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            مقدمه
از  هـاي آمـاري در علـوم مختلـف بـيش     اهميت استفاده از روش ،با پيشرفت علوم و گسترش تكنولوژي   

فرآينـد   .گرديده استت پيش مورد توجه قرار گرفته است و آموختن آمار كاربردي در هر رشته جزء ملزوما
وليه، اطالعات مورد نياز خود را اسـتخراج كنـد و   ا هايكند تا پژوهشگر بتواند از دادهميآناليز آماري كمك 

هـاي مختلـف آنـاليز    ها بـزرگ باشـد، اسـتفاده از روش   اگر حجم داده. هدد در صورت لزوم نتايج را تعميم
قادرنـد   ،امروزه انواع نرم افزارهاي مختلـف آمـاري موجـود    .دبسيار خسته كننده و مشكل خواهد بو آماري

  .نجام دهندانواع آناليزهاي آماري را ا
؛ نـرم  اسـت  هاي آماريليلحت ه وينه تجزيهاي كاربردي در زمن، برنامهيمي تريكي از قدي SPSS نرم افزار

هـاي  ، شـامل رسـم نمودارهـا و چـارت    هاي انجام توصيفي زيبا و گويا از اطالعـات افزاري آماري با قبليت
  ....ميانه و گوناگون و محاسبات مربوط به ميانگين، انحراف معيار واريانس، 

 نـرم افـزار آمـاري بـراي علـوم     (Statistical Package for Social Science  مخفـف  SPSS لمه ك
در  هـاي آمـاري   بيشتر به بحث است،افزارهاي تخصصي آمار  يكي از نرم كه افزار اين نرم. باشدمي) اجتماعي

  .دپردازمي... وانشناسي و علوم رفتاري و ر مديريت علوم اجتماعي، ةحيط
 

  :تشرح زير اس  به  SPSS نرم افزار هاي قابليتبرخي از 

 ها و ، آماره ها، جداول هاي آماري مانند گراف تهيه خالصه ...  

 انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع عالمت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و ... 

 فراواني و تهيه انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد ... 

 هاي گسسته و پيوسته هاي آماري شامل توزيع انواع توزيع 

 هاي آماري تهيه انواع طرح 

 آناليز كوواريانس انجام آناليز واريانس يكطرفه، دوطرفه، چندطرفه و 

 تصادفي و پيوسته هاي ايجاد داده 

 هاي توصيفي محاسبه انواع آماره 

 بين دو يا چند جامعه مستقل و وابستهبا مقايسه ميانگين  هاي مرتبط انواع آزمون 

 افزارهاي ديگر با نرم قابليت مبادله اطالعات 

 برازش انواع مختلف رگرسيون 
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   :چگونگي نصب و راه اندازي نرم افزار
  نصب نرم افزار

نرم افزار  CDشويد و سپس  windowsبراي شروع نصب نرم افزار الزم است كه ابتدا وارد سيستم عامل 
 Setupبا تقه زدن مضاعف بر روي آيكـون   SPSSقررادهيد و پس از انتخاب شاخه  CD Romرا داخل 

مراحـل كامـل   (نصب نرم افزار آغاز مي شود و با انتخاب گزينه هاي الزم مي توان نصب را به پايان رسـاند  
  ).دنصب در آزمايشگاه كامپيوتر بيان واجرا خواهد ش

  
  راه اندازي نرم افزار 

در دستگاه شما نصب يا در شبكه موجود باشد، چندين راه براي دسترسـي بـه آن وجـود     SPSSاگر برنامه 
وجود داشته باشد، بر روي آن كليك مضاعف كنيد  Desktopبر روي  SPSSاگر آيكون ميانبر براي . دارد

  .تا نرم افزار شروع به كار كند
  .كليك مضاعف كنيد SPSSه بر روي يك فايل راه ديگر اين است ك

را انتخـاب نمـوده و در آن شـاخه      Start-taskbar-programراه ديگر دسترسي به نرم افـزار از منـوي   
[IBM SPSS Statistics  را انتخاب نموده و با كليك رويIBM SPSS Statistics20    نـرم افـزار را

  . نماييماجرا مي
  .ارائه گرديده است در زير نحوه اجرا اين حالت
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مـي  ظـاهر  نمـايش  يصفحه روي بر هاهداد ويرايشگر ي پنجره SPSS افزاري نرم ي بسته اجراي از پس
  .شود
 بـر  دهـد،  مي نمايش را آن كلي هاي قابليت ي مجموعه كه افزار، نرم اصلي منوهاي ي كليه آن بر عالوه

  .شود مي داده نشان نوار يك روي

  
  

 ايـن  .دارنـد  عهـده  بـر  را افزار نرم هايفعاليت از بخشي يك هر كه است اصلي منوي 10 شامل منو نوار

 :زا اند عبارت منوها
 نـرم  اين در هافايل انواع سازي ذخيره و فراخواني ها،داده جديد فايل ساختن): File(منوي فايل - 1

  .نمودارها و هاگزارش چاپ )EXCELيا  SASمثالً (ساير نرم افزارها و افزار

داده فايـل  در جستجو و الصاق يا حذف كپي، مانند ها ويرايش انواع انجام): Edit(منوي ويرايش - 2
 .ها
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 كـردن  سفارشـي  فونت، تغيير شامل ها داده نمايش ي صفحه در تغييرات): View(منوي نمايش - 3

 .غيره و ابزارر نوا

 مرتب جديد، هاي مونهن يا متغيرها كردن اضافه متغيرها، هاي مشخصه تغيير): Data(هامنوي داده - 4

 .فايل يك در ها داده از بخشي انتخاب و دادن وزن كردن، خرد كردن، ادغام كردن، جدا كردن،

  .گمشده مقادير جانهي و ها داده كدگذاري و بندي رتبه تبديل،): Transform(منوي تبديل - 5

 هـا،  ميـانگين  ي مقايسـه  توصـيفي،  آمـار  مانند آماري هاي تحليل انواع): Analyze(منوي تحليل - 6
 .غيره و واريانس تحليل رگرسيون،

 هيسـتوگرام،  ي، خـط  و اي دايـره  اي، ميلـه  نمودار مانند نمودارهايي): Graphs(منوي نمودارها - 7

 .غيره و پراكنش نمودار نرمال، نمودار

 تغييـر  خروجـي،  فايل مديريت سيستم داده، فايل ي درباره اطالعاتي): Utilities(منوي امكانات - 8

  .شكل

 ها پنجره ظاهري هاي پنجره خصوصيات كنترل و گزينش كردن، مرتب): Window(وي پنجرهمن - 9

  .افزار نرم ابزار نوار ويرايش و

 هـاي بخش و افزار نرم از استفاده ينحوه مورد در كلي هايراهنمايي): Help(منوي كمك رساني -10
اي ، و خالصـه SPSS هـاي  فرمان تركيب نمايش خاص، عنوان يك جستجوي امكان مختلف آن،

  .ها فرمان و اصطالحات تعاريفاز 
  

  هاي آنمعرفي نرم افزار و قابليت
پنجـره   4اين نرم افـزار شـامل   . بر مبناي پنجره هاي ثابت و متحرك شكل گرفته است SPSSساختار كلي 
  :اصلي است

1 - data editor window 
2 - output window 
3 - syntax window   
4 - help window 

  
 data editorپنجره 

هـاي  زيرا كه براي فعال كردن ساير بخش .است data editorترين پنجره نرم افزار پنجره مهمترين و اصلي
فعال باشد و به همين دليل است كه پس از  SPSSاي در محيط ي الزم و ضروري است كه فايل دادهعمليات

د و هـر گونـه   باشـ الي از داده ميشاهده مي شود كه خم data editorهر بار ورود به نرم افزار  ابتدا پنجره 
  . هاي فايل جاري نيز در اين پنجره قابل اجرا استويرايشي بر روي داده
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به صورت گسترده يـا  (الزم به ذكر است كه اين پنجره حذف شدني نيست و همواره بر روي صفحه نمايش 
  .فعال است و در هر لحظه امكان دسترسي به آن وجود دارد) كوچك شده

  :دو انتخاب وجود دارد data editorر آنكه در پايين پنجره نكته ديگ
1- data view    2- variable view  

رود و توسـط انتخـاب   تعيين مشخصات متغيرها بـه كـار مـي    جهت نامگذاري و variable viewانتخاب 
Data view به صورت  بعدي بخشاين دو انتخاب در (هاي خود را وارد نمايد كاربر قادر خواهد بود داده

  ).كامل و جامع توضيح داده خواهند شد
  

   outputپنجره 
تواند به تعداد متناهي در حين انجام كار با نرم افزار ايجاد شـود، بـه   نجره خروجي كه از نوع متن است ميپ

مشخص مي شود و در صورت ايجاد پنجره هـاي خروجـي    1 همين دليل اولين پنجره از اين نوع با شماره 
  .رودمي براي آنها بكار... و  3، 2تيب شماره ديگر به تر

  هـا را كـه   هـاي حاصـل از پـردازش بـر روي داده    كـاربر قـادر خواهـد بـود كليـه خروجـي      در اين پنجـره  
هـا  در اين پنجره امكان ويرايش خروجـي همچنين . باشد را مشاهده نمايد.. ، جدول و تواند متن، نمودارمي

  . وجود دارد
  

  syntaxپنجره 
ح ريـزي  طـر  SPSSها در زير برنامه نويسي پنجره كه از نوع متن است براي آماده سازي اجراي فرماناين 

ــت ــده اس ــي . ش ــره م ــن پنج ــاربرد   در اي ــه ك ــي ب ــه راحت ــز ب ــي را ني ــات ويرايش ــوان امكان ــين . ت   همچن
ـ  كاربر از اين پنجره نيز مـي . است ها تعبيه شدههايي براي اجرا و الحاق فرماننشانه ه تعـداد متنـاهي   توانـد ب

  .ايجاد نمايد
  

  helpپنجره 
هـا و معرفـي   اين پنجره حاوي اطالعات مفيد و اما مختصر در مورد نحوه كار با نـرم افـزار ماهيـت فرمـان    

 helpبراي اسـتفاده از  . تلف نرم افزار و برخي موارد آموزش مباحث مختلف آماري مي باشدخهاي مبخش
راه . مـي باشـد   helpهاي آن اسـتفاده از منـوي   يكي از راه. سود جست نرم افزار مي تواند از طرق مختلفي

كه بجاي فشردن آن (يي مي باشد كه در اكثر جعبه هاي گفتگو تعبيه شده است  helpديگر استفاده از دكمه 
و اگـر از موشـواره اسـتفاده مـي     ) استفاده نماييد F1مي توان در هر كجاي نرم افزار كه باشد از كليد تابعي 

در برخي ) به شرطي كه كليد اصلي موشواره كليد سمت چپ باشد (ماييد با فشردن كليد سمت راست آن ن
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نـرم افـزار    helpو تقـه زدن بـر روي  آن مـي توانيـد از      ?what’s thisنقاط نرم افزار با مشاهده عبارت 
  .استفاده نماييد

  
  SPSSكار با شروع 
 – SPSSويرايشـگر  (Untitled- SPSS Editor ي بـه نـام   پنجـره ا  ،كنيمرا باز مي SPSS برنامه وقتي

  :باشدزير مي هايشود كه شامل دو پنجره مختلف به نامنشان داده مي) بدون نام
  

1 - Data view  )هاي معرفي شده استفاده مـي   براي وارد كردن داده ها و در زير ستون) : نماي داده
  .شود

 

  
  
2- ) Variable view  مشخصـات و جزئيـات مـورد    متغيرهاگذاري نامبراي قسمت  اين ): نماي متغير ،

 .استفاده مي شود نظر آنها
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متغيرها را تعريف كـرده   Variable view پنجره در حالت كلي، روش معمول اين است كه ابتدا با استفاده از
كر يـك مثـال ارائـه    توضيحات را با ذ .وارد كنيم SPSS، اعداد را به Data view از پنجره و سپس با استفاده

  .مي دهيم
 

ه ل دانشـگاه در چنـد رشـت   نفـر از دانشـجويان سـال او    15 )كيفـي (و نوع ديپلم )كمي(معدل ديپلم :)1(مثال
هـا،  در تجزيـه و تحليـل  ده از ايـن اطالعـات   بـه منظـور اسـتفا   . باشدمختلف دانشگاهي به صورت زير مي 

   .وارد مي كنيم به نرم افزار را به صورت زير) هاداده(عات الاط
 ديپلم انساني=  3ديپلم تجربي            كد =  2ديپلم رياضي             كد =   1كد 

  :به صورت زير عمل مي كنيم SPSSاي اين كار بعد از وارد شدن به نرم افزار بر
  در ستونName  دانشجويان هاي مربوط به معدلدر اينجا داده(مي كنيمابتدا نامي براي متغير انتخاب .( 

 گذاري متغيرهاقواعد نام: 

  :موارد زير بايستي رعايت شود SPSSبراي انتخاب نام متغيرها در 
 .بيشتر از هشت كاراكتر شودنبايد  - 1

 .شروع شود @بايد با يك حرف يا  - 2

 .باشد $ و يا -، #، @تواند شامل حروف، اعداد يا يكي از كاراكترهاي مي - 3

 .نبايد شامل فاصله و كاراكترهاي خاص همانند ؟ باشد - 4

 SPSSو كلماتي از اين دست كه  AND ،NOT ،EQ ،BY ،ALLنبايد شامل كلمات كليدي همانند  - 5
 .كند، باشندآنها به عنوان عبارات محاسباتي استفاده مياز 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نمونه

 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 3 2 2 2 1 ديپلم

 19 18 17.60 17.99 18.89 16 17.80 16.70 14 17.30 15.64 17.89 18.30 16.5 17 معدل
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زيـر  به صـورت   ايي كه نرم افزار طراحي كرده استهها با پيش فرضساير ستون ،بعد از وارد كردن نام
  .ها ايجاد كنيمتوانيم به دلخواه و با توجه به نوع داده، تغييراتي در ستوننمايش داده مي شوند كه ما مي

  
  
روي مربع كوچك خاكستري رنگ  ستون اين در. متغير را تعيين مي كنيم نوعType ستون بعد، در مرحله رد

و از بين گزينه ها نوع داده مناسب را براي متغير مـورد نظـر   . باز شود Variable Typeتا پنجره  كردهكليك 
را ) عـددي داده ( Numericگزينـه  همان با توجه به اينكه معدل دانشجويان عددي مي باشد . تعيين مي كنيم

 .بدون تغيير باقي مي گذاريم

  
 
 
بـا كليـك روي سـتون، دو پيكـان     . براي تغيير دادن پهناي متغير استفاده مي شـود Width) (عدي ستون باز  

   .باال و پايين كردن، پهناي مورد نظر را تغيير دهيم كوچك باال و پايين نشان داده مي شود كه مي توانيم با



  موسسه دانش آماري                 SPSS نرم افزار جامعآموزش                    

          http://statcamp.blogfa.com             )09397494052(رضا بهرامي: مدرس            

  
  

ماننـد روش قبـل   . شـود هاي مورد نظر اسـتفاده مـي  ار دادهبراي تعيين تعداد ارقام اعش Decimalsاز ستون 
با توجه به اينكـه معـدل يـك    ها براي اين داده. كنيمو تعداد ارقام اعشار را تعيين ميروي ستون كليك كرده 

ان صـورت پـيش فـرض نگـه     را به هم باشد به همين دليل ستون مورد نظر 25/18تواند به طور مثال فرد مي
تـا دو   نامعـدل دانشـجوي  اعداد مربوط به ) Data View(معدل در پنجره  به اين معني كه در ستون. داريممي

 .شوندرقم اعشار نشان داده مي

 
سـتون عنـوان   براي اين كار در . مي توان براي متغير مورد نظر يك برجسب انتخاب كرد Lableدر ستون 

  . نيممورد نظر را تايپ مي ك

  
  

تايـپ شـده در    نگه داريم عنـوان  moadelوس را روي عنوان ا، م Data viewبا اين كار وقتي در پنجره 
Lable شودمشاهده مي.  
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  ستونValues شـجويان  چـون معـدل ديـپلم دان   . گيردبندي مورد استفاده قرار ميمتغيرهاي گروه براي

  .كنيماضافه نمي متدر اين قس اطالعاتيباشد، بندي نميمتغير گروه
  ستون بعدي)Missing (در اين قسمت با كليـك بـر روي سـتون    . باشدهاي گمشده ميمربوط به داده

  .باز مي شود Missing Valuesپنجره مورد نظر 

 

  
  

 No missingاي وجود نداشته باشد پيش فـرض اطالعات جمع آوري شده داده گمشدهزماني كه در بين 

values داده گمشده وجود داشته باشد، براي مشخص كـردن آن  اما اگر . خود باقي مي ماند به همان حالت
را فعال كـرد و شـماره سـطر مربـوط بـه داده مـورد نظـر را در         Discrete missing valuesگزينه بايد 

دسترس نباشـد، بـه صـورت زيـر     دانشجو در  15به طور مثال اگر معدل يكي از . هاي زير وارد كردمستطيل
  :كنيمميعمل 
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و به بيان ديگـر داده  است، باشد دوازدهم ه معدل دانشجوي كه بيان كنند 12 مربوط به خانه شماره ،عدداگر 
ترتيب اگر داده گمشده  به همين. را به صورت زير در مربع مورد نظر وارد كرد 12بايد شماره  گمشده باشد

داده گمشـده در   3حـداكثر  بـراي  . (رد مي كنـيم مستطيلهاي بعدي وا شماره هاي آنها را در ،ديگري داشتيم
   )هاي باالييمستطيل

  
  
وچك يا بزرگي تنظـيم مـي كنـيم،    اگر تعداد بيشتري داده گمشده وجود داشته باشد، داده ها را به ترتيب ك 

در مسـتطيلهاي   Range plus one optional discrete missing valueقسـمت  با فعال كردن سپس 
كـه بـه طـور مثـال در زيـر      ....) تا شماره.... از شماره . (ي داده گمشده را مشخص مي كنيمپاييني شماره ها

  .نشان داده شده است

  
  

كه يك سري از آنها پشت سر هم و يكي از آنها جدا بـود، شـماره    ندو اگر داده هاي گمشده به صورتي بود
  .اضافه مي كنيم Discrete valueدر قسمت  داده گمشده جدا را 

  .بدون تغيير باقي مي ماند  Missingچون داده گمشده اي وجود ندارد ستون  مثالا در اين ام 
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ــتون بعـــدي ــره     Columns سـ ــتون در پنجـ ــر دادن پهنـــاي سـ     Data viewمربـــوط بـــه تغييـ
  .مي توان تغييراتي در آن ايجاد كرد Decimals؛ كه به مانند ستون باشدمي
  

 .باشدقابل انجام شدن مي Align  ها در ستونتراز كردن داده

  

  
  
ين هستند ولي زماني پـيش مـي آيـد كـه مـي      چراست  Data viewپنجره به طور پيش فرض در داده ها  

براي اين كـار ابتـدا مكـان نمـاي مـاوس را روي سـتون       . خواهيم داده ها چپ چين و يا وسط چين باشند 
Align و گزينه مورد نظر را انتخاب مي كنيم قرار داده.  

