاده میشود

SPSSدر انجام آزمون نحوه 
هاي هدادهمچنینستون وارد نموده و یک را در Aهاي گروه ه دادباید اینگونه باشد که،آرایش داده ها در نرم افزار 

را در نظر گرفته و در آن ستون در ) ستون دیگري(را زیر آنها وارد مینماییم سپس متغیر دیگري Bیا گروه دوم
. مشخص مینماییم2و 1را با کدهاي Bو Aدهاي ستون اول گروه درمانی مقابل دا
Compareگزینهرفته و Analyzeمنوي بهسپس  means 2را انتخاب نموده و در این قسمت بر روي عبارت

Independent Sample سپس متغیر پاسخ یا همان متغیر کمی را در قسمت .  نماییدکلیکTest variable و
.وارد نماییدGrouping variableکد بندي شده را در قسمت متغیر 
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)Paired t-testزوجی t(وابستهنمونهمقایسه میانگین دو آزمون
براي مثال فرض کنید که هدف، . این آزمون زمانی استفاده میشود که ما یک گروه را دوبار اندازه گیري نماییم

زوج شده ما ابتدا یک بار وزن tبر اساس آزمون . وه از افراد باشدبررسی اثر یک رژیم غذایی برکاهش وزن یک گر
افراد را قبل از رژیم غذایی اندازه گیري نموده و سپس یک بار دیگر وزن همان افراد را بعد از رژیم غذایی اندازه 

میشود که اگر این کار موجب . در حقیقت در این روش ما هر فرد را کنترل خودش منظور مینماییم. گیري مینماییم
تفاوتی بین میانگین قبل از رژیم غذایی با میانگین بعد از رژیم غذایی مشاهد شود این تفاوت ناشی از اثر درمان 

دلیل این امر نیز آنست که چون هر فرد کنترل خودش محسوب میشود هنگام . باشد نه عوامل مخدوش کننده دیگر
د سن، جنس، تغذیه، شیوه زندگی و عوامل ژنتیکی براي هر فرد بررسی اثر درمان، عوامل مخدوش کننده اي مانن

ما میانگین دو t-testاین در حالیست که در آزمون . ثابت باقی مانده و در عمل تنها اثر درمان مشاهده میگردد
با نمونه مستقل را با هم مقایسه مینماییم که در این حالت ممکن است این دو گروه از نظر عواملی که برشمردیم

بنابر این در شرایطی که این . هم متفاوت بوده و هنگام مقایسه میانگین دو گروه نتایج قابل اعتمادي بدست نیاوریم
امکان وجود دارد که هر فرد کنترل خودش منظور شود بهتر است ما از روش فوق به منظور طرح ریزي آزمایش 

ت که جور سازي عملی پر هزینه و وقت گیر بوده و در در هر حال ذکر این نکته ضروري اس. خود استفاده نماییم
. مواردي عمال انجام آن غیر ممکن است و ما باید بر اساس دو نمونه مستقل آزمایش را طرح ریزي نماییم

SPSSدر زوجیtانجام آزمون 

دول باال مشاهده در این روش باید اطالعات قبل و بعد در دو ستون متفاوت و در مقابل هم همانند آنچه که در ج
Compareگزینهرفته و Analyzeسپس به منوي . وارد شوندspssشد در نرم افزار  means را انتخاب نموده و

کلیک نمایید و دو متغیر موجود در سمت راست را به paired sample t-testدر این قسمت بر روي عبارت 
.را اجرا نماییدOKدر سمت چپ منتقل نموده و دستورpaired variableقسمت 
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آزمونهاي ناپارامتري
همچنـین اگـر حجـم نمونـه     . زمانی معتبر است که داده ها در هر گروه از توزیع نرمال برخوردار باشندtنتایج آزمون 

یعنی تفـاوت معنـی داري بـین میـانگین دو نمونـه      (به پذیرش فرض صفر منجر شود tکوچک باشد و نتیجه آزمون 
. ما نمیتوانیم این عدم اختالف بین دو روش درمانی را به عدم تفاوت واقعی بین درمانها نسبت دهـیم )مشاهده نشود

. بلکه شاید این مسئله به دلیل حجم نمونه کم در هر گروه باشد
، این آزمونها به فرضیاتی مانند حجم نمونه کـم . براي حل این مشکل آزمونهاي ناپارامتري مورد استفاده قرار میگیرند

. توزیع نرمال و یا فرض برابري واریانسها در هر گروه حساس نمی باشند

ویتنی-آزمون من
دو نمونه اي مستقل بوده و به جاي استفاده از داده هاي واقعی از رتبه هاي آنهـا اسـتفاده   tاین آزمون معادل آزمون 

. میکند

SPSSویتنی با-انجام آزمون من
مقـادیر صـفت مـورد بررسـی در یـک      . میباشدTروش ورود دادها براي انجام آزمون روش ورود داده ها دقیقا مانند

را در نظر گرفته و در آن سـتون در مقابـل دادهـاي سـتون اول     ) ستون دیگري(وسپس متغیر دیگري ) متغیر(ستون
. مشخص مینماییم2و 1را با کدهاي 2و 1گروه درمانی 

2ســپس وارد منــوي . را انتخــاب مینمــاییمNonparametric testsو گزینــه Analyzeســپس بــه منــوي 
Independent Sample شده در پنجره باز شده متغیر مورد نظر در کادرtest variable  و متغیر گروه بنـدي را

. را انتخاب مینماییمMann Whitneyگزینه Test typeو سپس در بخش .Grouping vدر 

McNemarآزمون مک نمار
بعد که در آن هـر فـرد یـا آزمـودنی بـه      و براي معنی دار بودن تغییرات به ویژه براي طرحهاي قبل نمارآزمون مک 

از . استفاده مـی شـود  دوحالتی است،به صورت اسمی متغیر تحت بررسیعنوان شاهد خود به کار می رود که در آن 
بـر  ... نرانی، دوره آموزشی، مالقات هاي فردي واین آزمون براي بررسی میزان تاثیر تبلیغات، مطالعه مقاله، کتاب، سخ

نمونـه  آزمایشهاییچنین. تغییر نظر یا دیدگاه افراد که به دو صورت مثبت و منفی اعالم می شود، استفاده می گردد
.گذارندمیاختیاردرراترتیبییااسمیهايدادهازوابستههاي

ایجـاد نشـده   بعدوقبلدرشوندگاننظرات آزمونبیناختالفیکهددارمیبیانفرضیه صفرهاآزمونگونهایندر
.استقائلاختالفحالتدوبینیکفرضیهمقابلدراست

براي سنجش معنی دار بودن تغییرات با استفاده از این روش باید ابتدا پاسخ هاي دریافت شده از آزمودنی ها را قبـل  
. در زیر مشاهده می کنید قرار دادو بعد در یک جدول دو در دو به صورتی که

بعد
+ -
B A + قبل
D C -

Bو–بـه  +آنهایی که ازA. ندهستDوAدر این جدول آزمودنی هایی که تغییر را نشان میدهند در خانه هاي 
از . یر نکـرده انـد  آزمودنی هایی هستند که تغیبه مربوط Dو Cهمچنین و تغییر داشته اند+به–آنهایی که از 
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تحت فـرض صـفر انتظـار ایـن اسـت      . مجموع افرادي هستند که در آنها تغییر صورت گرفته استA+Dکه آنجایی
دیگر در جهت عکس تغییر کرده باشند و نیمی نیمی از آنان در یک جهت

او مشـاهده  . نددر کودکان را بررسی ک"تماس اجتماعی"فرض کنید یک روانشناس کودك می خواهد چگونگی آغاز
است که کودکانی که تازه وارد مهد کودك می شوند بجاي اینکه تماس اجتماعی را با کودکان برقـرار کننـد بـا    کرده

او پیش بینی می کند که با افزایش میـزان آشـنایی و تجربـه در مهـد کـودك، کودکـان       . بزرگساالن برقرار می کنند
.کنند تا با بزرگساالنتماس اجتماعی را بیشتر با کودکان برقرار می