 مربوط به سـتون مقيـاس انـدازه گيـري متغيرهـا       Variable view آخرين ستون مورد بررسي در پنجره 
)Measure  ( زير استكه شامل سه نوع  .مي باشد:   

 
Scale =   اي و نسبتيهاي فاصلهداده  
Ordinal = ايهاي رتبهداده  
Nominal = هاي اسميداده  

 
  .باشندمي Scaleز نوع هاي مربوط به معدل دانشجويان اداده
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 ،تعريـف كـرده و متناسـب بـا نـوع داده       Variable viewبه همين ترتيب متغير نوع ديـپلم را در پنجـره   
  .هاي مختلف را تنظيم مي كنيمستون

  

  
  

هـر كـدام از     Valuesداده اسمي مي باشد، در اين قسمت مي توانيم در ستون  ،با توجه به اينكه نوع ديپلم
  . پلم  را با يك برجسب نشان دادكدهاي دي

را وارد كـرده،   Data viewدر پنجـره   مورد استفاده ابتدا داده Valuesدر سطر مربوط به مانند روش زير 
كليـك    Addاسم مورد نظر را تايپ كرده و سپس  روي گزينـه    Value labelسپس در سطر مربوط به 

ايـن كـار باعـث مـي شـود كـه در       . كليك مـي كنـيم   Okطالعات روي گزينه ن ااز وارد كردبعد . مي كنيم
  .ديپلم رياضي مشاهده مي شود  معادل آن يعني 1به جاي نمايش كد  به طور مثال هاي ماخروجي

  

  
  

  .مي نماييم دوار به صورت زير اعداد را  Data viewسپس در پنجره 
 



  موسسه دانش آماري                 SPSS نرم افزار جامعآموزش                    

          http://statcamp.blogfa.com             )09397494052(رضا بهرامي: مدرس            

  
  

   SPSSكردن فايل در برنامه كردن و باز ذخيره 

ي خود را ذخيـره كنيـد و سـپس مراحـل     ه بعد از اجراي برنامه، حتماً ابتدا فايل و پروژهه مي شود كتوصي  
   توانيـــد بـــا زدن همزمـــان دو كليـــدن را ادامـــه دهيـــد و هـــر از گـــاهي مـــيبعـــدي تكميـــل كارتـــا

Ctrl+S شـود، بايـد پرونـده    هـا مـي  ن زمان زيادي صرف وارد كردن دادهچو .ذخيره سازي را آپديت كنيد
ند ها را وارد كنيم ذخيره سازي هر چاگر حجم بزرگي از داده. يره كنيمرا به محض بررسي دقيق، ذخها داده

  . شوددقيقه يك بار توصيه مي
روي هارد كامپيوترتان ذخيره كنيـد   ايد خواستيد براي را كه انجام دادهابطه با ذخيره برنامه وقتي پروژهدر ر 

كامپيوترتـان كـه    ك هارد ديسـ  و در هر جاي   را انتخاب كنيد  Save az  يا Saveگزينه   Fileاز منوي 
  .توانيد ذخيره كنيدمايل بوديد مي

در شكل زير بـا دايـره قرمـز    (به شكل يك فالپي هست  Editاز آيكون ميانبري كه در نوار ابزار زير منوي 
  . توانيد استفاده كنيدهم مي )مشخص شده است
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ده اسـت كـه همـان پسـوند برنامـه      را به صورت پيش فـرض دا   ».sav«   وندهنگام ذخيره خود سيستم پس
، اگر خواستيد كه بعد بتوانيد فايل خودتان را بوسيله اين برنامه باز كنيد با همين پسوند ذخيره كنيد اما است

سـوندتان  پ  Save az type در قسمت   بعد از ذخيره با برنامه ديگري باز كنيد  اگر خواستيد كه فايلتان را
  .را عوض كنيد

، ابتدا فايل مورد نظر را روي هـارد ذخيـره كنيـد بعـد آن را روي     براي ذخيره فايلتان روي ديسكت :1تذكر
  .فالپي كپي كنيد

-نمـي  ترهاي پاييننسخه SPSSبا  باشد بوده  SPSS20  ايد بااي را كه شما انجام دادهاگر پروژه  :2تذكر

هـايي  ولي فايل كندز نسخه خودش ذخيره شده باز ميتر اكه با نسخه پايين فايلي SPSSتوان باز كرد يعني 
   .كندكه با نسخه باالتر ذخيره شده باشند را باز نمي

رفتـه   File / Open / Dataاز  مسير بعد از باز شدن برنامه  SPSSبراي باز كردن يك فايل توسط برنامه 
  .كنيمكليك مي Openو روي دكمه و سپس از محل ذخير، فايل مورد نظر را يافته 
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  :Transform…. Computeتبديل و انتخاب داده ها به وسيله دستور 
نتايج حاصـل از  . هاي موجود در يك متغير را تغيير دادبراي انجام محاسبات آماري گاهي الزم است كه داده

ايـن كـار   . متغيـر جديـد ذخيـره نمـود    توان در متغير قبلي جايگزين نمود و يا اينكه در يك اين تغيير را مي
براي انجام اين تبديالت بر روي متغيرها پس از انتخـاب مسـير   . شودانجام مي  Transformتوسط دستور 

Transform / Compute كادر زير به نمايش درخواهد  آمد ،.  
  

  
  

 Numeric Expression نـام متغيـر هـدف را نوشـته و در در قسـمت       Target Variableدر قسمت 
  . عمليات رياضي مورد نظر  را وارد خواهيم كرد

به عنوان مثال در رابطه با مثال معدل دانشجويان فـرض كنيـد كـه بخـواهيم از معـدل دانشـجويان لگـاريتم        
در . كنـيم تعريـف مـي   Lnmoadelبراي اينكه متغير جديدي بسازيم نام متغير هدف را به صورت . بگيريم

  :همانند شكل زير. را يادداشت ميكنيم  ln(moadel(نيز عبارت   Numeric Expressionقسمت 
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به صورت زيـر    Lnmoadelستون جديدي با نام  Data Viewدر صفحه . كنيمرا انتخاب مي Okسپس 
  .ايجاد خواهد شد
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  ):Recod(هابندي دادهكدبندي مجدد و گروه
بـراي  . رودديل يك متغير گسسته به كار مييكي از مفيدترين دستورهايي است كه جهت تب Recodدستور 

توانيم در يك جدول توافقي، متغير معدل كه پيوسته است را در يك سط بيـاوريم و متغيـر نـوع    مثال ما نمي
هاي موجـود در متغيـر معـدل برابـر بـا تعـداد       زيرا تعداد رده. ديپلم را كه گسسته است در ستون قرار دهيم

از اين رو متغير سن را بايد گروه بندي . آيدول توافقي بزرگ به دست ميدر نتيجه يك جد. مشاهدات است
  . كنيم

جهت كدگذاري يك متغير پيوسته به رده هاي جـدا از هـم بـه كـار      Transformاز منوي  Recodگزينه 
  . رودمي

  . وجود دارد SPSSدر  Recodدو دسته 
1 - Recod into same variable :گرددوي همان متغير ذخيره ميمقادير تبديل شده متغير بر ر. 

2 - Recod into Different variable : مقادير تبديل شده متغير بر روي متغير  جديد ذخيره مـي-

 .گردد

  
 4براي مثال، در مثـال معـدل دانشـجويان فـرض كنيـد كـه بخـواهيم دانشـجويان را بـر اسـاس معـدل بـه             

  .تقسيم بندي كنيم)) 20تا  18(و عالي )18تا  16(، خوب)16تا  14(، متوسط)14كمتر از (ضعيف(گروه
كادر زير نمـايش   Transform / Recode Inti Different Variablesبراي اين كار با انتخاب مسير  

  .داده خواهد شد
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سپس در كـادر  . كنيمآن را به سمت راست منتقل مي را انتخاب و با استفاده از نشانگر  moadelمتغير 
Name كنيمر جديد انتخاب مييك نام براي متغي)remoadel .(    با كليـك بـر روي گزينـهChange   نـام

  .  جديد به صورت شكل زير ثبت خواهد شد

  
  

خـواهيم در  چـون مـي   .كنيم تا كادر گفتگوي آن باز شودكليك مي  Old and New Valuesروي گزينه 
 Output variablesخل مربع اي باشد، در قسمت پايين سمت راست، دااين مثال متغير خروجي ما رشته

are string اي مـي با اين كار نرم افزار متغير خروجي جديد را به عنوان يك متغيير رشته. زنيمرا تيك مي-

 14عـدد  كليك و  Range, LOWEST through valueبر روي گزينه  Old valueدر بخش  .شناسد
-را مـي  Addكنيم و دكمـه  تايپ مي كلمه ضعيف را New Variableسپس در قسمت . كنيمرا تايپ مي

  .زنيم
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Oldبا اين عمل اين تغيير را در كادر  New سپس بر روي گزينه . كنيممشاهده ميRange  كليك كرده
را   عبـارت متوسـط   New valueو در كـادر   نويسيمميرا  16 عدددوم در كادر و 14عدد  در كادر اول  و

همانند شـكل  . كنيمزنيم و اين كار را براي دو قسمت ديگر نيز تكرار ميرا مي  Addدكمه  كنيم وتايپ مي
  :زير
  

  
بـه صـورت زيـر     remoadelمتغير جديدي با نـام  . كليك ميكنيم Okو  Continueسپس بر روي گزينه 

  .ايجاد خواهد شد
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 Split Fileها با شكستن فايل

) هماننـد جنسـيت يـا تحصـيالت    (بنـدي سطوح يك متغير گـروه گاهي مناسب است كه يك فايل بر اساس 
  .بندي انجام شودشكسته شود تا تجزيه و تحليل آماري بعد از آن به تفكيك هر يك از سطوح متغير گروه

  .شكست) diplom(توان بر اساس متغير ديپلمهاي مربوط به معدل دانشجويان را ميبراي مثال داده
  . به صورت شكل زير خواهيم رفت Data / Split fileبراي اينكار از مسير 
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  .با انتخاب مسير باال كادر گفتگويي به صورت زير مشاهده خواهد شد
  

  
  

تفـاوات ايـن دو   . كنيمرا انتخاب مي Organize output by groupو يا  Compare groupيكي از دو گزينه 
جداول خروجي داراي رديفي براي هـر يـك   هر يك از  Compare groupگزينه در اين است كه با انتخاب 
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خروجـي ابتـدا    Organize output by group در حاليكه با انتخـاب گزينـه  . از سطوح متغير نوع ديپلم است
  . شامل تمامي جداول مربوط به سطح اول متغير نوع ديپلم و سپس به همين ترتيب براي سطوح بعدي است

كسـتن بـر اسـاس آن صـورت گيـرد كـه در اينجـا متغيـر نـوع          بندي كه قـرار اسـت ش  در ادامه متغير گروه
 Groups Basedبه سمت راست و بـه كـار    است را انتخاب و با استفاده از نشانگر) diplom(ديپلم

on:  كنيمبه صورت زير، منتقل مي .  
  

  
  

  .كليك كنيد Okسپس بر روي گزينه 
دهـد،  هاي اين فايل تجزيه و تحليل انجام ميبر روي داده SPSSاثرات اين دستور اين است كه بعدا وقتي 

  . بندي انجام خواهد گرفتاي براي هر يك از متغيرهاي گروهآناليزهاي جداگانه
ها به صورت يكجا انجام شود، براي خروج از اين حالت و اگر بخواهيم كه مجدداً آناليز بر روي تمامي داده

 Analyze all cases, do not createبار گزينه و اين را انتخاب Data / Split fileهمانند قبل مسير 

groups كنيمرا انتخاب مي.  
  

  Select Casesانتخاب نمونه به وسيله دستور 
بـا  . دهد كه تحليل را بر روي گروه مشخصي از مشاهدات محدود كنـيم انتخاب نمونه اين امكان را به ما مي

  .شودگفتوي زير باز مي كادر Dataاز منوي   Select Casesاجراي دستور 
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بر اساس شكل باال چندين روش براي انتخاب نمونـه وجـود دارد كـه در ادامـه بـه توضـيح آنهـا خـواهيم         
  :پرداخت

All Cases :اين گزينه پيش فرض است. كندتمام مشاهدات را براي تجزيه و تحليل انتخاب مي.  
If Condition is satisfied :مشاهدات را بر اساس يك شرط منطقي با اسـتفاده  دهد كه اين امكان را مي

  . انتخاب كنيم ifاز زير كادر 
Random Sample of Cases :دهد كه يـك نمونـه تصـادفي از مشـاهدات را انتخـاب      اين امكان را مي

  .كنيم
Based on time or case range :شان اي از مشاهدات را بر اساس ترتيبدهد كه دامنهاين امكان را مي

  .ها انتخاب كنيمر كاربرگ نمايش دادهد
Use filter variable :دهد كه مشاهداتي را انتخاب كنيد كـه  با مشخص كردن يك فيلتر اين امكان را مي

متغير فيلتر متغيري است كه فقـط داراي دو مقـدار صـفر و يـك     .(داراي مقدار صفر براي متغير فيلتر نيستند
  .)باشد

  . است Random Sample of Casesو  If Condition is satisfiedوارد بيشترين كاربرد مربوط به م
  .داراي سه قسمت است Outputبخش 

Filter out unselected cases :     شـوند و  با انتخاب اين گزينه مشاهدات بـه طـور موقـت انتخـاب مـي
  .مشاهدات انتخاب نشده از بين نرفته و امكان دستيابي مجدد به آنها وجود دارد
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Copy selected cases to a new dataset :      با انتخاب اين گزينـه مشـاهدات انتخـاب شـده در يـك
ي انتخاب شده را با يك نام جديد بـه  گر تنها نمونهگيرند تا تحليلها قرار ميپنجره جديد از ويرايشگر داده

  .طور كامل مشاهده كند
Delete unselected cases :مشـاهدات  . شـوند طور دائم انتخاب مـي  با انتخاب اين گزينه مشاهدات به

  .انتخاب نشده حذف و امكان دسترسي مجدد به آنها وجود ندارد
آمـوزاني انجـام   خواهيم تجزيه و تحليل را بـر روي دانـش  به عنوان مثال در مورد مثال معدل دانشجويان مي

  :خواهيم كردبدين منظور  از مسير زير استفاده ). 1كد (دهيم كه داراي ديپلم رياضي باشند
Data / Select cases / If condition is satisfied 

  . كنيمرا در كادر تايپ مي diplom=1عبارت 
بـا ايـن كـار مشـاهدات     . كنـيم را انتخاب مي Filter out unselected casesگزينه  Outputدر بخش 

ي مشاهدات اوليه را مجـددا بـه   توانيم تماممانند و ميانتخاب نشده در فايل موجود به صورت فعال باقي مي
  .دست آوريم

  
  

(/) اكنون مشاهدات انتخاب نشده بـا عالمـت   . كنيمكليك مي Continue / Okسپس بر روي گزينه هاي 
  . اندبر روي رديفشان به صورت زير مشخص شده
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 Select All Casesينه بار گز توان مسير باال را رفته و اينها دوباره ميبراي غير فعال كردن انتخاب نمونه
  .را انتخاب كنيم

  

 :spssشان در هايبر حسب فراواني متغيرهاوزن دادن 

هـاي  پاسـخ . شـود در مورد مصرف يا عدم مصرف سيگار سوال مـي پنجاه مرد  فرض كنيد كه از پنجاه زن و
  .خالصه كرد )Cross tabs(صورت يك جدول توافقيتوان به آنهارا مي

اي است كه ممكن است بين دو متغير كيفـي يـا   ول توافقي نشان دادن هرنوع رابطههدف از تشكيل يك جد
  .اسمي وجود داشته باشد

  
) با سطوح بله و خير(مصرف سيگارو ) زن با سطوح مرد و(، جنس در مثال حاضر متغيرهاي كيفي ):2(مثال
بـه طـوري كـه    . اي بين اين دو متغيـر وجـود دارد  كه در حقيقت رابطه مشخص استروي جدول از . است
هاي مربوط به ايـن مثـال در   داده. كنندسيگار مصرف مي، مردنسبت بيشتري از پاسخ دهندگان  است، واضح

  .جدول زير داده شده است
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 بلي خير جنسيت مصرف سيگار

 مرد 40 10

 زن 20 30

  
  SPSS. مناسـب شـود   SPSSاي تغيير داده شود كه در جهت ورود بـه  فقي نيز بايد به گونهيك جدول توا

 هـاي آن شـركت كننـدگان باشـند و    ها به شكل ماتريسي مرتب شوند كه رديفانتظار دارد كه مجموعه داده
ايـن   ها در جـدول فـوق بـه   روشن است كه نحوه قرارگيري داده .هاي آن تشكيل دهنده متغيرها باشدستون

هـاي شـركت كننـدگان    شكل نيست و دو ستون حاوي مقادير يك متغيره بوده و يك رديـف حـاوي پاسـخ   
  .متعددي است

ن كـار ايـن نيـاز در    بـا ايـ  . هـايي از كـدها در آوريـم   يك راه حل اين است كه متغيرها را به صورت سـتون 
اما در مثال حاضر بايـد بـراي   .شود  پاسخ داده مي مربوط به يك متغير باشد، ،ها كه هر ستونويرايشگر داده

SPSS هاي هريك از خانه ها نشان دهنده پاسخ يك فرد نيست بلكه مجمـوع پاسـخ   روشن سازيم كه داده
هـا منتقـل كـرده و    ا به ستون سومي در ويرايشگر دادهها رهاي خانه، فراوانيبراي اين كار .تچندين نفر اس

  .نماييمرا اجرا مي  Weight  Casesدستور
 از  Valuesدر سـتون  Male و  Femaleهـاي برچسـب  و) مـرد (2 و) زن(1با مقادير  sexكدهاي متغير 

Variable View به همين ترتيـب كـدهاي متغيـر    شود وتعريف مي Cigarette    مصـرف  (1 مقـادير بـا
سـتون سـوم را بـا عنـوان     . شـود مشخص مي Noو  Yes هايبرچسب و )عدم مصرف سيگار( 2 و)سيگار
freq دهيمرار ميقهاي مربوطه را در آن تشكيل داده و فراواني.  
هـاي متغيـر   براساس فراوانـي  ،هاي كدهاي فوقكه به هر يك از تركيب خواهيم داددستور  SPSSبه  سپس
  .كنيماستفاده مي / Weight Cases  Dataمسيروزن دهد كه براي اين كار از ) freq(سوم

مراحل زيـر را   Variable View:  ها درهدجدول فوق به ويرايشگر دا هايبراي وارد كردن مجموعه داده 
  :دنبال كنيد

 در ستون Valuesمتغير اول را با نام ،sex  هاي مقـادير آن را وارد  نامگذاري كرده و مقادير و برچسب
  .به صفر تبديل كنيد  Decimalsهاي اعشار را در ستونتعداد رقم .نماييد
 متغير دوم را Cigarette هاي اعشـار را در سـتون  تعداد رقم نامگذاري كنيد و Decimals   صـفر

  .وارد نماييد valueهاي مقادير آن را در ستون سبرچبكرده و 
 متغير سوم را freq هاي اعشار را در سـتون نامگذاري كرده و تعداد رقم Decimals   صـفر كنيـد .

  .هاي موردها در جدول توافقي استاين متغير حاوي فراواني
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  بر روي دكمه Data View وارد هماننـد شـكل زيـر    را  هاكليك كرده و مقادير مناسب و فراواني
 .نماييد

  
ها داراي دو رديف مرد و دو رديف زن بوده كـه  كه داده  دهدنشان مي  Data Viewدر اين حالت صفحه 

و  40، 30، 20هـاي  ياست و در نهايت فراوان عدم مصرف سيگارو  مصرف سيگارهر كدام داراي دو حالت 
مـرد   40،زن غيـر سـيگاري   30،سـيگاري مورد زن  20كه  استدر اين جدول مشخص . شودمي مشاهده 10

  ؟كنيمچگونه متوجه اين مطلب را  SPSSحال . وجود داردمرد غير سيگاري  10 و سيگاري

هـا  ني از فراوانـي است كه يك متغير را به عنوان سـتو  Weight Cases، استفاده از دستور پاسخ اين سؤال
  .كندتعريف مي) ن مقاديربه جاي ستو(

  :براي انجام اين كار مراحل زير را دنبال كنيد

 از منوي Data گزينهWeight Cases  را انتخاب كنيد.  
  تا كادر مكالمهWeight Cases باز شود.  
  بر روي گزينهWeight Cases by  كليك كنيد.  
  متغير freq كليـك كـردن بـر روي     پررنگ شده كه با  كار دكمه پيكان با اين. را انتخاب كنيد

  .شودمنتقل مي Frequency Variable به چهار گوش متني   freq، متغيرآن
 بر روي OK كليك كنيد تا دستور اجرا شود.  
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را  Do nit weight casesبراي خارج شدن از اين حالت دوبـاره مسـير بـاال را رفتـه و ايـن بـار گزينـه        
  .كنيدانتخاب 

  
  :اضافه كردن متغيرها و موردها و تغيير ترتيب متغيرها

توان آنها را به ترتيب در پذير است و ميهميشه امكان) سطر جديد(و مورد) ستون جديد(اضافه كردن متغير
اما گاهي نياز است كه يك متغير جديـد را در كنـار يـك    . هاي موجود اضافه كردسمت راست و پايين داده

به همين ترتيب گاهي تغيير دادن محل . و يك مورد جديد را در كنار موردهاي قبلي ايجاد كرد دمتغير موجو
  . قرارگيري متغيرها به منظور قرارگيري متغيرهاي خاص كنار متغيرهاي ديگر مفيد است

براي ايجاد يك متغير جديد در يك محل مشخص كافي است كه در سربرگ متغيرسمت راسـت آن كليـك   
سپس بر روي نام متغيـر انتخـاب شـده     . شوداين كار كل ستون متغير با رنگي متفاوت مشخص ميبا . كنيد

با اين كار يـك سـتون جديـد در سـمت     . كنيمرا انتخاب مي Insert variableراست كليك كرده و گزينه 
متغير جديد بخواهيم يك هاي معدل براي نمونه فرض كنيد در داده. شودراست متغير انتخاب شده ايجاد مي

  .  ايجاد كنيم) diplom(و نوع ديپلم) moadel(بين دو متغير معدل
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  .آيدبه صورت زير در مي Data Viewپس از ايجاد متغير جديد صفحه 
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و به همين ترتيب براي ايجاد يك مورد جديد در يك محل مشخص كافي است كه در سـمت چـپ مـورد    
سپس بر روي شماره سطر انتخاب شده .  شودي متفاوت مشخص ميبا اين كار كل سطر با رنگ. كليك كنيد

با اين كار يك سطر جديـد در بـاالي سـطر    . كنيمرا انتخاب مي Insert Casesراست كليك كرده و گزينه 
هاي معدل بخواهيم يك سطر جديد بين دو متغير براي نمونه فرض كنيد در داده. شودانتخاب شده ايجاد مي

  .  كنيم ايجاد 5و  4سطر 

  
  

  .آيدبه صورت زير در مي Data Viewجديد صفحه ) سطر(پس از ايجاد مورد
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براي تغيير در ترتيب متغيرها، فرض كنيد كه بخواهيد يك متغير مشخص را از جاي موقعيت فعلي حذف و 
ـ  . براي اين كار ابتدا ستون متغير را همانند قبـل انتخـاب  . در يك موقعيت جديد قرار دهيد ا راسـت  سـپس ب

كرده و  با استفاده از روش باال در محل مورد نظر يك متغير جديد ايجـاد و   Cutكليك بر روي آن متغير را 
  . كنيممي Pasteشده را در محل مورد نظر ايجاد شده  Cutمتغير 
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  :فصل دوم
  

  تحليل توصيفي
  هاداده 
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به عنوان . استعات عددي در مورد يك موضوع الار به معناي ثبت و نمايش اطح عاميانه آمالدر اصط     
ت كشاورزي، ميزان صدور نفت، الو نمايش تعداد بيكاران، تعداد تصادفات رانندگي، ميزان محصوثبت  مثال

 .ولي علم آمار امروزه داراي مفهومي بسيار وسيعتر از اين كاربرد عاميانـه اسـت   .تهران و غيرهجمعيت شهر 
از نقطه نظر علمي، آمار به مجموعـه  . دانان استآمار مصطلح بين آماراي از عاميانه آمار زير مجموعهمفاهيم 
-هاي عددي و غير عددي و انجام اسـتنباط و نتيجـه  صه كردن دادهخالهايي براي جمع آوري تنظيم و روش

  .شودق ميطالي بوسيله تجزيه و تحليل آنها، اگير
  ؛ان گفت كهديگر مي توبا بيان 
هاي منطقي ها و استخراج تعميماوري، تعبير و تجزيه و تحليل دادهعبارت است از هنر و علم جمعآمار 

 .هاي تحت بررسيدر مورد پديده

اولـين قـدم    .مي توان گفت يك فرآيند تحليل آماري شـامل دو بخـش عمـده اسـت    ال با توجه به تعاريف با
هاي مهم داده ها متمركز شـود و جزئيـات   تا توجه ما روي ويژگي تاسها صه كردن دادهالنمايش دادن و خ

بخش دوم براي استخراج نكات كلي و اسـتنباط هـايي در مـورد پديـده      اما. غير ضروري كنار گذاشته شود
هـاي  هاي آمار توصيفي و بخش دوم در برگيرنـده روش بخش اول شامل روش. درومطالعه به كار ميتحت 

  .باطي استموسوم به آمار استن
 

 آمار توصيفي

، صـه كـردن  البنـدي، خ ژوهشگر در طبقـه كه به پ شودهاي آماري گفته ميآمار توصيفي به آن دسته از روش
مراحـل اساسـي    .كنـد آوري شـده كمـك مـي   عـات جمـع  السير و برقراري ارتباط از طريق اطتوصيف و تف

  :ها عبارتست ازدادهتوصيف 
  ليخالصه كردن و توصيف الگوي ك) الف

 هاي اماريها در قالب جدولفشرده كردن داده - 1

 نمايش آنها به وسيله نمودار - 2

 هاي آمار توصيفيمحاسبه شاخص) ب

  
هـا،  صه كردن دادهخالآمار توصيفي با . نقش آمار توصيفي در فرآيند تحليل آماري بسيار مهم و حياتي است

هشـگر بـراي مرحلـه دوم تحليـل     ذهـن پژو  زم را درالهـاي  سازد تـا ايـده  را نمايان مي هاي مهم آنويژگي
توان از چارت زيـر بهـره   ه از مراحل مختلف آمار توصيفي ميبراي استفاد. ايجاد كند) آمار استنباطي(آماري
 :دبگيري
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  :اينك مراحل مختلف آمار توصيفي را يك به يك و به طور مفصل بررسي مي كنيم

يـا  تواننـد عـددي   متغيرها مـي . اي از مقادير يك يا چند متغير استآماري شامل مجموعهك مجموعه داده ي
 . شوندمتغيرهاي عددي خود به دو دسته گسسته و پيوسته دسته بندي مي. باشند (Categorical) ايرسته

ي هـا يكـي از روش  .هاي آماري را كه براي داده ها مناسب انـد، مشـخص مـي كنـد    اين دسته بندي، روش
نوع نمودار مـورد اسـتفاده بـه نـوع داده هـا      .صه كردن و توصيف داده ها رسم يك نمودار آماري است الخ

 .بستگي دارد و بسته به رسته اي بودن يا عددي بودن، نمودارهاي مختلفي به كار برده مي شود

  
انـواع مختلـف متغيـر،    جداول فراواني هم بسته به نوع متغير، متفاوت خواهند بود، لذا مراحل فوق را بـراي  

  .جداگانه بررسي خواهيم كرد

 
  (Categorical Data)هاي كيفيداده

ق مي شود كه از نظر كيفي مقادير آن به چندين رسـته تقسـيم   الاي به آن دسته از متغيرها اطمتغيرهاي رسته
متغيرهـاي  ز نمونه هايي ا... براي مثال جنسيت، رنگ پوست، رشته تحصيلي، رتبه شغلي، شغل و . مي شود

  .شوندمتغيرهاي رسته اي به دو دسته كلي كيفي اسمي و كيفي رتبه اي تقسيم مي. داي هستنرسته

  

  
  

 رنوع متغي

  كيفي كمي
)C( 

پيوسته يا گسسته با دامنه
 )A(تغييرات زياد

گسسته با دامنه 
  )B(تغييرات كم

جدول 
فراواني

نمودار 
 ستوني

نمودار 
دايره اي

نمودار 
هيستوگرام

Boxنمودار 

 Plot 

نمودار ساقه

 و برگ

تبديل به 
 متغير كيفي

) Cگزينه(

استفاده از

 Cگزينه 

استفاده از

 Aگزينه 
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  :جدول فراواني براي متغيرهاي كيفي

جداول فراواني اين نوع متغيرها، با فهرست كردن مقادير مختلف متغيـر، فراوانـي مربـوط بـه هـر مقـدار و       
 SPSSخواهد آمد، با يك مثال نحوه ساختن اين نوع جداول فراواني را با درصد فراواني هر مقدار، بدست 

  .بينيممي 
  

قطعه توليد شده توسط وي بـه    20كند اگر را توليد مي D,C,B,A گري چهار نوع قطعه صنعت :)3(مثال
  .ترتيب زير باشند

B,C,C,A,D,C,C,B,D,C,A,C,D,C,B,C,C,B,D,D 
  

 :ت زير پاسخ دهيدالسعي كنيد با كمك آن به سئوا. ي فوق مي سازيميك جدول فراواني براي داده ها

 در اين روز توليد شده است؟  Cچند عدد از قطعه   -

  گيرند؟چند درصد از كل توليد روزانه را در بر مي  Aو  Bقطعات   -
  :كنيموارد مي  SPSSها را در محيط ابتدا داده 

  
   ،سپس براي رسم جدول توزيع فراواني مسير

Analyze \ Descriptive Statistics \ Frequencies  
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  .را طي كنيد تا كادر زير باز شود 
 

  
  

-انتقـال مـي   variable(s)آن را به كادر  را انتخاب كرده و با استفاده از دكمه  kalaدر كادر باال متغير 

. تيـك بگذاريــد   Display frequency tablesبراي رسم جدول فراواني، در كادر كنـار عبـارت   . دهيم
  .كليك كنيد تا كادر زير باز شود Statisticsروي منوي 

  

  
توانيـد انتخـاب نمـوده تـا در خروجـي      در اين كادر بسته به نوع متغيرهايتان هر موردي را كه بخواهيد مـي 

  .ايمرا انتخاب نموده Modeما فقط  kalaبا توجه به كيفي بودن متغير . نمايش داده شود
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  . كليك كنيد continue دكمهبر روي 
  . كليك كنيد تا كادر زير باز شود chartsبر روي گزينه 

  
  

 Bar(در اين مثال مـا نمـودار سـتوني   . توانيد نوع نمودار خود را انتخاب كنيدمي Chart Typeاز قسمت 

charts (در قسمت . ايمرا انتخاب كردهChart Value     س نيز ميتوانيد مشخص كنيد كـه نمـودار بـر اسـا
  . ايمدر اين مثال ما درصد را انتخاب كرده. فراواني يا درصد فراواني تشكيل شود

  .كنيمكليك مي Okو  Continueدر نهايت بر روي دكمه هاي 
همـواره در آن    SPSSهـاي  شد كه خروجيباز خواهد   Output viewصفحه جداگانه اي تحت عنوان 

   :خواهد بود خروجي اين مثال به صورت زير .ظاهر خواهد شد

 
Statistics 

kala 

N 
Valid 20 

Missing 0 

kala

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

A 2 10.0 10.0 10.0 
B 4 20.0 20.0 30.0 
C 9 45.0 45.0 75.0 
D 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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و جـدول دوم  . را نشان ميدهـد  (Missing)هاي گمشدهو داده (Valid)دموجو هايجدول اول تعداد داده
ستون اول مقادير متغير، ستون دوم فرواني هر مقدار، ستون سوم درصد فراوانـي  . جدول فراواني متغير است

هـاي  از روي اين جدول سعي كنيد بـه سـوال   .باشدچهارم هم درصد فراواني تجمعي مي آن مقدار و ستون
ــرح  ــد    مطـــ ــواب دهيـــ ــال جـــ ــورت مثـــ ــده در صـــ ــي   . شـــ ــاي كيفـــ ــراي متغيرهـــ   بـــ

  .رتبه اي هم مراحل رسم جدول فراواني به همين صورت خواهد بود
  :نمودارهاي آماري براي متغيرهاي كيفي

ــراي ايــن نــوع متغيرهــا عبارتنــد از     و نمــودار   (Bar chart)نمــودار ميلــه اي :نمودارهــاي مناســب ب
  .(Pie chart) يدايره ا
  :توان از دو راه زير استفاده كردرسم اين نمودارها ميبراي 

 .و در مثال قبل توضيح داده شداز مسيري كه براي رسم جدول فراواني طي كرديم  - 1

 .تاس Graph راه دوم استفاده از منوي - 2

  :مسير زير را انتخاب ميكنيم
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در كادر باز شده روي گزينه نشان داده 
ه شده در شكل زير كليك كرده و دكمـ 

Define  درا كليك كني:  
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  .را كليك كنيد  Okدر كادر گفتگوي ظاهر شده متغير مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه 
  

 )Numerical Data(هاي عددي داده

 .باشـد مقادير متغيرهاي گسسته اعداد حاصل از شـمارش مـي   .گسسته و پيوسته: هاي عددي دو نوع اندداده
تواند عـددي مـا   اما تعداد فرزندان خانواده نمي ،تواند يك يا دو فرزند داشته باشدمي براي مثال يك خانواده

بـراي مثـال وزن   . هستندو در سمت مقابل، متغيرهاي پيوسته فاقد واحدهاي تفكيك پذير . بين اين دو باشد
  .يك متغير پيوسته است

 
 :متغير عددي گسسته

محدود است براي رسـم جـدول فراوانـي يـك متغيـر       الًك متغير گسسته، جدا از هم و معموچون مقادير ي
كه يك متغير گسسـته   اما اگر تعداد مقادير متفاوتي. كنيماي عمل ميعددي گسته همچون حالت متغير رسته

 .دخواهيم كرزياد باشد، براي رسم جدول فراواني، با آن مثل يك متغير پيوسته رفتار  گيردمي

 50انـد، در  خانواده در عرض زمستان مصرف كردهفرض كنيد تعداد قرصهاي سرماخوردگي كه يك  :تمرين
 :نتخاب شده به صورت زير باشدخانواده ا

0،0،7،5،3،3،4،5،3،2،8،3،3،2،4،4،3،6،7،4،5،4،6،4،5 
2،3،4،2،7،3،5،4،6،2،3،2،4،5،4،8،4،3،2،2،6،4،5،7،8 
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  ؟رسم كنيد SPSS جدول فراواني داده هاي فوق را با  -