کودك تازه وارد به مهد کودك را مورد مشاهده قرار می دهد و آنهـا را بـر   25براي آزمون کردن چنین فرضیه اي او
پـس از  . حسب اینکه در اولین روز تماس اجتماعی را با کودکان برقرار می کنند یا بزرگساالن طبقه بندي مـی کنـد  

نتایج مشاهدات قبل .ی آنها را بررسی و مشاهدات را براي بار دوم ثبت می کندگذشت یک ماه مجددا تماس اجتماع
تماس با بزرگساالن در جدول زیر آمده است2 =تماس با کودکان و1=: و بعد از یک ماه به صورت

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 قبل

1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 بعد 

با کدهاي تعریف شده براي هر کـودك  SPSSبه (Baad)و بعد  (Ghabl)ابتدا داده ها را با تعریف دو متغیر قبل
.منتقل کنید

.فرمان زیر را اجرا کنید تا کادر محاوره آزمون هاي دو نمونه اي وابسته باز شود
Analyze/Nonparametric Tests/2 Related Samples Tests

spssآزمون مک نمار در  

البته مـا  . در کادر محاوره به جز آزمون مک نمار می توانید آزمون هاي ویلکاکسون و آزمون عالمت را نیز انجام دهید
.قصد داریم تنها آزمون مک نمار را براي این داده ها انجام دهیم

از . منتقـل کنیـد  .Test Pairsرا متوالیا به کادر (Baad)و بعد (Ghabl)در کادر محاوره باز شده، دو متغیر قبل
می شود در کادر محاوره به طور هم زمان بیش از یک آزمون دوتـایی انجـام داد، شـماره هـاي ردیـف در      آنجایی که

.پس توجه کنید که دو متغیر ورودي باید در یک ردیف قرار گیرند. مربوط به هر یک از آزمون ها استTestکادر 
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زینــهگرا کلیــک کنیــد و در کــادر محــاوره آن،Optionه بعضــی شــاخص هــاي توصــیفی، گزینــهبــراي محاســب
Descriptiveرا انتخاب کنید.

را کلیک کنید و نتیجه آزمون را ببینیدOKدر خاتمه 

McNemarنتایج تست 

Sig تمـاعی کودکـان   فرض صفر رد می شود، مفهوم آن این است که مهد کـودك درتمـاس اج  هست 0/05کمتر از
این تاثیر بیشتر در کودکانی است که ابتدا با بزرگساالن تماس برقرارمی کنند ولی بعدا به تمـاس بـا   . تاثیر گذار است

.کودکان دیگر روي می آورند
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ANOVAتحلیل واریانس 
که بـراي مقایسـه   روشی،گروه باشد مورد استفاده قرار میگیرد2تنها در شرایطی که هدف مقایسه میانگین tآزمون 

وقتی بخواهیم میانگین هاي یک صفت کمی را درسه یـا بـیش از سـه    یعنی به کار می رود گروهاز دو میانگین بیش
.نامیده می شود) ANOVA( تجزیه و تحلیل واریانسگروه مقایسه کنیم، 

اي استفاده از این آزمون این است که تنها با انجام یـک بـار آزمـودن،    از مزای. فھم تفاوت بین گروه ھا یاری می کند
. اختالف میان میانگینهاي کلیه تیمارهاي موجود در آزمایش، مورد بررسی قرار می گیرد

: زیر می باشدبصورتهدف آزمون فرضیه براي این 

Ho: µ1= µ2 =…………= µk

H1: µi ≠ µj اشدبا سایر آنها تفاوت داشته ب µi حداقل یکی از

براي انجام آنالیز واریانس نیز همانند سایر آزمون هاي پارامتري باید پیش فرض هایی برقرار باشد؛ ایـن پـیش فـرض    
:ها به قرار زیرند

.نمونه هاي گرفته شده از هر جامعه کامال تصادفی و مستقل باشند
.هر کدام از جامعه ها از توزیع نرمال پیروي کننددر ) صفت مورد بررسی(متغیر تصادفی مورد نظر 

.واریانس متغیر تصادفی در همه ي جامعه ها برابر باشند
.نمونه هاي مختلف از جوامعی گرفته شده اند که تنها از یک روش طبقه بندي شده باشند

سه گروه یا بیشتر بر آزمون مقایسه میانگین. انجام خواهد شدFبر مبناي آزمون ANOVAآنالیز واریانسروش
.مبناي جدول زیر که جدول تحلیل واریانس نام دارد میباشد

FMS(Mean square)منبعمجموع توانهاي دومدرجه آزادي
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یعنی اگر . باشد فرض صفر رد خواهد شدFمشاهده شده بزرگتر از مقدار بحرانی جدولFاگر در این جدول مقدار 
)kN,1k(FFobs −−> αالبته در نرم افزار . باشد آنگاه فرض صفر رد میشودSPSSمقدار آماره عالوه برF

α)0.05کوچکتر از P-valueدرچنین شرایطی . نیز گزارش میگرددP-valueاحتمال معنی داري یا همان 
باید به این نکته ANOVAدر هر حال در هنگام استفاده از جدول . معنی دار در نظر گرفته خواهد شد) 0.01یا

kN,1k(FFobs(مهم توجه داشته باشیم که اگر  −−> α 05.0یاvalueP باشد ما تنها نتیجه میگیریم −>
که حداقل دو گروه از گروههاي مورد مطالعه از نظر آماري تفاوت معنی داري را نشان میدهند اما نمیتوانیم تشخیص 

که از در چنین شرایطی ما نیاز داریم. دهیم که این گروهایی که از نظر آماري متفاوتند کدام گروهها خواهند بود
. آزمونهاي پسین به منظور شناسایی این تفاوتها استفاده نماییم
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.روش آزمون آنالیز واریانس را با انجام یک مثال بیان می کنیم
5در براي یک بیمـاري خـاص   در ماه شهریوربیمارانبر اي نمونه هاي ده تایی از متوسط زمان بستري شدن : مثال

5بیمـاران  )بـه روز (د؛ بررسی کنیـد کـه آیـا میـان متوسـط زمـان بسـتري شـدن        بیمارستان به صورت زیر می باش
در هاکـدام بیمارسـتان  میـان در صورت وجود اختالف نشان دهید که؟بیمارستان تفاوت معنی داري وجود دارد یا نه

.تفاوت وجود دارداین زمینه 

1جدول 
µ17     7 8 6      7        5        8 Aبیمارستان 8       6       7
µ28       8       8      8        7     7        6       6       6      5 بیمارستانB
µ37      5        5      5       4      7       4       4     5        5 بیمارستانC
µ48      9         9     11     6 Dبیمارستان12    10    11      11      10
µ54      9         6       4       4      4       5      5       4       6بیمارستانE

متوسط زمان بستري شدن بیماران=تیمار

SPSSدر نرم افزار ANOVAروش ورود داده ها براي انجام آزمون 

را در سـتون اول  1یعنی ابتدا دادهـاي گـروه   . استt-testم این آزمون دقیقا مانند روش روش ورود دادها براي انجا
سپس متغیـر  . را زیر آنها وارد نمایید) اگر سه گروه را مقایسه می کنید(وارد نموده و سپس دادهاي گروه دوم و سوم 

را بـا  اول متغیـر نـام بیمارسـتان   ستون، در مقابل دادهـاي سـتون   را در نظر گرفته و در آن) ستون دیگري(دیگري 
دو متغیر بـه نـام   Variable Viewدر نرم افزار ابتدا در پنجره بر این اساس . مشخص نمایید... و 3و 2و 1کدهاي 

تعریف می کنیم و سپس مانند توضیحاتی کـه در آغـاز گفتـه شـد     بستري شدن بیمارزمانبیمارستان و دیگري نام
. سب با نوع متغیر تنظیم می کنیمستونهاي مورد نظر را متنا

.نوع بیمارستانها  را تعریف می کنیمValuesدر این قسمت براي متغیر نوع بیمارستان در ستون 
.)استفاده می کنیم.....)و2و 1(به جاي اسامی بیمارستان از کدهاي Data Viewدر پنجره (

.به صورت زیر در می آیدVariable Viewپنجره okکلیک کردن بر روي باو در پایان 
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بیمارسـتانها را  مربـوط بـه   در ستون بیمارستان کـد  . داده ها را به صورت زیر وارد می کنیمData Viewدر پنجره 
وارد کرده و جلوي هر کد در ستون زمان، مدت زمان بستري شدن  بیماران بیمارسـتانهاي مختلـف را  طبـق    ) 1-5(

.وارد می کنیم1جدول 

: براي انجام آزمون به صورت زیر عمل می کنیم
را انتخاب نموده و در ایـن قسـمت   Compare meansگزینهرفته و Analyzeمنويبه SPSSابتدا از نوار منو 
و مـورد نظـر   متغیر کمی Dependent Listکادرسپس در . کلیک نماییدone-way ANOVAبر روي عبارت 

.را وارد نمایید) کد بندي(دي شده متغیر گروه بنFactorدر قسمت 
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مثلث هاي سیاه کوچک آنها را به مستطیلهاي سـمت راسـت   ازسپس با کلیک کردن بر روي  دو متغیر و با استفاده 
.منتقل می کنیم
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) مدت زمان بستري شدن بیمـاران (براي بررسی اینکه آیا بین واریانسهاي کلیک کنیمokکلمه بر روي قبل از اینکه 
.تا پنجره زیر باز شودکلیک می کنیمoptionمه دکبیمارستان تفاوت وجود دارد یا خیر بر روي 5

در ادامـه  ، را فعـال کـرده  Homogeneity of variance testگزینـه  One-Way ANOVA:Optionدر پنجره 
.آیندکلیک می کنیم تا خروجیهاي زیر بدست Okو سپس Continueابتدا بر روي کلمه 
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)2جدول (آزمون همگنی واریانسها

)3جدول (آزمون برابري میانگینها

5مـدت زمـان بسـتري شـدن    نشان می دهد که در آزمون مقایسه بین واریانسهاي2جدول تایج بدست آمده از ن
3ج بدسـت آمـده از جـدول    امـا نتـای  . )value>0.05-P(بیمارستان اختالف معنی داري از نظر آماري وجود ندارد 

.بیمارستان اختالف معنی داري وجود دارد5مدت زمان بستري شدننشان می دهد که میان میانگینهاي
)P-value <0.05(.

تجزیـه و تحلیـل بـه    ،پذیرفته شـود Hoفرض آزمون معنی دار نگردد و اگر در تجزیه و تحلیل آنالیز واریانس،: نکته
.گروههاي تفاوتی وجود ندارد) میانگینها(هنده این موضوع می باشد که میان تیمارهاي پایان می رسد و نشاند

ما تنها نتیجه میگیریم که حـداقل دو گـروه از   رد شود نشاندهنده اختالف میان تیمارها می باشد و Hoاما اگر فرض 
انیم تشـخیص دهـیم کـه ایـن     گروههاي مورد مطالعه از نظر آماري تفاوت معنی داري را نشـان میدهنـد امـا نمیتـو    

در چنـین شـرایطی مـا نیـاز داریـم کـه از آزمونهـاي        . گروهایی که از نظر آماري متفاوتند کدام گروهها خواهند بـود 
. به منظور شناسایی این تفاوتها استفاده نماییمتعقیبی

:آزمونهاي تعقیبی
معنی داري دارند در نتیجه به دنبالبا هم تفاوتبیمارستان5به دلیل اینکه داده ها نشان می دهند که میانگینهاي 

.اختالف دارند) گروه(هستیم تا ببینیم کدام دو بیمارستان ) بیمارستانها(بین گروهها اختالفتشخیص 
را Post Hocگزینـه  Optionو بـه جـاي کلیـک بـر روي گزینـه      تکرار می کنـیم منظور مسیر باال را دوبارهبدین

-Oneپنجره انتخاب می کنیم تا  Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisonsباز شود.
.استدر این پنجره انواع آزمونهایی را که می توانیم براي مقایسه میانگینها مورد استفاده قرار دهیم آورده شده

. این پنجره از دو بخش  تقسیم شده است

Test of Homogeneity of Variances

بستري شدن
1.344 4 45 .269

Levene Statisticdf1 df2 Sig.

ANOVA

بستري شدن

141.680 4 35.420 20.646 .000
77.200 45 1.716
218.880 49

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.
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:دنکه واریانس جوامع تفاوتی نداشته باشآزمونهاي مورد استفاده در حالتی مربوط به قسمت باال
)Equal Variances Assumed(

:آزمونهاي مورد استفاده در حالتی که واریانس جوامع متفاوت باشندمربوط به قسمت پایین
)Equal Variances Not Assumed(

کـه برابـري واریانسـها را مطـرح مـی      Hoبه بیان دیگر فرض ،در این مثال چون فرض همگنی واریانسها پذیرفته شد
.ی کنیمکند رد نشده شده است  از آزمونهاي باالیی استفاده م

.چند مورد از مهمترین آزمونها را مورد بررسی قرار می دهیمقسمتدر این 
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رایج ترین روش هاي معمولبه طور در حالتی که واریانس گروهها با هم اختالف معنی داري ندارندحاضردر پنجره 
:مقایسه هاي چند گانه عبارتند از

LSDروش کمترین مربعات•
Bonferroniنی روش بونفرو•
Tukeyروش توکی •
Scheffeروش شفه•
Newman-Keulsکلز -روش نیومن•
Dunnett’s Procedureروش دانت •

اما باید توجه کرد که کاربرد روش دانت در . که به کار گیري این روش ها، غالبا به نتایج مشابهی ختم می شود
.باشد(Control)امواقعی است که یکی از گروه ها، گروه شاهد ی

. را براي تجزیه و تحلیل آماري انتخاب می کنیم) Tukey،Duncan ،Dunnett(متداول سه آزموندر اینجا 
یکـی را بـه   ) بیمارستان5(این نکته را باید مورد توجه قرار داد که از میان یکی از گروهها Dunnettدر مورد آزمون 

ایـن گـروه مـی تـوان گـروه      . یمسـنج مـی  سـایر گروههـا را بـا آن    وریم در نظر می گیـ ) شاهد(عنوان گروه کنترل 
انتخاب هر کدام از این گروهها به عنوان گروه اول یا آخـر در نتـایج تغییـري    .باشد) Last(یا گروه آخر ) First(اول

در مربـع  فعـال شـده و   Control Categoryگزینه Dunnettبراي این کار با فعال کردن آزمون . ایجاد نمی کند
به پنجره قبلی مـی رویـم و   Continueدر مرحله بعد با کلیک بر روي . روبروي آن گروه کنترل را انتخاب می کنیم

.می توانیم خروجیهاي مورد نظر را مشاهده کنیمOkبا کلیک بر روي 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: بستري شدن
Dunnett t (2-sided)a

.000 .603 1.000 -1.53 1.53
-1.800* .603 .016 -3.33 -.27
2.800* .603 .000 1.27 4.33
-1.800* .603 .016 -3.33 -.27

(J) بیمارستان
Aبیمارستان
Aبیمارستان
Aبیمارستان
Aبیمارستان

(I) بیمارستان
Bبیمارستان
Cبیمارستان
Dبیمارستان
Eبیمارستان

Mean
Difference (I-J)Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.

*.

Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it.

a.
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Post Hoc Tests Multiple Comparisons

Dependent Variable: بستري شدن

.000 .603 1.000 -1.71 1.71
1.800* .603 .035 .09 3.51
-2.800* .603 .000 -4.51 -1.09
1.800* .603 .035 .09 3.51
.000 .603 1.000 -1.71 1.71
1.800* .603 .035 .09 3.51
-2.800* .603 .000 -4.51 -1.09
1.800* .603 .035 .09 3.51
-1.800* .603 .035 -3.51 -.09
-1.800* .603 .035 -3.51 -.09
-4.600* .603 .000 -6.31 -2.89
.000 .603 1.000 -1.71 1.71
2.800* .603 .000 1.09 4.51
2.800* .603 .000 1.09 4.51
4.600* .603 .000 2.89 6.31
4.600* .603 .000 2.89 6.31
-1.800* .603 .035 -3.51 -.09
-1.800* .603 .035 -3.51 -.09
.000 .603 1.000 -1.71 1.71
-4.600* .603 .000 -6.31 -2.89

(J) بیمارستان
Bبیمارستان
Cبیمارستان
Dبیمارستان
Eبیمارستان
Aبیمارستان
Cبیمارستان
Dبیمارستان
Eبیمارستان
Aبیمارستان
Bبیمارستان
Dبیمارستان
Eبیمارستان
Aبیمارستان
Bبیمارستان
Cبیمارستان
Eبیمارستان
Aبیمارستان
Bبیمارستان
Cبیمارستان
Dبیمارستان

(I) بیمارستان
Aبیمارستان

Bبیمارستان

Cبیمارستان

Dبیمارستان

Eبیمارستان

Tukey HSD Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.