 ؟نمودارهاي ميله اي و دايره اي را براي داده هاي فوق رسم كنيد -

درصـد   قرص مصرف كـرده انـد؟ چنـد    6مشخص كنيد چند درصد از خانواده ها در طول زمستان  -
  ؟قرص مصرف كرده اند 6قرص مصرف كرده اند؟ چند درصد حداقل  6حداكثر 

  
مخصـوص  كـه  (Histogram) چون متغير ما عددي است مي توانيم به جاي نمودار ميله اي از هيستوگرام 

  .هاي پيوسته است استفاده كنيمداده

  
  :متغير عددي پيوسته

  :هاي عددي پيوسته به گسستهتبديل داده
  .رسم جداول فراواني براي داده هاي پيوسته را با يك مثال بيان مي كنيم نحوه
جـدول   .قالب كره كه به نزديكترين عدد صحيح گرد شـده انـد بـه قـرار زيـر اسـت       40هاي وزن :)4(مثال

  ؟فراواني داده هاي فوق را رسم كنيد
 

33  46  38  34  51  36  47  24  35  52  
40  42  40  41  34  47  50  38  36  47  
21  41  37  37  35  30  32  30  29  26  
43  34  31  43  23  45  35  26  30  31  

 
فراواني كنيم و در هر رده با طول مساوي تقسيم ميها را به تعدادي رده هاي ما پيوسته باشد، دادههرگاه داده

 . كنيدها در رسم جدول فراواني به ترتيب زير عمل ماريم براي بدست آوردن تعداد ردهشا را ميهداده

            .مكنيآيد محاسبه ميابتدا حدود تغييرات داده ها را كه از فرمول بدست مي - 1

R=Max - Min 
 .كنيمها از مسير زير استفاده مي، كمترين داده ها و بيشترين دادهبراي محاسبه دامنه تغييرات
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  . دانتقال دهي variable(s)را همانند شكل زير به سمت راست و كادر  vaznمتغير 

  
  

  .گزينه هاي مورد نظر را تيك بگذاريد. ودكليك كنيد تا كادر زير ظاهر ش Optionsسپس روي گزينه 
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Minimum ،Maximum  وRange دكمه . را انتخاب كنيدContinue   و سپسOk   را كليـك كنيـد .
  .خروجي به صورت زير خواهد بود

 
Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
vazn 40 31 21 52 36.75 7.860 

Valid N (listwise) 40      
 

 5ن رده هـا را بــي  تعداد ًًالبراي بدست آوردن تعداد رده ها يك قاعده عمومي وجود ندارد و معمو - 2
به صورت زيـر    Sturgesيك قاعده مفيد استفاده از دستور استورگس. رده اختيار مي كنند 52تـا 

 :است

/ log( )m n 1 3  )تعداد كل رده يا طبقات( 222

  .كنيمه بزرگترين عدد صحيح گرد ميآن را ب. چون حاصل يك عدد اعشاري خواهد بود
/   :داريمال در مثال با log( ) /m   1 3 222 40 6 322 

  .مي گيريم 7پس تعداد طبقات را 

 ها در واقع عددي بـين در داده 53بنابراين عدد اند ا به نزديكترين عدد صحيح گرد شدههچون وزن - 3
ناميم كه در ساختن حدود طبقات ها ميرا تغيير پذيري مقادير داده5/0عدد . مي باشد 5/53 و 5/52
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ــرار مــي  ــورد اســتفاده ق ــردم ــر محاســبه مــي طــول هــر طب .گي ــه را هــم از فرمــول زي ــيمق           :كن
/ /L Range m  4  )طول رده( 574

طبقات مورد نظر بـه صـورت   . بسازيم 5طبقه به طول  7حال بايد . گيريمدر نظر مي 5س طول هر طبقه را پ
 :دزير خواهد بو

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

 
 
 
 
 
 
 

20 5 25 5 1
25 5 30 5 2
30 5 35 5 3
35 5 40 5 4
40 5 45 5 5
45 5 50 5 6
50 5 55 5 7

  

  .ددر يك دسته قرار گير كه هر عدد دقيقاً شوداعث ميانتخاب حدود طبقات به صورت فوق ب

يكـي  ال به واقع شدن داده در يكي از فواصل هفتگانه با حال متغير جديدي تعريف مي كنيم كه با توجه - 4
  :داين متغير مسير زير را طي كنيتعريف براي . را بپذيرد 7تا  1از مقادير 
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  .شودكادر گفتگوي زير ظاهر مي

  
  

سپس دكمـه  . را فشار دهيد تا به كادر سمت راست منتقل شود متغير مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه 

يد كادر گفتگوي زير باز مي شود كه در آن مقادير متغير جديد را با توجـه بـه   كنكليك  
  :مكنيمقادير متغير اوليه مشخص مي 
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  Output variableمطابق تصوير زيـر در قسـمت    .را كليك كنيد  Cotinueپس از تعريف مقادير دكمه 
  .درا كليك كني  changeنام متغير جديد را تايپ كرده دكمه 

  
  

  :دصورت زير مشاهده كنيرا كليك كرده و نتيجه كار را به   okپايان دكمه در 
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   .ساخته شده است 7تا  1مشاهده مي كنيد كه متغير جديد با مقادير 
هـايي بـه   چسـب براي مقادير متغير جديـد، بر  valueبرويد و در قسمت  variable viewبه قسمت   - 5

 :صورت زير تعريف كنيد

  
  

  .برگرديد Data view به قسمت 

 :دمقـادير آن، بـه دو صـورت خواهـد بـو      اگر براي مقادير يك متغير، بر چسب تعريف شده باشد، نمايش
  :توانيد حالت نمايش را تغيير دهيدبا كليك روي دكمه زير مي. مقادير متغير و بر چسب هاي مقادير

 
  

بـراي رسـم جـدول فراوانـي،     . ده استمقدار مختلف تبديل ش 7حال متغير پيوسته به يك متغير گسسته با 
  ).در كادر انتخاب متغير، متغير جديد كدبندي شده را انتخاب كنيد(همانند حالت گسسته عمل كنيد 



  موسسه دانش آماري                 SPSS نرم افزار جامعآموزش                    

          http://statcamp.blogfa.com             )09397494052(رضا بهرامي: مدرس            

  
  

  :هاي كره به صورت زير خواهد بودهاي مثال وزن قالبجدول فراواني داده
 

revazn 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

20.5-25.5 3 7.5 7.5 7.5 
25.5-30.5 16 40.0 40.0 47.5 
30.5-35.5 8 20.0 20.0 67.5 
35.5-40.5 6 15.0 15.0 82.5 
40.5-45.5 5 12.5 12.5 95.0 
45.5-50.5 2 5.0 5.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

  
  
  

  :هاي كمي پيوستهرسم نمودار براي داده
 .روند كه هر كدام كاربردهــاي خــاص خــود را دارد   ه نمودارهاي مختلفي به كار ميهاي پيوستبراي داده

هـاي پيوسـته مسـير زيـر را طـي      براي رسم هيستوگرام داده. است Histogram ارجح ترين اين نمودارها 
  :كنيد
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   .دكادر گفتگوي زير ظاهر خواهد ش

  
  

كليك كنيد  …Plotروي دكمه . ا انتخاب كنيدر  plots )السمت چپ پايين كادر با( Displayدر قسمت 
را كليـك    okرا كليك كرده سپس  Continue .را انتخاب كنيد  Histogramدر كادر گفتگو ظاهر شده 

  :هاي مثال قبل به صورت زير خواهد بودهيستوگرام داده. كنيد
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هاي اخير كاربرد آن بسـار زيـاد   لرود و در سامتغيرهاي پيوسته به كار مييكي ديگر از نمودارهايي كه براي 
  .هاي آماري خواهيم پرداختاست كه به آن بعد از بحث شاخص Box plot اي يا شده است نمودار جعبه

  
 :هاي آماريمحاسبه شاخص

مرحله  .بيان شدSPSS مرحله اول آمار توصيفي يعني تشكيل جداول فراواني و رسم نمودارهاي آماري در 
. دهستن هاي آماريشاخص ها در قالب اعدادي است كه موسوم بهصه كردن دادهالخ دوم در آمار توصيفي،

ها را اندازه كه گرايش به مركز يا مركزيت دادههائي شاخص: شوندهاي آماري به دو دسته تقسيم ميشاخص
-هـا بـه كـار مـي    گيـري تغييـر پـذيري داده   هائي كه بـراي انـدازه  و شاخص. )شاخصهاي مركزي (گيردمي

   ).يپراكندگهاي شاخص(رود
  
  
 

 :هاي مركزيشاخص

  هاي مركزي مهم عبارتند ازشاخص
رسـته  استفاده از اين شاخص بيشتر در متغيرهاي . اي است كه بيشترين فراواني را داردمد داده): Mode(مد

  .تاي اس
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كـم تعـداد يـك    شـود و در داده هـاي   ق مـي البه داده وسطي داده ها اطميانه : هاو چندك )Median(ميانه
هـا از  ها از آن كمتر و نصـف داده نصف داده ميانه داده اي است كه تقريباً .تشاخص پركاربرد و كار آمد اس

 مقــداري اســت كــه تقريبــاً ،pچنــدك مرتبــه  هــا هــم معــادل ميانــه اســت،تعريــف چنــدك. آن بيشــترند
 P100يا مساوي آن و درصد داده ها از آن كمتر ( )P100 تـرين  سـاده  . درصد داده ها از آن بيشـرند  1
  . و دهكها هستند  (Quartiles)، چاركهانوع چندكها
 .مقداري است كه يك چهارم داده ها از آن كمتر يا مساوي با آن هستند :چارك اول

 .معادل ميانه است :مچارك دو 

 .از آن كمتر يا مساوي با آن هستندها رم دادهمقداري است كه سه چها :چارك سوم

 .ها از آن كمتر يا مساوي با آن هسـتندمقداري است كه يك دهم داده :اول دهك

  .شوندهـا هـم بـه همين صورت تعريف ميسـاير دهك
 

. پركاربردترين و كاراترين شاخص براي اندازه گيري مركزيـت داده هـا ميـانگين اسـت     ):Mean(ميانگين
كه تعداد داده ها كم باشد يا تعدادي داده پرت در ميان داده ها مشاهده شـود، دقـت ميـانگين    البته در صورتي

فتد بايـد در اسـتفاده از ميـانگين هوشـيار     ات فوق اتفاق بيالكاهش خواهد يافت لذا درصورتيكه يكي از حا
 .بود

-ها را كاهش ميگونه دادهشود كه اثر اينهاي پرت، انواع ديگري از ميانگين تعريف ميبراي رفع مشكل داده

 .دهد

  
 :هاي پراكندگيشاخص

  منــد بــه قــهالدهــد، عهــا را بــه يــك مقــدار مركــزي نشــان مــي هــائي كــه گــرايش دادهغيــر از شــاخص
  . ها را بيان كنندكه به نوعي ميزان پراكندگي داده هائي هستيمشاخص

  
  :هاي آماري پراكندگي عبارتند ازمهمترين شاخص

  .تفاضل بزرگترين و كوچكترين داده را دامنه تغييرات مي نامند :(Range)دامنه تغييرات
  .ده ها از ميانگين را واريانس گوينميانگين مربعات تفاضل داد: (Variance)واريانس

  .جذر واريانس را انحراف معيار گويند :(Standard division)انحراف معيار
حاصل تقسـيم واريـانس بـر تعـداد      جذر(Standard Error of Mean): انحراف استاندارد ميانگين

  :، ابتدا مسير زير را طي كنيدالبراي محاسبه شاخصهاي با. داده ها را انحراف استاندارد ميانگين گويند
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توانيـد از كـادر   هاي مركـزي را مـي  شاخص .كادر زير باز خواهد شد .كليك كنيد روي دكمه 
Central Tendency  از كادر  هاي پراكندگي راو شاخصDispersion   تقـارن و  (و نوع شـكل توزيـع

 دكمـه  فهـاي مـورد نظـر   پـس از انتخـاب شـاخص    .دكنيـ انتخاب   Distributionرا از كادر  )كشيدگي

Continue  و سپسOK  را كليك كنيد.  
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  :دتوان از مسير زير استفاده كرو يا مي

  
  

  :دا انتخاب كنينظرتان ر هاي مورداخصكليك كنيد و ش …Option روي دكمه 
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  :Box plotنمودار 
ها، نمودار جعبه اي از نمودارهاي پرتوان و پركاربرد آماري است كه در كنار گرايش به مركز، پراكندگي داده

 شمايل كلي يك نمودار جعبه اي به صورت زيـر . كندهاي پرت، تقارن و الگوي كلي داده ها را بيان ميداده
  :است
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 بـرد برابـر   5/1اگـر داده اي بـيش از   .ك اول و چارك سوم را دامنه ميان چاركي مي گوينـد فاصله ميان چار
شود و به صورت يك نقطـه  چاركي از چارك اول يا چارك سوم فاصله داشته باشد، داده پرت محسوب مي

ير مسـ   Box plotبراي رسم . شودو نمودار بدون احتساب آن رسم مي شودخارج از نمودار نشان داده مي
  :زير را طي كنيد

  

 داده پرت

 بزرگترين داده

 چكترين دادهكو

 چارك سوم

 ميانه

 چارك اول

 برد چاركي
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 .را انتخاب كنيد Box plot كليك كنيد و در كادر ظاهر شده نمودار  Plotروي 

هـا، ميـزان   نحـوه تقـارن داده  . تاي در زير رسم شـده اسـ  هاي كرههاي مثال وزن قالبنمودار جعبه اي داده
  .ار مشاهده كردتوان در نمودخوبي ميه هاي پرت را براكندگي و وجود يا عدم وجود دادهپ
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  :فصل سوم
  آمار استنباطي
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  هاي آماريآزمون فرض   
و تجزيـه و   )نمونه(عات از قسمتي ازجامعه طالآوري و تنظيم اواره هدف از يك بررسي آماري، جمعهم    

اسـتنباط  تحليل و نتيجـه گيـري را    اين تجزيه و. استگيري از روي آنها در مورد كل جامعه نتيجه و تحليل
هاي آماري را مـورد  هاي مهم استنباط آماري يعني آزمون فرضدر اين بخش يكي از شاخه .گويندميآماري 

ي جامعه است كه ممكن اسـت درسـت يـا    فرض آماري در حقيقت حكمي درباره هر. دهيمقرار ميبررسي 
عات طالاين موضوع است كه با توجه به ا اري تعيينهاي آمبه طور كلي، هدف آزمون فرض. نادرست باشد

ا قابـل تاييـد اسـت يـ     اًقوي زنيم،خصوصيتي از جامعه ميهاي نمونه، حدسي كه درباره دست آمده از دادهبه 
   .خير

بـه انهـا اشـاره     براي انجام يك فرض آماري نياز به يك سري تعاريف و مفاهيم داريم كه در ذيـل مختصـراً  
  .خواهيم كرد

  فرضـيه اظهـار نظـري اسـت كـه در ارتبـاط بـا پارامترهـاي يـك يـا چنـد جمعيـت بيـان               :يف فرضيهتعر
  .شودمي
كنند استفاده مي Aكه ميانگين فشار خون بيماراني كه از داروي جديد  كندفرض كنيد محققي ادعا مي :مثال

  . گيرند كمتر استقرار مي Bدر مقايسه با بيماراني كه تحت درمان استاندارد 
دو گـروه مطـرح شـده    ) پـارامتر مجهـول  (عبارت فوق يك فرضيه است كه در ارتباط با ميانگين فشار خون

  .است
   

بـه  . اي تصـميم گيـري نمـود   توان نسبت به رد يا قبول فرضيهها ميبا استفاده از آزمون فرض :آزمون فرض
هـاي  يا فرضيه بيـان شـده بـا داده    نظرهاتوان تعيين نمود كه آيا اين اضهار عبارتي در آزمون يك فرضيه مي

در ارتباط بـا فرضـيه   ) نمونه گيري(در اين روش بر اساس اطالعات جمع آوري شده . موجود سازگار است
  .  مورد نظر اظهار نظر خواهيم كرد

  
اسـتفاده   Aخواهد بداند كه آيا ميانگين فشار خون بيماراني كه از داروي جديد فرض كنيد محققي مي :مثال
  گيرند از نظر آماري متفاوت است؟قرار مي Bد در مقايسه با بيماراني كه تحت درمان استاندارد ميكنن

  . اين مسئله در حقيقت بيان آزمون فرضيه است كه با يك روش آماري خاص تحليل مي شود
دم گويند و بعنوان فـرض عـ  مي H0در هر آزمون آماري يك فرضيه اوليه وجود دارد كه آنرا فرضيه صفر يا 

كـه   )ادعاي مطرح شـده (يا فرض مقابل وجود دارد H1  در برابر اين فرضيه، فرض. اختالف شناخته ميشود
  .   بعنوان فرض وجود تفاوت يا اختالف شناخته ميشود
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  : در مثال باال
كنند با بيماراني كه تحت درمان استفاده مي Aميانگين فشار خون بيماراني كه از درمان :  H0فرض صفر يا 

B قرار ميگيرند برابر است .  
استفاده ميكنند با بيماراني كه تحت درمـان   Aميانگين فشار خون بيماراني كه از درمان :  H1فرض مقابل يا 

B  است) كمتر(قرار ميگيرند متفاوت.  
  