*.

Homogeneous Subsets

بستري شدن

10 5.10
10 5.10
10 6.90
10 6.90
10 9.70

1.000 1.000 1.000
10 5.10
10 5.10
10 6.90
10 6.90
10 9.70

1.000 1.000 1.000

بیمارستان
Cبیمارستان
Eبیمارستان
Aبیمارستان
Bبیمارستان
Dبیمارستان
Sig.
Cبیمارستان
Eبیمارستان
Aبیمارستان
Bبیمارستان
Dبیمارستان
Sig.

Tukey HSDa

Duncana

N 1 2 3
Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000.

a.
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Confidence Interval %95براي نتیجه گرفتن درباره وضعیت برابري یا عدم برابري میانگینهـا از دو سـتون  
بدست آمده در آزمونها می باشد و P-Valuseمعرف Sigعدد مشاهده شده در ستون . ستفاده می کنیماSigو

فـرض  یعنی قبول یـا رد انهگیرند مبناي پذیرش یا عدم پذیرش آمورد بررسی قرار می 05/0زمونها در سطح آچون 
.می باشد05/0مقایسه با مقدار Hoاولیه 

. رد نمی شودHoفرض Sig>0.05رد می شود و اگر Hoفرض Sig<0.05در آزمونها اگر 
دهنـده  مـایش که ناست)Confidence Interval %95( تون مربوط به فاصله اطمینانسSigهم ارز با ستون 

.می باشدSigنتایج بدست آمده در ستون ي برتأییدهمچنین ودرصدي95یک فاصله اطمینان 

-pاگر  values بدست آمده را با اطمینان ضریب:  دهیم رابطه زیر برقرار استنشان=−1
.می شود95/0اطمینان ضریبباشد 05/0یعنی سطح معنی داري برابر بنابراین وقتی مقدار 

نشـاندهنده  ) L<0<U(عدد صـفر را شـامل شـود   ،دارد) U(و یک حد باال) L(یک حد پایینکه فاصله اطمینان اگر
ن بازه شـامل  می باشد و اگر ایSig>0.05یعنی برابري میانگینها رد نمی شود و این هم ارز Hoاین است که فرض 

. یعنی برابري میانگینها رد می شودHoو بیان می کند که فرض Sig<0.05صفر نباشد هم ارز این است که 

که به عنوان گروه کنتـرل در نظـر گرفتـه    Aبیمارستان : مشاهده می کنیمDunnettدر خروجی مربوط به آزمون 
تري شدن مقایسه آماري شد و نتایج در جدول آورده شـده  شد با تک تک بیمارستانها از نظر میانگین مدت زمان بس

Sig<0.05، هر جـا  را براي هر ازمون جداگانه نشان می دهدP-Valuseکه مقادیر Sigدر ستون مربوط به . است
به بیان دیگر بین میانگین مدت زمان بسـتري شـدن   . نشان می دهد که فرض برابري دو میانگین رد شده استباشد 

. مارستان تفاوت معنی داري وجود داردبراي دو بی
ازمون به علت یک دامنـه  آدر این . تک تک بیمارستانها با هم مقایسه می شوندTukeyزمون آدرخروجی مربوط به 

به بیان دیگر بین میانگین مدت زمان بسـتري شـدن   ( فرض برابري میانگینها رد می شودSig<0.05بودن هر کجا 
.)ي تفاوت معنی داري وجود داردمارآدو بیمارستان از نظر 

امـا میـان میـانگین    ). Sig>0.05(تفـاوت نـدارد  Bبا بیمارسـتان  Aنتایج نشان می دهند که میانگین بیمارستان 
).Sig<0.05(با میانگین سایر بیمارستانها تفاوت معنی داري وجود داردAبیمارستان 

آزمونهـاي تـوکی و دانکـن    ) Homogeneous Subsets(در خروجی مربـوط بـه زیرمجموعـه هـاي همگـن      
. میانگینهایی که با هم تفاوت ندارند را در یک زیر گروه قرار می دهند

البته با توجـه بـه درجـه    . هر کدام تأییدي بر نتیجه آزمون دیگر استبه طور معمول نتایج بدست آمده از آزمون ها 
ر یک آزمون با نتیجه بدست آمده در آزمـون دیگـر   دقت آزمونها در بعضی مواقع ممکن است که نتیجه بدست آمده د

.متفاوت باشد
البتـه ذکـر   . برخوردار باشندنرمالزمانی معتبر است که داده ها در هر گروه از توزیع ANOVAنتایج آزمون: نکته

ر بنـاب . این نکته ضروري است که فرض توزیع نرمال معموال در شرایطی که حجم نمونه کوچک است برقرار نمیباشـد 
مسـتقل  ) یـا بیشـتر  (به منظور مقایسه میانگین نمونه سه گـروه  ANOVAاین در چنین شراطی استفاده از آزمون 

از آزمون ناپارامتري معـادل  ANOVAدر چنین شرایطی به جاي استفاده از آزمون . چندان قابل اعتمادنخواهد بود
. استفاده مینماییمKruskal-Wallis H testآن یعنی 
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تی داده ھانرمالی
:چک کردن نرمالیتی داده ها چندین گام وجود داردبراي

:گام اول
:دادانجام SPSSاین کار را می توان از مسیر زیر در. ابتدا چولگی و کشیدگی داده هایتان را آزمون کنید

Analyze> Descriptive Statistics> Descriptives
در کادر محاوره اي که باز می شود متغیر هایی که می خواهید چولگی و کشیدگی آن را آزمون کنید را به کادر 

و Skewnessکلیک کنید و در کادر محاوره ي آن گزینه هاي optionsسپس روي کلید .سفید انتقال دهید
kurtosisعال کنید را ف.

. چولگی در حقیقت معیاري از وجود یا عدم تقارن تابع توزیع می باشد. چولگی برابر با گشتاور سوم نرمال شده است
براي یک توزیع کامالً متقارن چولگی صفر و براي یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر باالتر چولگی 

در شکل زیر چولگی . ه سمت مقادیر کوچکتر مقدار چولگی منفی استمثبت و براي توزیع نامتقارن با کشیدگی ب
.مثبت و منفی را می بینید

مقدار کشیدگی را با گشتاور چهارم نرمال بر آورد . مندي یک توزیع استکشیدگی یا کورتزیس نشان دهنده قله
مقدار کشیدگی براي توزیع کرده اند، به عبارت دیگر کشیدگی معیاري از تیزي منحنی در نقطه ماکزیمم است و 

کشیدگی مثبت یعنی قله ي توزیع مورد نظر از توزیع نرمال باالتر و کشیدگی منفی نشانه ي . می باشد3نرمال برابر 
.پایین تر بودن قله از توزیع نرمال است

ل بسیار دور نباشند داده ها از توزیع نرما) -2، 2(در حالت کلی معموال چنان چه چولگی و کشیدگی در بازه ي 
بوده و می بایست قبل از هر گونه آزمونی که براي انجامشان باید فرض نرمال بودن داده ها برقرار باشند؛ اصالح 

. )دادنان این بازه را کوچکتر یا بزرگتر در نظر بگیرندآمار البته ممکن است بعضی از.( گردند
.مثال زیر را در نظر بگیرید
:را از مسیر زیر باز کنیدadl.savفایل SPSSاز سري داده هاي آماده ي
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Open> data>
:را انتخاب کنیدadl.savبه آدرس زیر رفته و فایل look inدر open dataدر کادر 