  :در هر آزمون فرضيه، از ديدگاه آماري، مرتكب دو نوع خطا مي شويم
وقتي فـرض صـفر   ) به اشتباه(عبارت است از رد فرض صفر :شودنمايش داده مي αخطاي نوع اول كه با 

  ! شودانتخاب مي 05/0در اختيار پژوهشگر است كه معموال  α مقدار. درست باشد
 

وقتـي فـرض   ) به اشتباه(عبارت است از پذيرش فرض صفر :شودنمايش داده مي خطاي نوع دوم كه با 
  .مقابل درست باشد

 
  (β-1). ض صفر وقتي فرض مقابل درست باشدرد فر عبارت است از :توان آزمون

  
 باشد به همين دليـل مـا  مي مهمتر از خطاي نوع دوم يا  αدر بين دو خطاي مطرح شده خطاي نوع اول يا 

α مقدار  معموالً. كنيمرا قبل از شروع آزمايش ثابت فرض ميα  برابـر  بسته به نوع آزمايش و نظر آزمايشگر
  .      شودنظر گرفته مي در 1/0يا  01/0، 05/0

  .)است 05/0مقدار  افزارهاي آماري براي پيش فرض نرم: توجه(
  

  .شودبيان مي P-valueنتيجه هر آزمون آماري با  معموالً:  P-valueمفهوم 
-Pزمـون قـرار داده و   به عنوان مثال اگر متخصص آمار با استفاده از يك روش آماري فرضيه باال را مورد آ 

value  چيست؟ 02/0گيريم به عبارتي مفهوم اي ميبيان كند چه نتيجه 02/0را  
درمـان  (به ما ميگويد كه اگر قرار باشد كه بر اساس نمونه جمع آوري شده فرض صفر را به اشتباه رد كنـيم  

A  ازB كه اين خطا به مراتب كمتر از صدم ميباشد  2درصد يا  2احتمال اين اشتباه يا خطا تنها ) بهتر است
  ).  α=0.05يعني (خطايي است كه ما اجازه داريم مرتكب شويم 

  .شودبيان مي  P-value<0.05و به صورت 
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  :يمهايي در مورد يك جامعه و دو جامعه مي پردازحال به استنباط

  
  

  :استنباط در مورد يك جامعه
  هـايي را در ايـن مـورد انجـام     پـردازد و آزمـون  مـي زماني كه محققـي در مـورد يـك جامعـه بـه اسـتنباط       

  :كنددو هدف را دنبال مي عموماً، دهدمي
هاي يك نمونـه، در مـورد پارامترهـاي يـك جامعـه      روي آمارهاز ممكن است محقق بخواهد   - 1

 .استنباط انجام دهد

در . ه كنـد نرمال مقايسـ  ممكن است محقق بخواهد توزيع نمونه را با يك توزيع فرضي مانند توزيع - 2
توزيع نمونه بـا يـك توزيـع فرضـي      (Goodness-of-Fit)سئوال در مورد تطابق ، ح فنيالاصط

بحث خواهيم كرد و در هر مـورد تـا    2و سپس در مورد هدف  1بتدا در مورد هدف ا .خاص است
 .استنباط در مورد دو جامعه پيش خواهيم رفت

 :آزمون فرض در مورد ميانگين يك جامعه

  

هـاي آمـاري در   يم آزمون كنيم كه آيا ميانگين جامعه برابر عدد مشخصي هسـت يـا خيـر؟ فـرض    مندقهالع
  :اينصورت عبارتند از

:

:
o o

o

H

H

 
 


  1
  

  

  :آماره آزمون به صورت زير است. باشداي مييك نمونه  tآزمون مورد استفاده آزمون
  

o
obs

x
t

S

n


  

  .آزمون باال به صورت زير خواهد بود ناحيه رد و پذيرش براي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ناحيه پذيرش

o 

 ناحيه رد ناحيه رد

 
t

2

t
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تـوان گفـت ميـانگين    آيا مـي  .س در درس رياضي استالدانش آموز ك 20هاي هاي زير نمرهداده :)5(مثال
  چطور؟ 15است؟  12س الوزان اين كهاي رياضي دانش آمنمره

19  5/16  12 13 20 5/14 16  5/13 14  5/17  
5/12  5/19  11 17 5/14 13 12  17 5/10  16  

  
  .كنيممي SPSSها را به صورت زير وارد ابتدا داده

  
  

را انتخاب تا كادر زيـر بـاز    T Test… Analyze / Compare Means / One-Sampleسپس مسير 
  .شود
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 Testو در قسـمت  . انتقـال دهيـد   Test Variable(s)را به سمت راسـت و داخـل كـادر     scoreمتغير 

Value اسـت  15و  12كه در اين مثال بـراي قسـمت اول مقـادير    . آزمون داريد بنويسيد مقداري را قصد .
  .به صورت زير انجام خواهيم داد 15و يك بار براي مقدار  12بار آزمون را براي مقدار يك

  
  .نتايج مربوط به دو آزمون در زير داده شده است 

 
One-Sample Statistics

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
score 20 14.9500 2.82796 .63235 

One-Sample Test 

 

Test Value = 12 

t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
score 4.665 19 .000 2.95000 1.6265 4.2735 
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و  000/0 خص است، سطح معناداري در آزمون بـاال برابـر بـا مقـدار    هاي جدول باال مشهمانطور كه از داده
درصد فرض صفر پژوهش يعنـي برابـر بـودن     95در نتيجه در سطح اطمينان . است 05/0كوچكتر از مقدار 

 .پذيريمرا نمي 12ميانگين نمرات رياضي با مقدار 

One-Sample Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
score 20 14.9500 2.82796 .63235 

One-Sample Test 

 

Test Value = 15 

t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
score -.079 19 .938 -.05000 -1.3735 1.2735 

  
و  938/0 طح معناداري در آزمون بـاال برابـر بـا مقـدار    هاي جدول باال مشخص است، سهمانطور كه از داده

درصد فرض صـفر پـژوهش يعنـي برابـر بـودن       95در نتيجه در سطح اطمينان . است 05/0بزرگتر از مقدار 
 .پذيريمرا مي 15ميانگين نمرات رياضي با مقدار 

  
اكتريها در واحـد حجـم آب   خواهد تعيين كند كه آيا ميانگين تعداد بمي، اداره بهداشت يك شهر): 1(تمرين

را ، هر يك بـه حجـم واحـد   ، نمونه از آب 10پژوهشگران ؟ بيشتر است يا نه 200شهر از سطح ايمني يعني 
  :ازاند كه تعداد باكتريها عبارتند گرد آوري كرده و ديده

207 ،210 ،193 ،196 ،180 ،175 ،190 ،215 ،198 ،184   
 دهند؟  آيا داده ها دليلي بر نگراني به دست مي

 

داده هاي حاصل . راننده تاكسي در يك شهر در مورد درآمد روزانة آنها سئوال شده است 20از   ):2(تمرين
  ):بر حسب هزار تومان(بصورت زيرند

160،150،145،155،160،140،513،80،110،260،120،160،150،210،250،220،130،150،170،160  
هـزار   175ه متوسط درآمـد راننـدگان تاكسـي در ايـن شـهر      م كرده است كالسازمان تاكسيراني اين شهر اع

 آيا اين ادعا صحيح است؟ . تومان است

  
متوسـط  . ساله طراحي كرد 6هاي كالمي كودكان گيري مهارتروانشناسي آزموني را براي اندازه): 3(تمرين

عداد بـه دسـت آمـده از    ا. اجرا كرد) تك فرزند(اي از كودكاناو آزمون را به روي نمونه. است 60نمره آنها 
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هـاي كالمـي كودكـان بـا مقـدار      آزمون كنيد كـه آيـا مهـارت    05/0در سطح . آزمون در زير داده شده است
  تفاوتي دارد يا خير؟ )60(متوسط

60  58  62  59  61  64  57  62  58  60  
57  56  66  63  60  63  57  62  58  60  

  
منـد اسـت   روانشناسي عالقه. است 45ميانگين گيري خلق، داراي يك پرسشنامه مربوط به اندازه): 4(تمرين

نفر در اتاقي بـا رنـگ تيـره و     20اي با اندازه نمونه. تا بداند كه محيط فرد تا چه اندازه بر خلق او تاثير دارد
. اندبدون پنجره و هم چنين در حضور ساير عواملي مه بر خلق تاثير منفي داشتند، به اين پرسشنامه پاخ داده

درصد آزمون كنيـد كـه آيـا خلـق افـراد       95در سطح اطمينان . ه در جدول زير داده شده استنمرات مربوط
  تفاوتي دارد يا خير؟) 45(مورد بررسي با مقدار متوسط

  
  
  :امعه مستقلهاي دو جمون فرض در مورد ميانگينآز

  :شوندتي به صورت زير مطرح ميالاري سئواهاي آمدر بررسي
 يكسان است يا خير؟   Aو  Bس الاي دو كيا ميانگين نمره رياضي برآ  -

 آيا مي توان گفت به طور متوسط قد زنان و مردان يكسان است يا خير؟  -

  ت فوق در حقيقت مايليم بدانيم آيا ميانگين دو جامعه مستقل، برابر است يا خير؟الر سئواد
  :آزمون فرض مقايسه ميانگين دو جامعه مستقل به صورت زير است








211

210

:

:




H

H
 

  
-به صورت زيـر مـي  ) مالك آزمون(شودآماره يا مالكي كه براي آزمون مقايسه ميانگين دو گروه استفاده مي

  . باشد

21

21

11

nn
S

xx
t

p

obs




  

بـه ترتيـب حجـم نمونـه      2nو  1nبه ترتيب ميانگين نمونه گروه اول و دوم و  2xو  1xدر فرمول فوق 
دو گروه است كـه بـه صـورت زيـر      )ادغام شده(نيز انحراف معيار مشترك pS .باشندگروه اول و دوم مي

  . محاسبه ميشود



  موسسه دانش آماري                 SPSS نرم افزار جامعآموزش                    

          http://statcamp.blogfa.com             )09397494052(رضا بهرامي: مدرس            
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21
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2در فرمول فوق 
1s  2و

2s باشندبه ترتيب واريانس گروه اول و دوم مي.  
مقايسـه   tرا با مقداري از جدول توزيع obstاكنون به منظور مقايسه آماري ميانگين دو گروه بايد شاخص 

 .نماييم

)  اگر )
/
n n

obst t
  1 2 2

  .رد خواهد شد H0آنگاه فرض باشد،  2
  
 Aخواهد بداند كه آيا ميانگين فشـار خـون بيمـاراني كـه از داروي جديـد      فرض كنيد محققي مي :)6(المث

قرار ميگيرند از نظر آماري متفاوت اسـت   Bكنند در مقايسه با بيماراني كه تحت درمان استاندارد استفاده مي
ي و به تصادف به يكي از دو گروه بيمار را انتخاب نموده و آنها را به صورت مساو 20براي اين كار. يا خير

  .نتايج سنجش فشار خون اين افراد در جدول زير ثبت شده است. تخصيص ميدهد Bيا  Aدرماني 
A 120 122 121 134 125 132 128 140 136 127 
B 140 142 135 138 129 146 133 142 138 134 

  
درسي و در كتب درسـي آورده شـده اسـت    هاي هاي معمول محاسباتي كه در كالسابتدا مسئله را به روش

  .انجام خواهيم داد
 

B A   
70.371X2  128.50X1  ميانگين  

25.57 S2
2  46.28S2

1  واريانس  
10n 2  10n1  حجم نمونه  
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43.3tobsچون     بزرگتر از مقـدارt   10.2(اسـت جـدولt( 18
025.0   فـرض    بنـابراينH0  )  فـرض

  .خواهد شدن پذيرفته) هابرابري ميانگين گروه
 . هيم داداكنون مسئله باال را با استفاده از نرم افزار انجام خوا

ها بايد داده. هايي در مورد جامعه حاكم استفرض براي استفاده از آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه مستقل،
هاي براي مثال در داده. ها در دو گروه يكسان باشدمهمتر اينكه بايد واريانس دادهاي نرمال باشند و از جامعه

است يـا خيـر؟ ايـن     يكسان درمانيدردو گروه  فشار خونين انگميبايد ابتدا آزمون كنيم كه آيا واريانس ال با
خود اين آزمون را انجام داده و نتيجـه را در خروجـي    SPSS( گيردانجام مي Leven فرض توسط آزمون

  ). ددهنشان مي
  

  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 
نماييم را زير آنها وارد مي Bه دوم يا را در ستون اول وارد نموده و سپس دادهاي گرو Aابتدا دادهاي گروه 

در نظـر گرفتـه و در آن سـتون در مقابـل      groupتحت عنوان متغير  را) ستون ديگري(سپس متغير ديگري 
نمايـانگر   1كـه در آن كـد    .نمـاييم مشخص مـي  2و 1را با كدهاي  Bو  Aدادهاي ستون اول گروه درماني 

  )شكل زير. (است Bني نمايانگر گروه درما 2و كد  Aگروه درماني 
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را انتخـاب    ..Analyze / Compare means / Independent-Samples T Testسـپس مسـير    

  .كرده تا كادر زير باز شود
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و متغيـر كـد بنـدي     Test variableرا در قسـمت   )feshar(سپس متغيـر پاسـخ يـا همـان متغيـر كمـي      
  .وارد نماييدمانند شكل زير ه Grouping variableرا در قسمت  )jensiyat(شده

  

  
  

در كـادر  . شود بر روي آن كليك كرده تا كادر زير باز شـود فعال مي در اين حالت گزينه 
Group1: 1(كد (و در كادر Group2: كد)سپس روي دكمه . را وارد كنيد)  2Continue  وOk   كليـك

  . كنيد

  
  

  .خروجي مربوط به اين مثال در زير داده شده است
 

Group Statistics 

 jensiyat N Mean Std. Deviation 
Std. 

Error 
Mean

feshare 
khun 

A 10 128.50 6.803 2.151
B 10 137.70 5.056 1.599
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Independent Samples Test

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

feshare 
khun 

Equal variances 
assumed 

1.374 .256 -3.432 18 .003 -9.200 2.680 -14.831 -3.569 

Equal variances not 
assumed   -3.432 16.619 .003 -9.200 2.680 -14.865 -3.535 

 

سطر اول براي حالتي است كه واريانس ). سطر اول و دوم(مي بينيد كه آزمون در دو حالت انجام شده است
براي آزمون فرض برابري واريانس هـا انجـام شـده      Leveneدراين حالت آزمون . ها برابر فرض شده اند

. شـده اسـت   05/0و بزرگتر از مقدار  256/0 آزمون لون برابر با است كه در اين حالت چون سطح معناداري
شود، لذا نتايج سـطر اول معتبـر   نميها رد فرض صفر برابري واريانسدرصد،  95بنابراين در سطح اطمينان 

تيجه نهايي آزمون برابـري  ن .ها فرض نشده استراي حالتي است كه برابري واريانسسطر دوم ب. خواهد بود
 95در دو سـتون آخـر هـم يـك فاصـله اطمينـان        .شودمي، تعيين معناداري ها هم با توجه به سطحميانگين

  .ها ساخته شده استبراي تفاضل ميانگيندرصدي 
  .اكنون با توجه به مقادير به دست امده در باال، نتيجه آزمون را تفسير كنيد و با روش قبل  مقايسه كنيد

واه انتخاب شده انـد و وزن آنهـا انـدازه گيـري     دانش آموز دختر به دلخ 7دانش آموز پسر و  10 :)5(تمرين
  :داده ها بصورت زيرند. شده است
  55  63  60  45  57  45  60  65  48  54  دختر
  75  90  85  70  68  72  74  80  68  75  پسر

  
  .درصد انجام دهيد 95آزمون برابري وزن دختران و پسران را در سطح اطمينان  

  
يشگاه يكسـان اسـت يـا خيـر؟     الي دو نوع روغن توليدي يك پامايليم بدانيم آيا نيروي چسبندگ ):6(تمرين

قوطي انتخاب شده است كه ميزان چسبندگي آنهـا بـه    8براي اين كار از توليدات كارخانه از هر نوع روغن 
  :صورت زير است

 A29/10 28/10 27/10 32/10 30/10 27/10 28/10 27/10روغن 
 B 26/10 29/10 31/10 27/10 30/10 26/10 31/10 31/10روغن 

  آزمون كنيد كه آيا ميانگين چسبندگي دو نوع روغن يكسان است؟ 01/0ر سطح د  Bروغن 
  



  موسسه دانش آماري                 SPSS نرم افزار جامعآموزش                    

          http://statcamp.blogfa.com             )09397494052(رضا بهرامي: مدرس            

دانشجو به شيوه سنتي و با  10. يك روانشناس تربيتي قصد مقايسه دو روش تدريس آمار را دارد ):7(تمرين
ر آزموش آنها از نـرم افزارهـاي   دانشجو بودند كه د 8گروه ديگر . حداقل استفاده از كامپيوتر آموزش ديدند

هـا در  داده. هاي مشابه بـه درصـد تبـديل شـدند    كل نمرات به دست امده در آزمون. شدكامپيوتري استفاده 
آزمون كنيد كه آيا بـين دو روش تفـاوتي وجـود دارد يـا      05/0در سطح . جدول زير نمايش داده شده است

  خير؟
  
  :)Paired t-test(وابسته امعههاي دو جمون فرض در مورد ميانگينآز

توانـد بـر اثـر    اين وابستگي مي. هاي مورد بررسي دو جامعه مورد بررسي وابسته هستنددر برخي از آزمايش
هـاي  و يـا نمونـه   )دوقولوهـا (و يـا اينكـه وابسـتگي خـوني     )قبل و بعد از مداخله يك متغير(تكرار آزمايش

  .باشدشده ) 20ب هوشي زير بيماران ديابتي يا سرطاني يا افراد با ضري(همتا
كـاهش وزن يـك گـروه از افـراد      براي مثال فرض كنيد كه هدف، بررسي اثر يك رژيم غذايي بر ):7(مثال 
زوج شده ما ابتدا يك بار وزن افراد را قبل از رژيم غـذايي انـدازه گيـري نمـوده و      tبر اساس آزمون . باشد

در حقيقت در اين روش ما . نماييمگيري ميم غذايي اندازهراد را بعد از رژيسپس يك بار ديگر وزن همان اف
شود كه اگر تفاوتي بين ميانگين قبـل از رژيـم   اين كار موجب مي. نماييمهر فرد را كنترل خودش منظور مي

غذايي با ميانگين بعد از رژيم غذايي مشاهد شود اين تفاوت ناشي از اثر درمان باشـد نـه عوامـل مخـدوش     
سـي اثـر   شـود هنگـام برر  ليل اين امر نيز آنست كه چون هر فرد كنترل خودش محسـوب مـي  د. كننده ديگر