C:\ > program files> SPSSlnc > SPSS> Samples

کادر*براي این کار از مسیر: را چک کنیمHopital LOS(los)و(age)می خواهیم نرمال بودن داده هاي سن
Descriptiveرا باز کنید و این دو متغیر را به کادر سفید انتقال دهید و در منويoptinsدو گزینهKurtosisو

Skewnessو در نهایت دکمه ي.را فعال کنیدokبا این کار خروجی زیر را دریافت می کنید. را بزنید:

است این می تواند ما را به نرمال بودن توزیع این متغیر امیدوار 1.483مقدار چولگی مشاهده شده براي متغیر سن 
بیشتر 3بوده و توزیع آن متقارن است اما مقدار کشیدگی آن از کند یعنی از لحاظ کجی متغیر سن مانند نرمال

لذا این متغیر با اینکه داراي توزیع متقارنی . است و این می رساند که قله ي این توزیع از نرمال باال تر قرار می گیرد
.است اما نرمال نخواهد بود

قرار داشته و می توان گفت که این متغیر می (-2 , 2)در بازه ي losاما مقدار چولگی و کشیدگی براي متغیر
.تواند نرمال باشد

:گام دوم

پس از بررسی عادي یا نرمال بودن کشیدگی و یا چولگی توزیع داده هایتان، به سراغ آزمون شاپیرو ویلک بروید تا از 
وارد کادر محاوره تخاب تا را انExploreگزینه  براي این کار از مسیر زیر . نرمال بودن داده هایتان مطمئن گردید

.ي زیر شود
Analyze>Descriptive Statistics >Explore
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را مطابق شکل وارد لیست متغیر هاي وابسته کنید و سایر جاها را losو ageدر مثال باال همان دو متغیر سن 
.را تیک دار کنیدNormality plots with testsرفته و گزینه ي plotsسپس به منوي . خالی بگذارید

که به شما دو مقدار سطح Tests of Normalityبا این عمل خروجی شما شامل جدولی است تحت عنوان 
این مقادیر در تشخیص نرمالیتی داده ها بسیار تعیین . معناداري را براي هر کدام از متغیر ها به طور مجزا می دهد

.کننده است

نمایش داده می شود بیشتر از . sigکه در این جدول با Shapiro-Wilkي در آزمون معموال چنانچه سطح معنادار
در غیر این صورت نمی توان گفت که داده ها . باشد می توان داده ها را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد0.05

می توان گفت که losوageبا توجه به جدول فوق و مقادیر سطح معناداري براي متغیرهاي . توزیعشان نرمال است
می تواند با احتمال خوبی نرمال باشد اما همانطور ي که در گام اول هم پیش بینی کرده بودیم losتوزیع متغیر 

.نرمال نخواهد بودageمتغیر 
داشته باشیم هرچند این آزمون بیشتر Kolmogotov-Smirnovبد نیست نگاهی هم به سطح معناداري بخش 

.هایی با حجم باال کاربرد داردبراي مجموعه داده

:گام سوم
اگر در گام دوم به این نتیجه رسیدید که متغیرهاي شما که در گام اول چولگی و کشیدگی معمولی داشتند نرمال 

به طور پیش . که در گام دوم معرفی شد برویدExploreنبودند، به سراغ نمودارهایی که می توانید از خروجی 
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با این حال در همان کادر محاوره . یا نمودار شاخ و برگ ظاهر می شودQ-Q plotاي ، یا فرض نمودارهاي جعبه
Plotsچک کنید که گزینه هاي مربوط به نمودار شاخ و برگ وسایر نمودارها تیک دار باشند.

داده ها را با از طریق این نمودارها می توان به طور جزیی به نحوه ي توزیع داده ها پی برده و علت نرمال نبودن 
:دلیل ببینید

.نمودار شاخ و برگ براي یک توزیع نرمال شکلی زنگوله وار دارد
وار - Sداده هاي یک توزیع نرمال معموال روي خط قرار می گیرد و داده ها در روي خط مارپیچ یا Q-Qدر نمودار 

.نخواهند بودخیلی از نیمساز ربع اول دور 
دیدن داده هاي پرت . اي معموال براي توزیع نرمال در مرکز نمودار قرار می گیردجعبه ي یک نمودار جعبهنمودار 

.می تواند انحراف یک توزیع را از توزیع نرمال به خوبی تشریح کند) داد می شوندبا ستاره یا نقطه نشان که آنها (
:می بینیمageدر مثال باال نمودار ها را براي متغیر 

وار حول خط نرمال پخش شده اند داده هایی داریم که بسیار از –Sبر اینکه داده ها مشاهده می کنید که عالوه 
این داده ها همان داده هاي پرت می باشند. خط دور افتاده اند

و علت آن می تواند وجود داده ي پرتی . در نمودار جعبه اي آن هم مشاهده می کنید که جعبه در مرکز قرار ندارد
.فرار دارد نیز باشدکه در باال ي جعبه 
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:مقایسه کنیدlosهمینطور نمودار شاخ و برگ را براي متغیر سن ببینید و آن را با نمودار شاخ و برگ متغیر 

Pt. age Stem-and-Leaf Plot

Frequency Stem & Leaf

3.00 66 . 000
6.00 67 . 000000
14.00 68 . 00000000000000
13.00 69 . 0000000000000
6.00 70 . 000000
8.00 71 . 00000000
6.00 72 . 000000
14.00 73 . 00000000000000
14.00 74 . 00000000000000
6.00 75 . 000000
1.00 76 . 0
2.00 77 . 00
2.00 78 . 00
1.00 79 . 0
.00 80 .
3.00 81 . 000
1.00 Extremes (>=91)

Stem width: 1
Each leaf: 1 case(s)
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:losنمودار شاخ و برگ متغیر 

Hospital LOS Stem-and-Leaf Plot

Frequency Stem & Leaf

3.00 12 . 000
4.00 13 . 0000
12.00 14 . 000000000000
7.00 15 . 0000000
8.00 16 . 00000000
21.00 17 . 000000000000000000000
14.00 18 . 00000000000000
11.00 19 . 00000000000
9.00 20 . 000000000
7.00 21 . 0000000
3.00 22 . 000
.00 23 .
.00 24 .
1.00 25 . 0

Stem width: 1
Each leaf: 1 case(s)
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طرح آنالیز واریانس دو طرفه یا طرح دو عاملی
نظر بگیرید که براي مثال مطالعه اي را در. گاهی اوقات یک پژوهشگر به اثر ترکیبی دو درمان عالقه مند میباشد

یک پژوهشگر میخواهد میزان کاهش وزن را تحت تاثیر رژیمهاي غذایی مختلف و سطوح مختلفی از پیاده روري 
. روزانه بررسی نماید

Hi
Carbohy-

drate

High
Fat

High
Protein

Normal

15.5
13.5

8.5
7.5

15.5
16.5

8.5
11.5

0 mi.

21
18

13
11

20
23

14
16

1 mi.

24.5
27.5

22
27

27
24

24.5
19.5

2 mi.

3سطح تغذیه و 4درمانی که از ترکیب 12پاوند دارتد را به 40مردي را که همگی اضافه وزنی در حدود 24
.داده میشوندتخصیصسطح پیاده روي بوجود می آید، 

) دو روش درمانی یا دو مداخله(در حقیقت این طرح یک طرح اقتصادي میباشد زیرا ما هم زمان اثر دو عامل را 
وقتی ما از اقتصادي بودن یک طرح . یعنی پیاده روي و رژیم غذایی را برروي کاهش وزن افراد بررسی مینماییم

یعنی در مقایسه با چه طرحی این روش اقتصادي تر . صحبت میکنیم باید مبنایی براي مقایسه داشته باشیم
است؟

این طرح SPSSدر (آنالیز واریانس یک طرفه نیز نامیده میشود آشنا شدیم کهANOVAما پیش از این با طرح 
این داده ها را ANOVAاگر ما می خواستیم بر مبناي طرح ). مشخص شده استOne way ANOVAبا نام 

می را به کارANOVAبار 2یعنی باید . آنالیز نماییم باید این آزمایش را بر اساس دو طرح مجزا تحلیل مینمودیم
و در هر طرح هم باید از نمونه هاي ) یک بار براي بررسی اثر پیاده روي و یک بار براي بررسی اثر رژیم غذایی(بردیم 