اي مانند سن، جنس، تغذيه، شيوه زندگي و عوامل ژنتيكي براي هر فرد ثابـت  درمان، عوامل مخدوش كننده
يـانگين دو  مـا م  t-testاين در حاليست كه در آزمون . گرددباقي مانده و در عمل تنها اثر درمان مشاهده مي

نماييم كه در اين حالت ممكـن اسـت ايـن دو گـروه از نظـر عـواملي كـه        نمونه مستقل را با هم مقايسه مي
اين بنابر. ابل اعتمادي بدست نياوريمبرشمرديم با هم متفاوت بوده و هنگام مقايسه ميانگين دو گروه نتايج ق

است مـا از روش فـوق بـه     نظور شود بهتردر شرايطي كه اين امكان وجود دارد كه هر فرد كنترل خودش م
در هر حال ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه جـور سـازي      . ريزي آزمايش خود استفاده نماييممنظور طرح

انجام آن غير ممكن است و ما بايد بر اساس دو نمونـه   عملي پر هزينه و وقت گير بوده و در مواردي عمالً
 :نماييمزوج شده از فرمول زير استفاده مي tظور انجام آزمون به من. ريزي نماييمرا طرح مستقل آزمايش

n
s

d
t

d
obs 

 
. خواهـد بـود   dكه ميـانگين ايـن تفاوتهـا    ) يا برعكس(باشد تفاوت مقدار قبل و بعد مي dدر فرمول فوق 

ــين  ــاوت  dsهمچن ــار تف ــراف معي ــاهده انح ــاي مش ــي  ه ــده م ــبه    ش ــر محاس ــول زي ــه از فرم ــد ك   باش
  .گرددمي
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n

d
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1i
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1n

dd
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n

1i

2
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d 






  
/ اگر مقدار

n
obst t

 1
-n در اين مقايسه. ها قبل و بعد از مداخله رد خواهد شدآنگاه فرض برابري ميانگين 2

  .نام دارد  tدرجه آزادي توزيع  1
 

  وزن قبل از درمان  وزن بعد ازدرمان  )id(قبل-عدب
4  81  85  
2  72  74  
10  79  89  
8  70  78  
0  77  77  
5  75  80  
5  70  75  

  
d/بر اساس اطالعات فوق   4 ds/و  86  3 obst/ميباشد كه بر اين اساس 39  3  :واهد آمدبدست خ 79

/
/

/
obs

d

d
t

s
n

  
4 86 3 793 39

7
از مقدار جدول بيشتر است در نتيجـه داليـل   obst با توجه به آنكه مقدار

  .كافي براي پذيرش فرض صفر وجود ندارد

// / /
n

obst t t
   1 6
2 00253 79 2 306  

 
 .در ادامه چگونگي انجام آزمون باال را در نرم افزار بيان خواهيم كرد

  
  SPSSد اطالعات در نرم افزار روش ورو

در اين روش بايد اطالعات قبل و بعد در دو ستون متفاوت و در مقابل هم همانند آنچه كه در جـدول بـاال   
  .وارد شوند ، همانند شكل زيرspssمشاهده شد در نرم افزار 
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ادر زير باز را انتخاب كرده تا كCompare means / paired sample t-test  / Analyze سپس مسير
  .شود

  
  

در  paired variableرا به قسـمت  )before & after(در اين قسمت دو متغير موجود در سمت راست 
 .را اجرا نماييد OKسمت چپ منتقل نموده و دستور 

  .خروجي اين آزمون به صورت زير خواهد بود
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Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Pair 1 
before 74.8571 7 4.37526 1.65369
after 79.7143 7 5.46852 2.06691

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
before & 

after 
7 .785 .036 

 
Paired Samples Test

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair 1 before - after -4.85714 3.38765 1.28041 -7.99020 -1.72409 -3.793 6 .009 

 

  با توجه به مقادير جدول فوق نتيجه آزمون را تفسير كنيد؟
  

هر عضـو از جفـت    .جفت بيمار ديابتي را به دو گروه واگذار كرد 10شناختي يك پژوهشگر روان ():تمرين
هموگلوبين جفت  AICآنها بر اساس مقادير . بيمار ديابتي به گروه يوگا يا گروه مراقبه متعالي واگذار شدند

در سطح اطمينان . نتايج در جدول زير داده شده است. هموگلوبين آنها تعيين شد AICماه،  6از بعد . شدند
  هموگلوبين بررسي كنيد؟ AICدرصد تاثير دو گروه يوگا و مراقبه متعالي را بر مقادير  95

  8/6  9/7  5/7  7  6/6  3/7  7  8/6  6/6  4/6 گروه يوگا
  9/6  2/7  3/7  2/7  3/6  4/7  8/6  9/6  5/6  2/6 گروه مراقبه متعالي

  
آنها از رژيم غذايي خاصي به . گيري شداي از بيماران ديابتي، قند خون صبحگاهي آنها اندازهنمونه(): تمرين

اعتقاد بر اين است كه رژيـم  . گيري شدماه استفاده كردند و دوباره قند خون صبحگاهي آنها اندازهمدت يك
  .آزمون را انجام داده و نتيجه را تفسير كنيد. دهدميغذايي حساسيت بدن به انسولين را افزايش 

  126  115  128  150  132  140  135  115  125  120 قبل رژيم
  140  125  130  137  123  125  130  120  123  115  بعد از رژيم

  
ي معينـي،  شـده بودنـد، قبـل و بعـد از معالجـه      ظرفيت تنفس پنج نفـر كـه بـه تصـادف انتخـاب     (): تمرين
آزمون برابر ظرفيت تنفس افراد را قبـل و بعـد از معالجـه در    . هاي زير بدست آمدند ه و دادهگيري شد اندازه

   .انجام دهيد% 99سطح اطمينان 
  5              4               3               2             1  شخص

قبلظرفيت  x  2750       2360         2950          2830         2250  



  موسسه دانش آماري                 SPSS نرم افزار جامعآموزش                    

          http://statcamp.blogfa.com             )09397494052(رضا بهرامي: مدرس            

بعد  تنفس y  2850       2380         2930          2860         2320  
  
  

  :(ANOVA)يا بيشتر از سه گروه مستقل 3آزمون مقايسه ميانگين 
 -t )Tمونبوسيله آز توانيماراي دو گروه مقايسه هستند را ميآزمايشاتي كه د هاي آمارياستفاده از آزمونبا 

Test  (بايد بين هر دو گروه  ،اما اگر آزمايشي شامل بيش از دو گروه باشد. مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم
تعداد زيادي مقايسات دو گانه صورت گيرد كه اين امر عالوه بر  افزايش تعداد  tاز آنها با استفاده از آزمون 

  .دهدباشد را نيز افزايش مي) معني دار(صادفي ن تيمار به طور تمقايسات، امكان اينكه اختالف بي
 Analysis of(رود تجزيـه و تحليـل واريـانس   قايسـه بـيش از دو تيمـار بـه كـار مـي      روشي كـه بـراي م  

Variance (ندآزمـو  بـار  اين آزمون اين است كه تنها بـا انجـام يـك    استفاده از از مزاياي .شودناميده مي، 
  .گيردمورد بررسي قرار مي ،ارهاي موجود در آزمايشهاي كليه تيماختالف ميان ميانگين

  : هدف از آزمون بررسي زير مي باشد
 
Ho: µ1= µ2 =…………= µk 

 
H1: µi ≠ µj      با ساير آنها تفاوت داشته باشد  µi حداقل يكي از            

 
ر بـر مبنـاي جـدول    آزمون مقايسه ميانگين سه گروه يا بيشـت . انجام خواهد شد Fاين روش بر مبناي آزمون 

  .زير كه جدول تحليل واريانس نام دارد ميباشد

F 
MS(Mean 

square) 
  منبع  مجموع توانهاي دوم  درجه آزادي

MSB
F

MSE
  

SSB
MSB

k


1  K-1  



k

1j

2
ij )yy(nSSB هاهبين گرو  

SSE
MSE

N K



 N-K  ( )

jnk

ij i
j i

SSE y y
 

  2

1 1
  هاون گروهدر  

    N-1  
 


k

1j

n

1i

2
ij

j

)yy(SST  كل  

  
. باشد فرض صفر رد خواهد شـد  Fمشاهده شده بزرگتر از مقدار بحراني جدول Fاگر در اين جدول مقدار 

kN,1k(FFobs(يعني اگر    البته در نرم افزار . شودباشد آنگاه فرض صفر رد ميSPSS    عـالوه بـر
 P-valueدرچنـين شـرايطي   . گـردد نيز گـزارش مـي   P-valueني داري يا همان احتمال مع Fمقدار آماره 
در هر حال در هنگام استفاده از جـدول  . معني دار در نظر گرفته خواهد شد)  0.01يا α )0.05كوچكتر از 
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ANOVA       ــر ــه اگ ــيم ك ــته باش ــه داش ــم توج ــه مه ــن نكت ــه اي ــد ب )باي , )obsF F k N k  1  ــا ي
.P value 0 هاي مورد مطالعه از نظر آمـاري  گيريم كه حداقل دو گروه از گروهباشد ما تنها نتيجه مي 05

هايي كه از نظر آماري متفاوتند هتوانيم تشخيص دهيم كه اين گرودهند اما نميداري را نشان ميتفاوت معني
به منظور شناسايي  )پسين(تعقيبي هايدر چنين شرايطي ما نياز داريم كه از آزمون. ها خواهند بودكدام گروه
  . ها استفاده نماييماين تفاوت

  
   (Post Hoc)آزمون هاي پسين 

هـاي  داري بـين ميـانگين گـروه   نشان دهد كه تفاوت معني ANOVAبر اساس توضيحات باال اگر جدول 
. ي داري دارنـد هـا بـا هـم تفـاوت معنـ     همند هستيم كه بدانيم كدام گروعالقهمورد مطالعه وجود دارد آنگاه 

ها در جـدول زيـر نمـايش داده    مهمترين اين آزمون. هاي پسين بستگي به نظر پژوهشگر داردانتخاب آزمون
  . اندشده

  
  آزمون  توان  خطا
    LSD 

(least significant 
difference) 

  كولز-نيومن
(Duncan)دانكن  
(Tukey)توكي  

(Scheffe) شفه  
  

-فوق مشاهده مي شود، اين آزمونها بر اساس توان و خطايشان مورد استفاده قرار مي همانطور كه در جدول

  .گيرند
  .واقعا متفاوت هستند ها وقتيكهاحتمال كشف تفاوت: توان
  . واقعا متفاوت نيستندها وقتي احتمال كشف تفاوت: خطا

را انتخـاب   LSDزمـون  ها حسـاس هسـتيد آ  بنابراين اگر شما پژوهشگري هستيد كه به كوچكترين تفاوت
).  باشـد هاي پسين ميتوان آن باالتر از ساير آزمون(كنيد زيرا اين آزمون به كوچكترين تفاوتها حساس است 

دار متفاوت نيسـتند بـا ايـن آزمـون معنـي      هايي كه واقعاًاما بدانيد كه بر اساس اين آزمون ممكن است گروه
هـا دارد امـا   نكه اين آزمون توان باالتري نسبت به ساير آزمونبه اين مفهوم كه علي رغم آ(نشان داده شوند 

ها محافظه كارانه تر است به اين مفهوم كه اگـر  اما آزمون شفه از همه اين آزمون). خطاي آن هم بيشتر است
ي محافظه كار هسـتيد  به عبارت(ستيد كه واقعا متفاوتندشما پژوهشگري هستيد كه تنها به دنبال گروه هايي ه
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دار يهاي معناين آزمون تفاوت. استفاده نماييداز آزمون شفه ) دار بيان كنيدخواهيد هر تفاوتي را معنيميو ن
بـه   .اما خطاي آن هم كمتر است) ها كمتر استيعني توان آن نسبت به ساير آزمون(دهد كمتري را نشان مي

ود داشته كه با ايـن آزمـون مشـخص شـده     وج دهد احتماال اين تفاوت واقعاًعبارتي اگر تفاوتي را نشان مي
  .  دهددار نشان نميرتي اين آزمون هر تفاوتي را معنيبه عبا. است

  
  SPSSدر نرم افزار  ANOVAها براي انجام آزمون ورود دادهروش 

ود كـه تجزيـه و تحليـل بـه     پذيرفته شـ  Hoاگر فرض . كنيمابتدا دو فرض را با هم مقايسه ميبراي اين كار 
 هاي مـورد بررسـي  گروه) يهاميانگين(باشد كه ميان تيمارهاي دهنده اين موضوع مي رسد و نشانميپايان 

  .تفاوتي وجود ندارد
  .ها بگرديمباشد و بايد بدنبال اختالفدهنده اختالف ميان تيمارها مي رد شود نشان Hoاما اگر فرض 

  
بيمارسـتان بـه     5در اي يـك بيمـاري خـاص    بر ماه در شهريور متوسط زمان بستري شدن بيماران :)8(مثال

بيمارسـتان تفـاوت    5 بيماران )به روز(بررسي كنيد كه آيا ميان متوسط زمان بستري شدن .استصورت زير 
در ايـن زمينـه    هاكدام بيمارستان ميان در صورت وجود اختالف نشان دهيد كه داري وجود دارد يا نه؟معني

  .تفاوت وجود دارد
  مان بستري شدن بيمارانمتوسط ز = تيمار

 نوع بيمارستان
 )به روز(متوسط زمان بستري شدن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 A 7 7 8 6 7 5 8 7 6 8بيمارستان 

 B 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5بيمارستان 

 C 7 5 5 5 4 7 4 4 5 5بيمارستان 

 D 8 9 9 11 6 10 11 11 10 12بيمارستان

 E 4 9 6 4 4 4 5 5 4 6بيمارستان

  
دو متغيــر بــه نــام نــوع     Variable Viewبــراي انجــام آزمــون در نــرم افــزار ابتــدا در پنجــره       

كنيم و سپس مانند توضـيحاتي  تعريف مي) time(بستري شدن بيمار زمانو ديگري  )hospital(بيمارستان
  . كنيمرا متناسب با نوع متغير تنظيم ميهاي مورد نظر كه در آغاز گفته شد ستون

 
  .كنيمها را تعريف مينوع بيمارستان Valuesقسمت براي متغير نوع بيمارستان در ستون در اين 

  .)كنيماستفاده مي .....)و 2و  1(به جاي اسامي بيمارستان از كدهاي  Data Viewدر پنجره (
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  .آيدبه صورت زير در مي  Variable Viewپنجره   okكليك كردن بر روي  باو در پايان 
  

  
  

 مربـوط بـه   در سـتون بيمارسـتان كـد    . كنـيم هـا را بـه صـورت زيـر وارد مـي     داده Data Viewنجره در پ
وارد كرده و جلوي هـر كـد در سـتون زمـان، مـدت زمـان بسـتري شـدن  بيمـاران          ) 5تا  1(بيمارستانها را 

  .كنيموارد مي هادادههاي مختلف را  طبق جدول بيمارستان
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    .…Analyze / Compare means / One-Way ANOVAمسير براي انجام آزمون 
  .را انتخاب تا كادر بعدي باز شود

  
  



  موسسه دانش آماري                 SPSS نرم افزار جامعآموزش                    

          http://statcamp.blogfa.com             )09397494052(رضا بهرامي: مدرس            

  .انتقال دهيد Factorرا به كادر   hospitalو متغير  Dependent Listرا به كادر  timeمتغير سپس 
  

ي شـدن  مدت زمان بسـتر (براي بررسي اينكه آيا بين واريانسهاي  كليك كنيم okكلمه بر روي قبل از اينكه 
  .تا پنجره زير باز شود كليك مي كنيم optionبيمارستان تفاوت وجود دارد يا خير بر روي كلمه  5) بيماران

ــره  ــه  One-Way ANOVA:Optionدر پنجـ و  Homogeneity of variance testگزينـ
Discriptive در ادامه ابتدا بر روي كلمـه  را فعال كرده ،Continue   و سـپسOk    تـا  كنـيم  كليـك مـي

  .هاي زير بدست آيندخروجي
                                          

  
  

 
Descriptives(1) 

zamane bastari shodan 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

hospital A 10 6.90 .994 .314 6.19 7.61 5 8 

hospital B 10 6.90 1.101 .348 6.11 7.69 5 8 

hospital C 10 5.10 1.101 .348 4.31 5.89 4 7 

hospital E 10 9.70 1.767 .559 8.44 10.96 6 12 

hospital E 10 5.10 1.595 .504 3.96 6.24 4 9 

Total 50 6.74 2.136 .302 6.13 7.35 4 12 

 
Test of Homogeneity of Variances(2) 

zamane bastari shodan 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.031 4 45 .402 
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ANOVA(3) 

zamane bastari shodan 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 141.920 4 35.480 19.542 .000 
Within Groups 81.700 45 1.816   

Total 223.620 49    

 

تايج بدسـت  ن. دهدبيمارستان به ما مي 5هاي توصيفي مدت زمان بستري شدن را به تفكيك آماره )1(جدول
  5 مـدت زمـان بسـتري شـدن      هـاي دهد كه در آزمـون مقايسـه بـين واريـانس    نشان مي )2( جدولآمده از 

امـا نتـايج بدسـت آمـده از      .) P-value>0.05(داري از نظر آماري وجود نـدارد  بيمارستان اختالف معني
داري بيمارسـتان اخـتالف معنـي    5مدت زمان بستري شـدن    هايميانگيندهد كه ميان نشان مي) 3(جدول 

  .) P-value <0.05(.وجود دارد
داري دارند در نتيجـه بـه   معني بيمارستان با هم تفاوت 5هاي دهند كه ميانگينها نشان ميبه دليل اينكه داده

  .باشيمميها فاختال دنبال
 Post Hocگزينه  Optionو به جاي كليك بر روي گزينه  كنيمتكرار مي منظور مسير باال را دوباره بدين 