این در حالیست که ما در این طرح که آنالیز وارانس دو طرفه نام دارد بر اساس یک . متفاوتی استفاده می کردیم
بنابراین در شرایطی که ما به اثر دو درمان با سطوح مختلف . نماییمنمونه هم زمان اثر این دو عامل را بررسی می 

.آنالیز وارانس دو طرفه از نظر اقتصادي مفید تر خواهد بودعالقه مند هستیم، استفاده از روش

؟اما آیا اقتصادي بودن این طرح تنها دلیل استفاده از آن میباشد
این طرح جدا از اقتصادي بودن . خواهد بودنهقطعا !) نه شماالبته(این سوال براي یک پژوهشگر هوشمند جواب

ممکن است ) از نوع آگاه و هوشمند: باز هم تاکید می نمایم(آن یک مزیت دیگر نیز دارد و آن اینست که پژوهشگر 
دو درمان عالوه بر آنکه بخواهد اثر هر یک از دو درمان را در یک طرح و در حضور هم بررسی نماید به اثر متقابل هر

بعبارتی . بنابراین اقتصادي بودن آنالیز واریانس دو طرفه تنها دلیل استفاده از آن نمیباشد. نیز عالقه مند باشد
پژوهشگر ممکن است به این سوال عالقه مند باشد که ترکیب هم زمان این دو درمان چه تاثیري بر کاهش وزن 

شاید این (ت یک درمان در حضور درمان دیگر چگونه خواهد بود یا به عبارتی روند تغییرا. بیماران خواهد داشت
متمایز میکند اینست که ANOVAنکته بسیار مهم دیگري که این طرح را از ). مفهوم براي اثر متقابل زیباتر باشد

ح این داده ها را آنالیز نماییم باید این آزمایش را بر اساس دو طرANOVAاگر ما می خواستیم بر مبناي طرح 
یک بار براي بررسی اثر پیاده روي و یک بار (را به کار می بردیم ANOVAبار 2یعنی باید . مجزا تحلیل مینمودیم

و در هر طرح هم باید از نمونه هاي متفاوتی استفاده می کردیم و این امکان وجود ) براي بررسی اثر رژیم غذایی
این در . شهاي تغذیه و یا پیاده روي مشاهده نکنیمتفاوت معنی داري بین روANOVAداشت که در هر تحلیل 
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حالیست که در روش آنالیز واریانس دو طرفه چون اثر هر عامل در حضور عامل دیگر سنجیده میشود ممکن است 
.تفاوت معنی داري بین سطوح هر عامل مشاهده نماییم

:یانس دو طرفه به سواالت زیر پاسخ میدهددر نهایت جمع بندي مطالب باال به این نکته ختم میشود که آنالیز وار
آیا میا نگین کاهش وزن افرادي که از نظر رژیم غذایی متفاوتند، در حضور عامل پیاده روي، از نظر آماري -1

متفاوت است؟
متفاوتند، در حضور عامل تغذیه، از ) فعالیت(آیا میا نگین کاهش وزن افرادي که از نظر سطح پیاده روي -2

ي متفاوت است؟     نظرآمار
رژیم 2رژیم به سطح 1براي مثال یعنی وقتی از سطح (آیا بین عامل تغذیه و پیاده روي اثر متقابل وجود دارد؟ -3

متفاوت است؟) پیاده روي(حرکت میکنیم آیا روند تغییرات کاهش وزن در سطوح مختلف فعالیت بدنی 
SPSSها با ه تحلیل داد

3به همین منظور ما . وارد کنیمSPSSها باید ابتدا داده ها را به روش خاصی در نرم افزار براي تحلیل این داده 
سپس به قسمت . وارد می کنیمSPSSو داده ها را به شکل زیر در نرم افزار تعریف مینماییمSPSSمتغیر را در 
Analyze و بعد به منويGeneral Liner Model وارد شده و منويUnivariateسپس . ا انتخاب می کنیمر
متغیر Fixed Factor(s)را وارد نموده و در قسمت Responseمتغیر Dependent variableدر قسمت 

متغیر Horizontal axisرفته و در قسمت Plotsسپس به قسمت . را وارد مینماییمJoggingو Dietهاي 
Diet و در قسمتSeparate Lines متغیرJoggingسپس بر روي عبارت . یکنیمرا وارد مAdd کلیک می

.کنیم و پس از تایید دستورات فوق خروجی را مشا هده خواهیم کرد

JoggingDietResponse
.001.008.50
.001.0011.50

1.001.0014.00
1.001.0016.00
2.001.0024.50
2.001.0019.50
.002.0015.50
.002.0016.50

1.002.0020.00
1.002.0023.00
2.002.0027.00
2.002.0024.00
.003.008.50
.003.007.50

1.003.0013.00
1.003.0011.00
2.003.0022.00
2.003.0027.00
.004.0015.40
.004.0013.50

1.004.0021.00
1.004.0018.00
2.004.0024.50
2.004.0027.50

Tests of Between-Subjects Effects
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Dependent Variable: response

Source
Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 836.805(a) 11 76.073 16.810 .000
Intercept 7664.800 1 7664.800 1693.723 .000

Diet 170.035 3 56.678 12.524 .001
Jogging 622.901 2 311.450 68.822 .000

Diet * Jogging 43.869 6 7.312 1.616 .226
Error 54.305 12 4.525
Total 8555.910 24

Corrected Total 891.110 23
a  R Squared = .939 (Adjusted R Squared = .883)
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Jogging

Estimated Marginal Means of response

دقت کنیم مشاهده می کنیم که تفاوت ANOVAدر جدول Joggingو Dietبراي P-valueاگر به مقدار 
در . معنی دار نیستJoggingو Dietاما اثر متقابل . معنی داري بین سطوح رژیم غذایی و پیاده روي وجود دارد

این نمودار نشان میدهد که وقتی از . نمودار رسم شده مفهوم اثر متقابل را که معنی دار نیست بهتر شرح میدهد
حرکت میکنیم روند تغییرات کاهش وزن در سطوح (High Protein)رژیم2به سطح Normal)(رژیم 1سطح 

رژیم و همچنین هنگامی 3رژیم به سطح 2این مسئله براي حالتی که از سطح . مختلف فعالیت بدنی یکسان است
که این ). mi 1و mi 0به خصوص در سطح(رژیم حرکت می کنیم نیز صادق است 4رژیم به سطح 3که از سطح 

. به مفهوم عدم وجود اثر متقابل بین عامل رژیم غذایی و عامل پیاده روي است
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همبستگیتحلیل
)Correlation(همبستگی

ایـن  در .مـی باشـیم  کمی در انجام مطالعات تحقیقاتی به دنبال بررسی رابطه دو متغیر تصادفی در بسیاري از موارد
از شاخصی به نام ضریب همبسـتگی  ...) رابطه بین قد و وزن، سن و فشار خون و ( تغیر کمی ارتباط بین دو مشرایط 

بـراي مثـال در   . در بررسی همبستگی دو متغیر مقادیر یکی به دیگري وابسته استمعموال. پیرسون استفاده میکنیم
و متغیـري را کـه مقـادیر آن    yمتغیـر وابسـته را بـا    . بررسی رابطه سن و فشار خون، فشار خون به سن وابسته است

. نمایش میدهیمxمقادیر متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار میدهد متغیر مستقل مینامیم و با 
در اصـل  . را به عنوان علت براي دیگري انتخـاب کـرد  از دو متغیر هیچ کدام ممکن است در تحلیل همبستگی نتوان

بـه واحـد دو   -1:ال شاخصهایی می گردیم که در اصل دو ویژگیبراي بررسی میزان هماهنگی میان دو متغیر به دنب
:را داشته باشند. کراندار باشد-2جامعه وابسته نباشد 

یا در مطالعه . به طور مثال در تحوالت اقصادي به دنبال رابطه میان تقاضاي نفت خام در برابر تقاضاي طال می باشیم
ت خانواده و میزان تحصیل فرزنـدان مـی باشـیم و مثالهـایی از ایـن      تحوالت اجتماعی به دنبال  رابطه درآمد سرپرس