بـاز    One- Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisonsرا انتخاب مي كنيم تـا پنجـره   
  .شود

 ها مورد استفاده قـرار دهـيم آورده شـده   ينتوانيم براي مقايسه ميانگا كه ميهايي ردر اين پنجره انواع آزمون
  .است

  . اين پنجره از دو بخش  تقسيم شده است
  
  :دنهاي مورد استفاده در حالتي كه واريانس جوامع تفاوتي نداشته باشآزمونمربوط به  قسمت باال 
)Equal Variances Assumed(  

 Equal( :ريـانس جوامـع متفـاوت باشـند    هاي مورد استفاده در حالتي كه واآزمون مربوط به  قسمت پايين

Variances Not Assumed(  
  

هـا را  كه برابـري واريـانس   Hoبه بيان ديگر فرض  ،ها پذيرفته شددر اين مثال چون فرض همگني واريانس
   .كنيمهاي بااليي استفاده ميكند رد نشده شده است  از آزمونمطرح مي

  .را مورد بررسي قرار مي دهيم چند مورد از مهمترين آزمونها قسمتدر اين 
 :مسير انتخابي به صورت زير خواهد بود

Analyze / Compare means / One-Way ANOVA / Post Hoc…  
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  .پس از انتخاب مسير باال كادر زير باز خواهد شد

  
  

  ه آزمـون سـ  بـه طـور نمونـه     ها با هم اختالف معني داري ندارند در پنجره باال در حالتي كه واريانس گروه
  . را براي تجزيه و تحليل آماري انتخاب مي كنيم) Tukey،Duncan ،Dunnett(متداول 

  
) بيمارسـتان  5(هـا  اين نكته را بايد مورد توجه قرار داد كه از ميان يكي از گـروه  Dunnettدر مورد آزمون 

ـ اين گـروه مـي  . ن بسنجندها را با آگيريم تا ساير گروهدر نظر مي) شاهد(وان گروه كنترليكي را به عن  دتوان
ا آخـر در  ها به عنوان گروه اول يـ انتخاب هر كدام از اين گروه .باشد) Last(يا گروه آخر) First(گروه اول

 Control Categoryگزينـه    Dunnettبراي اين كار با فعال كـردن آزمـون   . كندنتايج تغييري ايجاد نمي
در مرحلـه بعـد بـا كليـك بـر روي      . كنـيم ل را انتخـاب مـي  بـروي آن گـروه كنتـر   فعال شده و در مربع رو

Continue رويم و با كليك بر روي به پنجره قبلي ميOk هاي مـورد نظـر را مشـاهده    مي توانيم خروجي
   .كنيم
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Multiple Comparisons
Dependent Variable: zamane bastari shodan 

 
(I) hospital (J) hospital 

Mean 
Difference (I-

J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence Interval 

 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Tukey HSD 

hospital A 

hospital B .000 .603 1.000 -1.71 1.71 
hospital C 1.800* .603 .035 .09 3.51 
hospital E -2.800* .603 .000 -4.51 -1.09 
hospital E 1.800* .603 .035 .09 3.51 

hospital B 

hospital A .000 .603 1.000 -1.71 1.71 
hospital C 1.800* .603 .035 .09 3.51 
hospital E -2.800* .603 .000 -4.51 -1.09 
hospital E 1.800* .603 .035 .09 3.51 

hospital C 

hospital A -1.800* .603 .035 -3.51 -.09 
hospital B -1.800* .603 .035 -3.51 -.09 
hospital E -4.600* .603 .000 -6.31 -2.89 
hospital E .000 .603 1.000 -1.71 1.71 

hospital E 

hospital A 2.800* .603 .000 1.09 4.51 
hospital B 2.800* .603 .000 1.09 4.51 
hospital C 4.600* .603 .000 2.89 6.31 
hospital E 4.600* .603 .000 2.89 6.31 

hospital E 

hospital A -1.800* .603 .035 -3.51 -.09 
hospital B -1.800* .603 .035 -3.51 -.09 
hospital C .000 .603 1.000 -1.71 1.71 
hospital E -4.600* .603 .000 -6.31 -2.89 

Dunnett t (2-
sided)b 

hospital B hospital A .000 .603 1.000 -1.53 1.53 
hospital C hospital A -1.800* .603 .016 -3.33 -.27 
hospital E hospital A 2.800* .603 .000 1.27 4.33 
hospital E hospital A -1.800* .603 .016 -3.33 -.27 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
b. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. 

 
Homogeneous Subsets 

zamane bastari shodan
 

hospital N 
Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Tukey HSDa 

hospital C 10 5.10   
hospital E 10 5.10   
hospital A 10  6.90  
hospital B 10  6.90  
hospital E 10   9.70 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Duncana 

hospital C 10 5.10   
hospital E 10 5.10   
hospital A 10  6.90  
hospital B 10  6.90  
hospital E 10   9.70 

Sig.  1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000. 
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 Confidence %95   ها از دو ستونراي نتيجه گرفتن درباره وضعيت برابري يا عدم برابري ميانگينب

Interval  وSig   عدد مشاهده شده در ستون . ستفاده مي كنيماSig  معرف  
 P-Valuse گيرند مورد بررسي قرار مي 05/0ها در سطح زمونآو چون  باشدها ميبدست آمده در آزمون

  .است 05/0مقايسه با مقدار   Hoفرض اوليه  يعني قبول يا رد انهمبناي پذيرش يا عدم پذيرش آ
Sig/هاي يك دامنه اگردر آزمون 005  فرض اوليهHo  رد مي شود و اگر/Sig 005  ه فـرض اوليـHo  رد
  .استفاده مي شود 025/0از  05/0اما در آزمونهاي دو دامنه به جاي . نمي شود

  
 كه نمـايش  است ) Confidence Interval %95( تون مربوط به فاصله اطمينانس Sigهم ارز با ستون 

  .مي باشد  Sigنتايج بدست آمده در ستون  ي برتأييدهمچنين  و درصدي 95دهنده يك فاصله اطمينان 
  :     دهيم رابطه زير برقرار استنشان  بدست آمده را با  p-valuesاگر 

)  1 فاصله اطمينان(P  
  

  .شودمي 95/0باشد فاصله اطمينان  05/0داري برابر يعني سطح معني بنابراين وقتي مقدار
دارد و اگـر عـدد صـفر را شـامل     ) U(و يـك حـد بـاال   ) L(اين فاصـله اطمينـان يـك حـد پـايين     

شـود و ايـن هـم    ها رد نمييعني برابري ميانگين  Hoدهنده اين است كه فرض  نشان) L<0<U(شود
Sig/ارز 005 Sig/شامل صفر نباشد هم ارز اين است كه باشد و اگر اين بازه مي   005  بيان مـي و-

  . شودها رد مييعني برابري ميانگين  Hoكند كه فرض 
كه به عنوان گروه كنترل در نظر  Aبيمارستان  كه؛ كنيممشاهده مي Dunnettدر خروجي مربوط به آزمون  

شـد و نتـايج در    ها از نظر ميانگين مدت زمان بستري شدن مقايسـه آمـاري  گرفته شد با تك تك بيمارستان
ا براي هر ازمون جداگانـه نشـان   ر P-Valuseكه مقادير  Sigدر ستون مربوط به . جدول آورده شده است

Sig/، هر جا دهدمي 0025 به بيان ديگر بين . دهد كه فرض برابري دو ميانگين رد شده استنشان ميباشد
علـت اسـتفاده از   . رسـتان تفـاوت معنـي داري وجـود دارد    ميانگين مدت زمان بستري شـدن بـراي دو بيما  

/Sig 0025 به جاي/Sig 005 در اين است كه آزمونDunnett 2 (يك ازمون دو دامنه است-Side( .  
Sig/(تفاوت ندارد Bبا بيمارستان  Aدهند كه ميانگين بيمارستان نتايج نشان مي 0025( .ميـانگين  اما ميان 

Sig/(جود داردداري وها تفاوت معنيساير بيمارستان با ميانگين Aبيمارستان  0025.(  
  
زمون به علـت  آدر اين . شوندها با هم مقايسه ميتك تك بيمارستان Tukeyزمون آخروجي مربوط به  در 

Sig/يك دامنه بودن هر كجا  005 به بيان ديگر بـين ميـانگين مـدت    ( شودها رد ميفرض برابري ميانگين
  .)داري وجود داردماري تفاوت معنيآزمان بستري شدن دو بيمارستان از نظر 
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آزمونهاي تـوكي و دانكـن   ) Homogeneous Subsets(در خروجي مربوط به زيرمجموعه هاي همگن 

  . دهندارند را در يك زير گروه قرار ميدهايي كه با هم تفاوت نميانگين
البته بـا توجـه بـه    . هر كدام تأييدي بر نتيجه آزمون ديگر است هامعمول نتايج بدست آمده از آزمون به طور

ها در بعضي مواقع ممكن است كه نتيجه بدست آمده در يك آزمون با نتيجه بدست آمـده  درجه دقت آزمون
 .متفاوت باشددر آزمون ديگر 
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  :فصل چهارم
 هايآزمون

  ناپارامتري
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  :)Parametric Tests(هاي آماري پارامتريآزمون     
هاي پـارامتري،  براي استفاده از آزمون. ها دانستتوان موثرترين نوع آزمونرا مي هاي آماري پارامتريآزمون

-فرض ها به چگونگي توزيع نمـرات داده اين پيش. ايت كنيمهايي الزم است كه بايد در اجرا رعپيش فرض

  :ها و نوع مقياس مورد استفاده بستگي دارد و به صورت زير هستند
يعني انتخاب يك نمونه، به انتخاب هيچ نمونه ديگري وابسـته  . ها مستقل از هم هستندهر يك از نمونه - 1

 .نيست

ين مطلب زمانيكه حجم نمونه كم است از اهميـت خاصـي   ا. ها برابر يا تقريباً برابر استواريانس نمونه - 2
 .برخوردار است

هاي اسمي و ترتيبـي بـراي   داده). يعني كمي هستند(باشنداي و نسبي ميها در سطح سنجش فاصلهداده - 3
 .هاي پارامتري مناسب نيستنداستفاده از آزمون

 .ها در جامعه، نرمال و يا نزديك به نرمال استتوزيع داده - 4

 .كنندتر مقايسه ميهاي آماري پارامتري، ميانگين يك يا چند متغير را در يك گروه يا بيشآزمونتمامي  - 5

هـاي ناپـارامتري اسـتفاده    زمانيكه مفروضات فوق براي يك مجموعـه از داده برقـرار نباشـد از آزمـون    
  .خواهيم كرد

 
  :)Non-Parametric Tests(پارامتريناهاي آماري آزمون

هـا و نـوع   هاي زيـر در خصـوص نمـره داده   ، رعايت پيش فرضهاي ناپارامتريآزمون براي استفاده از
  :مقياس مورد استفاده الزم است

 .باشداي كه نمونه از ان انتخاب شده معلوم نمينرمال بودن توزيع جامعه - 1

اي و نسـبي بـراي   هاي فاصـله داده). هاي كيفيداده(ها در سطح سنجش اسمي و ترتيبي هستندداده - 2
 .هاي ناپارامتري مناسب نيستندستفاده از آزمونا

  .كندهاي ناپارامتري، ميانه يك يا چند متغير را در يك گروه يا بيشتر مقايسه ميتمامي آزمون - 3
اي و چنـد  اي، دونمونـه هـاي تـك نمونـه   هاي ناپارامتري براي تحليـل انواع گوناگوني از آزمون SPSSدر 

هاي پارامتري و معـادل  در جدول زير آزمون. داراي پارامتري معادل هستند اينها عموماً. اي وجود داردنمونه
  .آنها آورده شده است
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هاوضعيت گروه پارامتريآزمون  ناپارامتريآزمون  هاي مورد مقايسهتعداد گروه   

  ايآزمون دوجمله 
  آزمون تصادفي بودن

  يك متغيره 2آزمون
  اسميرنف يك متغيره-وگروفآزمون كلم

 يك گروه ----   ايتك نمونه tآزمون 

 مستقل مستقلtآزمون ويتني- من

 دو گروه
  آزمون عالمت

  ويلكاكسون 
 آزمون مك نمار

 وابسته وابسته t آزمون

  آزمون ميانه
 آزمون كروسكال واليس

ANOVA مستقل 

  آزمون كوكران سه گروه و بيشتر
  آزمون فريدمن

 هاي دبليو كندالآزمون رتبه
 وابسته ----- 

  
  :هاي باال خواهيم پرداختدر ادامه به بررسي آزمون

  
  

  :)Binomial test(نسبت/ ايآزمون دوجمله
يعنـي دو مقولـه يـا طبقـه دارنـد و      . ها، با متغيرهايي سروكار داريم كه دو وجهي هستنددر برخي از فرضيه

. را با همديگر و با توجه به يك نسبت فرضـي مقايسـه كنـيم    ها و طبقاتدرصدد هستيم تا نسبت اين مقوله
اي آزمـون دوجملـه  . شـود اي استفاده مـي از آزمون ناپارامتري دوجمله SPSSها در براي آزمون اين فرضيه

  كند كه آيا نسبت مشاهده شده با نسبت مفروض فرق دارد يا خير؟مشخص مي
  

رامون ميـزان اضـطراب شـغلي دانشـجويان،  در يكـي از      پژوهشگري در يكي از تحقيقات خود پي :)9(مثال
. از دانشجويان داراي اضطراب شغلي بااليي هستند )درصد 70(آورده است كه نسبت بااليي دمفروضات خو

دانشجو را به تصادف انتخاب و پس از بررسـي آنهـا را در دو    30پژوهشگر براي بررسي فرضيه خود تعداد 
نتـايج در جـدول زيـر    . قرار داده اسـت ) 2با كد (پايينو اضطراب شغلي ) 1 با كد(باالاضطراب شغلي طبقه 

  آزمون كنيد؟ 05/0ادعاي پژوهشگر را در سطح . داده شده است
1  1 2 2 1 1 1  1  1  2  
1  2 1 1 1 1 2  1  1  1  
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1  1 1 1 1 2 1  2  2  1  
  

  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 
  . كنيمهمانند شكل زير وارد مي ezterabت عنوان ها را در يك ستون تحابتدا تمامي داده

  
  

را انتخاب كنيد تا  …Analyze / Nonparametric Tests /Legacy Dialogs / Binomialمسير 
  .كادر زير باز شود
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ــون  ــورد آزم ــر م ــادر ) ezterab(متغي ــي Test Variable Listرا وارد ك ــيمم  Testدر قســمت . كن

Proportion نويسيماست را مي 7/0رد آزمون كه در اين مثال برابر با مقدار نسبت مو .  

  
  

  .خروجي به صورت زير خواهد بود. زنيمرا مي Okدكمه 
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NPar Tests 
Binomial Test 

 Category N 
Observed 

Prop. 
Test Prop. 

Exact Sig. (1-
tailed) 

ezterab 
Group 1 ezterabe shoghli bala 23 .8 .7 .432 
Group 2 ezterabe shoghli paeen 7 .2   
Total  30 1.0   

  

نسبت مشاهده شده براي افراد با اضطراب شغلي بـاال برابـر بـا     همانطور كه از خروجي باال مشخص است،
تـوان در  بنـابراين مـي  . اسـت  05/0از مقدار  بزرگتر شده كه 432/0برابر با  .Sigمقدار  همچنين. است 8/0

  .پذيرفت كه نسبت بااليي از دانشجويان داراي اضطراب شغلي بااليي هستند درصد 95سطح اطمينان 
  

انـد، در جـدول زيـر    دانشجو كه به تصادف از بين دانشجويان يك دانشگاه انتخاب شـده  24وزن  ():تمرين
  كيلوگرم وزن دارند؟ 65درصد از دانشجويان اين دانشگاه كمتر از  60توان گفت كه؛ آيا مي. داده شده است

38/65  5/74 9/63 75 6/60 31/58  2/69 6/59  
7/62  8/67 9/78 3/69 84 67  6/66 8/72  
5/58  64 8/63 3/70 65 3/65  8/59 8/70  

  
  

  ):Runs(آزمون تصادفي بودن
اي مثــال در  بـر . تاس" تصادفي بودن مشاهدات"هاي اساسي در بسياري از آناليزهاي آماري يكي از فرض

. تاسـ حيـاتي ) ل مشـاهدات الاسـتق(برقـراري فـرض تصـادفي بـودن ، آماري هاي يك مدلبررسي مانده
اي يـا  دورهرفتارهـاي ، تواند به دليل وجود روندهاي افزايشي يا كاهشـيانحراف از فرض تصادفي بودن مي

  .دافزايش تغييرپذيري و برخي علل ديگر باش
  

و ) 1كـد (ياد ترتيب مراجعـه دانشـجويان دختـر   خواهد بداند كه آپژوهشگري در يك تحقيق مي :)10(مثال
به كتابخانه دانشگاه براي دريافت كتاب در طول يك روز، به يـك انـدازه و تصـادفي اسـت يـا      ) 2كد (پسر

به كتابخانه را در يك روز به ترتيـب بـه صـورت زيـر      هكنندمراجعه 30 خير؟ براي اين منظور وي جنسيت
  بررسي كنيد؟ 05/0آزمون وي را در سطح . نمايدمشخص مي

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 

2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 
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  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 
  . كنيموارد مي genderداده ها را در يك ستون تحت عنوان متغير 

  .را انتخاب كنيد … Analyze / Nonparametric Tests /Legacy Dialogs / Runsسپس مسير 

  
  

حالـت    Cut Pointدر كـادر  . كنيـد  Test Variable Listرا وارد كـادر   genderدر كـادر زيـر متغيـر    
Median  را غير فعال و حالتMean را انتخاب كنيد.  
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را  Descriptiveدر كـادر بـاز شـده گزينـه     . كليك كرده تا كادر زير بـاز شـود   بر روي گزينه 
  . دار كنيدعالمت

  
  

  .كليك كنيد تا خروجي به صورت زير مشاهده شود Okو  Continueي هاسپس روي دكمه
NPar Tests 