......دست
زمون همبستگی که شامل اندازه هاي بدسـت آمـده از دو متغیـر    آد در انجام یک موجو) داده هاي(مجموعه اطالعات 

XوY به صورت یک نمونه تصادفی دو متغیره می توان می باشند را)Xn ,Yn(,.............,)X1 ,Y1 (بیان کرد.
کـه بیـانگر   .انجام می شـود ) AnalysisCorroletion)) (تحلیل همبستگی((مطالعه رابطه بین متغیرها بوسیله 

.وجود یک رابطه خطی بین دو متغیر می باشد
فرمول ضریب همبستگی به صورت زیر می باشد

11: ضریب همبستگی همواره مقداري بین صفر و یک دارد +≤≤− r.
.خواهیم داشتYو Xتهاي مختلف تفسیرهاي گوناگونی از رابطه لدر حاrبا توجه به مقدار 

:rحالتهاي مختلف براي 
1-r =1    مقـدار بـا افـزایش  .گـوییم در این حالـت همبسـتگی کامـل و مسـتقیمx  مقـدارy      بـه طـور قطعـی

.زیاد می شود
2-r = .کاهش می یابدyمقدار xبا افزایش مقدار . تگی را کامل و معکوس گوییمسهمبدر این حالت1-
3-0-1 < r <با افزایش مقدار . همبستگی ناقص و معکوس استx مقدارyبه طور نسبی کاهش می یابد.
4-1< r <0با افزایش مقدار . همبستگی ناقص و مستقیم استx مقدارy می یابدبه طور نسبی افزایش.
5-r =01-به طور مثال رابطه ممکن است از نوع درجه دو باشد( .رابطه خطی وجود ندارد(

.شیب خط صفر می باشد-2
توجه کنید که صفر بودن ضریب همبستگی به معنی عدم ارتباط بین دو متغیر نیست بلکه به مفهوم عدم ارتباط 

دلیل این امر نیز آنست که فرمول ضریب همبستگی پیرسون تنها رابطه خطی را اندازه .  استخطی بین دو متغیر 
.  گیري میکند

این نمودار . میباشد(Scatter Plot)اولین گام در بررسی رابطه دو متغیر کمی رسم نمودار پراکندگی داده ها 
. میتواند به شکلهاي مختلف مشاهده شود

( )
n

i i
i i

n n
x y 2 2

i i
i 1 i 1
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ب
r = 0

الف
r = 0

د
r>0

ج
r<0

و
r=1

ه
r = -1

ز
بلکه رابطه خطی بین وجود ندارد. وجود نداردyوxدر این حالت نمیگوییم ارتباطی بین 

r = 0

SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 

در این روش باید اطالعات قبل و بعد در دو ستون متفاوت و در مقابل هم همانند آنچه که در جدول باال مشاهده 
Correlateرفته و قسمت SPSSهايدر منويAnalyzeسپس به قسمت . وارد شوندSPSSشد در نرم افزار 

کلیک نمایید و دو متغیر موجود در سمت راست را به Bivariateت بر روي عبارت را انتخاب نموده و در این قسم
.را اجرا نماییدOKدر سمت چپ منتقل نموده و دستور variablesقسمت 

انواع ضریب همبستگی با توجه به نوع متغیرهاي مورد مطالعه
در سـتون مربـوط  Variable Viewجره در پن(. می باشندهر دو پیوسته Yو Xمتغیردر این روش: پیرسن -1

).انتخاب شوندScaleاز نوع بایدداده ها)Measure(به مقیاسها
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)    Ordinal,Nominal(باید به صورت طبقه بنـدي شـده باشـد یعنـی    Yو Xدر این روش هر دو متغیر : کندال -2
.)انتخاب شوندOrdinalباید داده ها از نوع ربوطه در ستون مVariable Viewدر پنجره(

.  می باشدپیوسته Yمتغیرگسسته و Xمتغیردر این روش:اسپیرمن -3
Variableدر پنجـره Xمتغیر ( View     در سـتون مربوطـه بایـد از نـوعOrdinal  و متغیـرY  از نـوع

Scaleانتخاب شوند(.

.را به عنوان متغیر وابسته در نظر می گیریمYرا به عنوان متغیر مستقل و متغیر Xزمونهاي باال متغیر در آ
. در آوریمدر بعضی مواقع می توانیم با طبقه بندي داده هاي پیوسته آنها را به صورت طبقه بندي شده .:نکته-

ي معدل فرزندان بررسی کنیم به دلیل اینکـه درآمـد و معـدل    خانواده را بر رودبه طور مثال اگر بخواهیم تأثیر درآم
اما می توانیم با تقسیم بنـدي درآمـد   . هر دو متغیر پیوسته می باشند باید از ضریی همبستگی پیرسن استفاده کنیم

.سه گروه کم درآمد، متوسط و پر درآمد از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده کنیمبه به طور مثال 
.یک طرفه فرضهاي زیر بررسی می شوندهمبستگیدر آزمونهاي

Ho :   r = o Ho :   r = o
1 2

H1 :   r < oH1 :   r > o

و اگـر منفـی باشـد از    ) 1(مثبـت باشـد آزمـون    rاگـر  . تعیین می شوندrجهت نامساوي با توجه به برآورد نمونه اي 
.استفاده می کنیم) 2(آزمون 

د اشـ ب/ 6تا / 3د ضعیف و اگر بین اشب/3یعنی اگر مقدار پیرسون بین صفر تا . بیانگر شدت رابطه استمقدار پیرسون 
قراردادي است ولی معموال در تفسیر نتایج و تحقیقـات مختلـف   معیار این . د قوي استاشب/ 6متوسط و اگر بیشتر از 

.دگردمی استفادهاز آن 
هدف تعیین میـزان همبسـتگی و   . ان و میزان تحصیالت آنها آمده استدر جدول زیر میزان معدل دانش آموز:مثال

نوع  ارتباط معدل با میزان تحصیالت مادر می باشد
 .

تحصیالت    دیپلمزیر)1(دیپلم)2(دیپلمفوق )3(وباالترلیسانس)4(
معدل

12زیر )  1(26710
55712)2    (15-12
10645)3    (17-15
121075)4(20 -17

داده ها را به صورت رتبه اي مشخص کردیم می توانیم در تجزیه و تحلیلها تفسیر راحتـري  Spssوقتی در نرم افزار 
.داشته باشیمخروجیهااز 
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Variableبه مانند مثال قبلی در پنجره  View متناسـب  را و تحصیالت را وارد می کنیم  و ستونها معدل دو متغیر
با توجه به کدهایی که در جدول باال داده شده اسـت متغیرهـا را   Valuesدر ستون . با نوع متغیرها تنظیم می کنیم

.معرفی می کنیم

Dataسپس داده را به صورت زیر در پنجره  Viewوارد می کنیم
و تحصیالت نسبت داده شده براي اینکه مشخص کنیم ستون تعداد معرف فراوانی هایی هست که به دو متغیر سن

براي . است و و از نوع اندازه گیري شده نمی باشند باید دو ستون تحصیالت و سن توسط ستون تعداد وزن دار شود
.این کار به صورت زیر عمل می کنیم
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می کنیم سپس مسیر زیر را انتخاب.داده ها بوسیله ستون تعداد وزند دار می شوندOkبا کلیک بر روي کلمه 
Bivariate Correlationباز شود.
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و انتخـاب ضـریب همبسـتگی    ) Variable(با بردن دو متغیر سن فرزندان و تحصیالت مادران به مربع سمت راستی
Correlationدر قسمتKendall's tau-bفعال کردن گزینه (، در این سوالمتناسب با داده ها Coefficients(

Testدر قسـمت  ) دو دامنـه (یا دو طرفه بودن) یک دامنه( یک طرفه بودن(ون انتخاب نوع آزمو  of significance  (
. خروجیهاي مربوط به آزمون را به صورت زیر مشاهده کردOkبا کلیک کردن بر روي 

کـه  ) 2tailed(اگر فرضیه شما دو دامنه است یعنی جهتی در فرضیه مشخص نکرده اید در تیک هاي باال، دودامنـه 
.بصورت پیش فرض فعال است را مارك دار انتخاب کنید

Correlations

1.000 .260**
. .001
113 113
.260** 1.000
.001 .
113 113

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

فرزندان

مادران

Kendall's tau_b
فرزندان مادران

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**.

مقایسه 05/0با .tailed(sig-2(مقدارpمی باشد که با توجه به 001/0بدست آمده برابر است P-Valuesمقدار 
مادرانو تحصیالت آموزاندانشمی باشد نتیجه می شود که یک نوع رابطه بین معدلP<0.05می شود و چون 

از نوع همبستگیمی باشد نتیجه می گیریم که r <1>0و بدست آمده است r = 0.260د دارد و چون وجوآنها
به سمت کد 1با رفتن از کد (ان دربا افزایش تحصیالت ماینگونه تفسیر می شود که و امی باشدمستقیم و ناقص

ا می کند و نشان دهنده نقش موثر و افزایش  پید) 4به سمت کد 1با رفتن از کد ( معدل دانش آموزان نیز ) 4
در این مثال اگر تک تک معدلها را به همراه .کیفیت تحصیلی فرزندانشان می باشدمثبت تحصیل مادر بر باال بردن 

در یک ستون نوع مدرك و در ستون دیگر داده هاي پیوسته معدل را وارد می در اختیار داشتیم،نوع مدرك مادر 
.کردیممون از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می آزانجامبرايوکردیم 
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spssانتخاب مناسب آزمون آماري در
داده ها مطرح می شود انتخاب مناسب روش تحلیلآماري یکی از مهم ترین سواالتی که در انجام پژوهش هاي

از فاکتورهاي ویژگیهاي نمونه، انواع داده ها و همچنین نوع تحلیلی که مورد آماري معموال نوع آزمون هاي. است
در . می گرددناپارامتري و پارامتري بر آمار بخش عمده ياین تحلیل ها به دو. نیاز آمارگر است، مشخص می شود

تحقیقات میدانی، حجم زیادي از داده هاي آماري به عنوان نمونه گردآوري می شود که از طریق آنها می توان به 
طراحی ) هدف کلی و جزیی(سواالت تحقیق بایستی براساس اهداف تحقیق . سواالت و فرضیه هاي تحقیق پاسخ داد

به آمار معموال اگر محقق بدون به کار بردن. عی هدف تحقیق باشدشوند تا نتیجه ي تجزیه و تحلیل آنها، بیانگر واق
و نکات ریزر آمالذا دانستن. تحلیل داده ها بپردازد نتیجه آن واقعی نخواهد بود و محقق به مشکل برخواهد خورد

.از ضروریات فرایند تحقیق و پژوهش استآماري 
یک جنبه از . در واقع یک نوع نتیجه گیري کلی از جز به کل است و با آزمایش و خطا همراه استآماري استنباط

اري محاسبه برآوردهایی از پارامترهاي جامعه است مثل میانگین یا واریانس جامعه از طریق آماره هاي استنباط آم
.نمونه مانند میانگین یا واریانس نمونه

وجود دارد که هر یک براي نوع خاصی آماري استنباطی روش هاي گوناگونی براي تجزیه و تحلیل داده هايآمار در
.از داده ها و همین طور نوع خاصی از سواالت مورد استفاده قرار می گیرند

:را وابسته به موارد زیر می دانندآماري انتخاب یک آزمون
ح تحقیقنقشه یا طر-1
هدف تحقیق-2
)تعداد متغیرها، کمی یا کیفی، پیوسته یا گسسته(طبیعت داده ها -3
)مورد بررسیمتغیرهاينرمال بودن یا نبودن(توزیع داده ها-4
)توصیف جامعه، مقایسه اختالف دو یا چند گروه، سنجش رابطه بین دو یا چند متغیر(نوع استنباط مورد نیاز -5

که آیا داده هاي نمونه، دالیل کافی براي رد یک به دنبال این هدف هستیم آماري ی هدف هر آزمونبه طور کل
فرضیه در مورد جامعه ارائه می دهد یا خیر؟ 

:بتوانیم به سواالت زیر پاسخ دهیمآماري بهتر است قبل از انتخاب یک آزمون
فرضیه تحقیق چیست؟

نوع داده ها چیست؟
توزیع ویژگی مورد بررسی در جامعه نرمال است یا خیر؟

چه تعداد متغیر بررسی می شوند؟
چند گروه مقایسه می شوند؟

گروه هاي مورد بررسی مستقلند یا خیر؟
یتی توزیع متغیر بپردازیم؛ به طور کلی اگر توزیع متغیر نرمال باشد از در حالت کلی قبل از هر چیز باید به نرمال

.و یا آنالیز واریانس و در صورت نرمال نبودن توزیع متغیر از آزمون هاي ناپارانتري استفاده می شودtآزمون هاي
.ر را رسم کرده ایمدر نمودارهاي زیر نحوه ي انتخاب آزمون ها را به ترتیب براي یک و دو و بیشتر از دو متغی
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خود داده ها؛ رابطه ي میان ویژگیهاياست عالوه بر مد نظر تحلیلباید توجه کرد زمانی که دو یا بیش از دو متغیر 
اینکه جنس دو متغیر چه باشد؟ میان آنها همبستگی وجود دارد یا خیر؟ سواالتی . تهر دو متغیر نیز مهم اس

نشان دادیم، براي بررسی رابطه ي 2همانطور که در نمودار . هستند که باید از خود قبل از انتخاب آزمون ها پرسید
رابطه بین آنها استفاده می بین دو متغیر وقتی هر دو متغیر پیوسته باشند از آزمون ضریب همبستگی براي بررسی 

کنیم و چنانچه یکی از متغیرها پیوسته و دیگري گسسته باشد از آنالیز واریانس و در حالتی که هر دو متغیر کیفی 
به راحتی می توان دریافت در صورتی که متغیرها 3همینطور در نمودار . باشند از آزمون کاي دو کمک می گیریم

چندگانه استفاده رگرسیون وند از تحلیل عاملی یا آنالیز واریانس با اندازه هاي مکرر و یابراي یک گروه به کار برده ش
.از تحلیل ممیزي و آنالیز واریانس چندگانه نیز براي بررسی بیش از دو گروه استفاده می شود. می شود

:نجا به بسیاري از سواالتی که مطرح می شوند پاسخ می دهیمدر ای
بر فرض نرمالیتی جامعه استوارند آزمون هایی که با این جامعه ها سر و کار دارند آماري بسیاري از آزمون هاي

ن هاي ناپارامتري دیگر فرض نرمالیتی را ندارند مانند ، و در مقابل آزموtآزمون هاي پارامتري هستند مانند آزمون
.ویتنی، یا کروسکال والیس- آزمون هاي رتبه اي از قبیل آزمون من

برخی مواقع به راحتی می توان بر اساس نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرها گفت که کدام نوع از آزمون هاي 
-کم(غیر مورد بررسی رتبه اي باشد مثل رتبه بندي رضایت کارمنداناگر مت. پارامتري یا ناپارامتري را به کار گیریم

.آن گاه توزیع نرمال ندارد لذا از آزمونهاي ناپارامتري بهره می گیریم) زیاد- متوسط
در مواردي پیش . اما نمی توان گفت که وقتی داده ها کمی هم باشند حتما از آزمونهاي پارامتري استفاده می کنیم

اسمیرنف هم نمی تواند -ده ها کمی بوده اما تعدادشان اندك است در این مواقع، آزمون کولموگروفمی اید که دا
لذا تشخیص اینکه این داده ها . نرمال بودن داده ها را تعیین کند چرا که براي داده هایی با حجم بزرگتر کاراست

از آزمون هاي پارامتري استفاده کرده و ادعا نرمال هستند یا خیر بسیار مشکل است در این مواقع برخی از آماردانان
.اما برخی دیگر آزمون هاي ناپارامتري را به کار می برند. دارند که در نرمال بودن داده ها مشکلی ایجاد نمی شود

...جدول زیر می تواند شما را در انتخاب آزمون مناسب استقالل یاري کند
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نوع ضریب همبستگی ؛ .مناسب در همبستگی آنها یاري می کندآماري ون هايجدول زیرنیز شما را در انتخاب آزم
.بسته به نوع متغیر ها تعیین می شود