 
Descriptive Statistics

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
gender 30 1.43 .504 1 2 

 
Runs Test 

 gender 
Test Valuea 1.43 
Cases < Test Value 17 
Cases >= Test Value 13 
Total Cases 30 
Number of Runs 27 
Z 4.076 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Mean 

 

 05/0همانطور كه از جداول باال مشخص است، سطح معناداري آزمون برابر بـا صـفر و كـوچكتر از مقـدار     
درصد فرض صفر پژوهش يعني تصادفي بودن تعداد مراجعات دختـران   95بنابراين در سطح اطمينان . است
بر . انتخاب شده است) 2(و براي پسران كد )1(با توجه به اينكه براي دختران كد. شودران پذيرفته نميو پس

بيشـتر از تعـداد مراجعـه    ) نفـر 17(اساس نتايج جدول نيز مشخص است كه تعداد مراجعـه كننـدگان دختـر   
بيشـتر از دانشـجويان    توان چنين نتيجه گرفت كه دانشجويان دختـر بنابراين مي. است) نفر 13(كنندگان پسر

  .كنندپسر به كتابخانه مراجعه مي
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  :)Chi-Square(نيكوئي برازش/ تك متغيره 2آزمون
 1اي به آزمون نيكوئي بـرازش اسميرنوف تك نمونه -تك متغيره كه به همراه آزمون كلموگروف 2آزمون 

ايـن آزمـون بـراي    . هاي مديريت و علوم تربيتي استها در رشتهاز پركاربردترين آزمونمعروف است، يكي 
هدف . رود كه در آن محقق از يك متغير ترتيبي براي تنظيم فرضيه استفاده كرده استهايي به كار ميفرضيه

-يق مقادير و فراوانـي هاي مورد انتظار، به ويژه از طرهاي مشاهده شده با فراوانياين آزمون مقايسه فراواني

به عبارت ديگر آزمون كاي اسكوئر از طريق مقايسه دو فراواني مشاهده شـده و مـورد   . هاي باقيمانده است
  .پردازدانتظار به آزمون فرضيه مي

  
آزمون كاي اسكوئر 2 يك متغيره دو معادل به صورت زير دارد:  

هاي تفاوتي با متغيرهـاي  كه براي فرضيه ):One-Sample T test(ياتك نمونه tآزمون پارامتري  - 1
 .رودنسبي به كار مي/ ايدر سطح سنجش فاصله

هاي تفاوتي با متغيرهـاي در سـطح   كه براي فرضيه ):Binomial test(ايآزمون ناپارامتري دوجمله - 2
  . رودسنجش اسمي دو وجهي به كار مي

  
  :تك متغيره به قرار زير است 2زيع هاي استفاده از توفرضاز جمله پيش

 .ها ترتيبي باشدمقياس داده - 1

 .باشد) 1(فراواني مورد انتظار تمامي طبقات بايد حداقل  - 2

  .باشد 5هاي جدول نبايد كوچكتر از عدد هاي مورد انتظار خانهدرصد فراواني 20بيش از  - 3
  

فرضيه " تهرانيشهروندان  در بين بررسي عوامل موثر بر نشاط"ان در تحقيقي با عنوپژوهشگري  :)11(مثال
از نشـاط پـاييني برخـوردار     تهرانـي رسد كه، شهروندان به نظر مي": خود را به صورت زير بيان كرده است

نفر از شهروندان تهراني را به تصادف انتخـاب و بـه    100تعداد  پژوهشگر براي بررسي فرضيه خود. "باشند
، )4(، زيـاد )3(، متوسـط )2(، كم)1(خيلي كم(تايي 5رسشنامه كه شامل سواالتي با طيف ليكرت وسيله يك پ
فرضـيه پژوهشـگر را   . ورده اسـت سـت آ ميزان نشاط آنها را طبق جدول زير به د. بوده است)) 5(خيلي زياد

  بررسي كنيد؟
١ ٣ ٣ ١ ٢ ١ ٢ ٣ ٢ ١ ١ ٢ ۵ ٢ ١ ۴ ٣ ٣ ٣ ١ 
٢ ٣ ٣ ۴ ٢ ٢ ٣ ١ ۴ ۵ ٢ ۵ ١ ٢ ١ ٢ ٣ ١ ٣ ۵ 
۵ ١ ٣ ٣ ۴ ۵ ٣ ۴ ١ ١ ١ ۴ ١ ٢ ۵ ۵ ۵ ٣ ١ ١ 
٢ ۴ ٣ ۴ ۵ ۴ ١ ٢ ٢ ۵ ١ ٣ ١ ١ ١ ١ ٣ ١ ۵ ٣ 
١ ۴ ٢ ١ ۵ ٣ ۴ ۵ ١ ١ ٣ ۴ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٣ ۵ ۵ 

                                                 
1 Goodness of fit 
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  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 
  . وارد خواهيم كرد neshatها را در يك ستون تحت عنوان متغير ابتدا داده

را  …Analyze / Nonparametric Tests /Legacy Dialogs / Chi-Squareسـپس مسـير   
  .انتخاب كنيد

  
  

-هاي مورد انتظار را به دو طريـق مـي  فراواني Expected Valuesاي باز شده در قسمت در كادر محاوره

  . توانيم وارد نماييم
طبقـه را برابـر    هاي هردر اين حالت خود نرم افزار فراواني ):All categories equal(حالت برابر -1

-، از تقسـيم تعـداد كـل فراوانـي    در اين روش فراواني مـورد انتظـار بـراي هـر طبقـه     . گيرددر نظر مي

ها N 100 بر تعداد طبقات متغير k   .آيدبه دست مي 5

ــابرابر -2 ــت ن ــك   ): Values(حال ــر اســاس ي ــان ب ــت خودم ــن حال ــردر اي ــاي نظ ــيمبن ــوانيم ي م   ت
تمـامي   هـاي يعني فراواني. هاي مورد انتظار يك طبقه را به صورت دستي و نابرابر تعريف كنيمفراواني

 .هاي انها بيشتر و يا كمتر از بقيه باشد، مشخص كنيمطبقات را كه انتظار داريم فراواني

  
  :ند شكل زيرهمان. ايمدر اين مثال ما فراواني تمامي طبقات را يكسان در نظر گرفته
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  .كليك كنيد تا خروجي به صورت زير نمايش داده شود Ok سپس بر روي گزينه 
  

NPar Tests 
 

 Descriptive Statistics
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
neshat 100 2.74 1.474 1 5 

 
Chi-Square Test 

 

Frequencies 
 

neshat
 Observed N Expected N Residual 
kheili kam 32 20.0 12.0 
kam 18 20.0 -2.0 
motevaset 22 20.0 2.0 
ziad 12 20.0 -8.0 
kheili ziad 16 20.0 -4.0 
Total 100   

 
Test Statistics
 neshat 
Chi-Square 11.600a

df 4 
Asymp. Sig. .021 
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 با توجه به خروجي باال در مورد فرضيه پژوهشگر بحث كنيد؟

  
  ):One-Sample Kolmogorov-Smirnov( اينمونهاسميرنف تك -آزمون كلموگروف
هاي مورد انتظار بـيش از  تك متغيره وقتي صادق است كه؛ فراواني 2فرمول تر بيان شد، همانطور كه پيش

 20هـاي مـورد انتظـار بـيش از     بنابراين در صـورتيكه فراوانـي  . نباشد 5هاي جدول كمتر از درصد خانه 20
دهـد  اين حالت اغلب زماني رخ مي. صادق نيست 2باشد، ديگر فرمول  5هاي جدول كمتر از درصد خانه

-تـك متغيـره از آزمـون كلمـوگروف     2در چنين حالتي به جاي آزمـون . باشد 50كه حجم نمونه كمتر از 
  . شوديرنف استفاده مياسم
  

نمونـه از مراجعـه    50براي بررسي رضايت مشتريان يك بانك از نحوه برخورد كاركنـان، تعـداد    :)12(مثال
كنندگان انتخاب و بر اساس يك نظر سنجي ميزان رضايت آنها به صورت زير بر اساس يك طيـف ليكـرت   

فرضـيه تحقيـق    .به دست آمده است))  5(زياد، خيلي )4(، زياد)3(، متوسط)2(، كم)1(خيلي كم(ايگزينه 5
  كه به صورت زير تعريف شده است را بررسي كنيد؟

   ".رسد كه مشتريان بانك از نحوه برخورد كاركنان رضايت دارندبه نظر مي": فرضيه تحقيق
2 3 2 5 2 5 3 3 1 5 

4 1 3 2 2 4 5 2 5 3 

1 4 5 3 4 1 1 1 4 2 

4 5 4 2 2 1 5 1 3 1 

2 5 3 4 5 3 1 1 4 3 

  
  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 

  .وارد خواهيم كرد rezayatها را در يك ستون تحت عنوان متغير دادهابتدا 
  

  سپس مسير
Analyze / Nonparametric Tests /Legacy Dialogs / 1-Sample K-S 

  .را انتخاب كنيد 
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در قسـمت  . منتقـل كنيـد   Test Variable Listكـادر  را بـه   rezayatاي باز شده متغير در كادر محاوره
Test Distribution  گزينهNormal را انتخاب كنيد.  

  

  
  

  .را انتخاب كنيد Descriptiveكليك كرده و گزينه   ..Optionsبر روي دكمه 
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  .كليك كنيد تا خروجي زير حاصل شود Okو  Continueسپس بر روي گزينه هاي 
NPar Tests 

 
Descriptive Statistics

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
rezayat 50 2.94 1.449 1 5 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

 rezayat 
N 50 

Normal Parametersa,b 
Mean 2.94 
Std. Deviation 1.449 

Most Extreme Differences 
Absolute .162 
Positive .162 
Negative -.148 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.144 
Asymp. Sig. (2-tailed) .146 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

  
 05/0و بزرگتـر از مقـدار    146/0هاي جدول باال مشخص است سطح معناداري برابر بـا  همانطور كه از داده

در نتيجـه فـرض پـژوهش    . برخوردار هسـتند ) وزيع بهنجار، متقارنت(ها از توزيع نرمالدر نتيجه داده. است
  . گرددتاييد نمي

  
  :)Mann-Whitney(ويتني -منآزمون 

   مسـتقل  نمونـه  دو ايـن  بـه  مربـوط  هـاي داده و باشـد  مفـروض  اي جـامع  از مسـتقل  نمونـه  دو گـاه  هـر 
 نمونـه  دو ايـن  روي بـر  متغيـر  كيـ  مقايسه آزمون،غير نرمال باشند و هدف از  كمي هاي داد يا و اي رتبه

 و پـارامتري نا هـاي آزمـون  تـرين قوي از يكي آزمون اين .گرددمي استفاده ويتني-من آزمون از باشد مستقل
 . با دو نمونه مستقل است t آزمون براي جانشيني
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  :گردد مي تعريف زير صورت به يك و صفر فرضيات آزمون اين در

  
  

هاي دو والـدي و  كودك از خانواده 12پذيري كودكان، لدين بر ميزان هيجانبراي بررسي تاثير وا :)13(مثال
پذيري آنها محاسبه و در جدول زير ثبت شده هاي تك والدي انتخاب و نمرات هيجانكودك از خانواده 10

  پذيري كودكان را انجام دهيد؟آزمون تاثير والدين بر ميزان هيجان. است
      9  11  12  8  9  14  13  4  9  6  تك والدي
  16  15  13  10  11  15  8  19  10  14  18  12  دو والدي

   
  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 

دو . هاي دو گروه مسـتقل عمـل خـواهيم كـرد    ها به نرم افزار، همانند آزمون مقايسه ميانگينبراي ورود داده
نشان دهنده تك والدي يا  groupتشكيل خواهيم داد كه در ان متغير  hayajanو  groupهاي متغير به نام

نيـز نمـره    hayajaniشـود و متغيـر   مشـخص مـي  ) 2(و ) 1(دو والدي بودن است كه به ترتيب با كدهاي 
  . پذيري افراد استهيجان
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  :سپس مسير
 Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / 2 Independent Samples 
  .را انتخاب تا كادر زير باز شود 
 Grouping Variable را به كـادر   groupو متغير   Test Variable Listرا به كادر  hayajniغير مت

 . كنيممنتقل مي
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مطابق شكل، كدهاي انتخـاب شـده بـراي    . كيك كرده تا كادر زير باز شود سپس رو گزينه 
  . نويسيمدو گروهي كه قرار است با هم مقايسه شوند را در دو كادر مي

  
  

  .خروجي به صورت زير خواهد بود. زنيمرا مي Okو  Continue دكمه
 

Ranks 
 group N Mean Rank Sum of Ranks 

hayajani 
1 valedi 10 7.85 78.50 
2 valedi 12 14.54 174.50 

Total 22   
Test Statisticsa 

 hayajani 
Mann-Whitney U 23.500 
Wilcoxon W 78.500 
Z -2.414 
Asymp. Sig. (2-tailed) .016 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.014b 

a. Grouping Variable: group 
b. Not corrected for ties. 
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همچنـين  . اسـت  5/23همانطور كه از خروجي باال مشخص است، مقدار آماره آزمون مـن ويتنـي برابـر بـا     
Sig=0.016 در نتيجه در سطح اطمينان . باشدمي)و دامنه استآزمون د( 025/0كه كوچكتر از مقدار . است

 Mean Rankبا توجـه بـه مقـادير سـتون     . كودكان در دو گروه با هم برابر نيستپذيري نمره هيجان% 95
  . هاي دو والدي باالتر استپذيري در كودكان خانوادهمشخص است كه نمره هيجان

  
  :)Wilcoxon(نويلكاكسو و )Sign(هاي عالمتآزمون

هـاي دو گـروه وابسـته، زمانيكـه     براي مقايسه ميانگين. زوجي هستند tها معادل آزمون پارامتري ن آزموناي
هـاي ناپـارامتري معـادل آن اسـتفاده     هاي پارامتري برقرار نباشـد از آزمـون  هاي استفاده از آزمونپيش فرض
آزمـون عالمـت نسـبت بـه     . ردهايي وجـود دا هاي عالمت و ويلكاكسون تفاوتالبته بين آزمون. خواهد شد

هـاي پـرت حسـاس    هاي پرت حساس نيست و اين در حالي است كه آزمون ويلكاكسون نسبت به دادهداده
   .باشدمي

هـاي  هاي عـادي يـا روش  بريم كه ارزشيابي متغير مورد مطالعه با روشآزمون عالمت را هنگامي به كار مي
اي باشـند اسـتفاده خواهـد    ها رتبهويلكاكسون هم زمانيكه داده از آزمون. گيري نباشداعمال شده قابل اندازه

  .شد
  

ماهگي به صورت جدول  9و  6هاي چشمي آنها در سنين نوزاد انتخاب و تعداد تماس 10تعداد  :)14(مثال
  هاي چشمي در سنين مختلف را انجام دهيد؟آزمون وجود تفاوت در تعداد تماس. داشت شده استزير ياد

  
  شماره نوزاد  1  2  3  4  5  6  7  8
  ماهگي 6  7  8  7  3  4  5  5  3
  ماهگي 9  9  7  9  5  8  3  6  7

  
  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 

دو متغيـر را در دو سـتون   . زوجي عمـل خـواهيم كـرد    tهمانند آزمون  SPSSها به محيط براي ورود داده
  .جداگانه همانند شكل زير وارد خواهيم كرد
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  :سپس مسير
 Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / 2 Related Samples 
  .را انتخاب تا كادر زير باز شود 

  
  

هــاي گزينــه Test Typeمنتقــل كــرده و در قســمت  Test Pairsرا بــه كــادر  nineو  sixمتغيرهــاي 
wilcoxon و  Sign)سپس دكمه . را تيك ميزنيم) آزمون عالمتOk صورت زيـر   خروجي به. زنيمرا مي
  . خواهد بود
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Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Ranks
 N Mean Rank Sum of Ranks 

nine - six 

Negative Ranks 2a 3.00 6.00 
Positive Ranks 6b 5.00 30.00 

Ties 0c   
Total 8   

a. nine < six 
b. nine > six 
c. nine = six 

 
Test Statisticsa

 nine - six 
Z -1.706b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .088 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 
Sign Test 

 
Frequencies
 N 

nine - six 

Negative Differencesa 2 
Positive Differencesb 6 

Tiesc 0 
Total 8 

a. nine < six 
b. nine > six 
c. nine = six 

 
Test Statisticsa

 nine - six 
Exact Sig. (2-tailed) .289b 
a. Sign Test 
b. Binomial distribution used. 

 

  
  :)McNemar(نمارآزمون مك

اي وابسته است، در شرايطي كه نوع متغير مورد بررسـي  دو نمونه t آزمون مك نمار معادل ناپارامتري آزمون
اي وابسته فراهم نباشد و بخـواهيم تـأثير يـك    نمونهدو  t ت استفاده از آزمونهنگامي كه موقعي. اسمي باشد

فعاليت را روي رفتار آزمون شوندگان مشخص كنيم و ميزان تغيير نظر آزمـون شـوندگان را قبـل و بعـد از     
در  توان به بررسي نظـرات افـراد  براي نمونه مي. مكنيمار استفاده ميمداخله مشخص نماييم، از آزمون مك ن

. مورد مشاركت در انتخابات رياست جمهوري پيش از سخنراني در آن مورد و پس از سخنراني، اشاره نمود
تواننـد  ها مـي اين داده. اي استهاي دو مقولهر مستلزم وجود دو مجموعه از دادهپس اجراي آزمون مك نما
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اي باشـند كـه   اي يـا فاصـله  اي، رتبـه هو يا به صورت طبق» بلي يا خير« اي باشند نظيربه طور ذاتي دو مقوله
اندازه اي ير گرايش سياسي كه به صورت فاصلهكند نظاي كدبندي ميها را به صورت دو مقولهپژوهشگر آن

  .بندي نمايدمقوله» مثبت يا منفي«را به صورت ها گيري شود، اما پژوهشگر آن
  

اي سـپس در جلسـه  . نامـه اقتصـادي اخـذ شـد    نفر از دانشجويان در مورد اجراي يك بر 38نظر  :)15(مثال
در مرحله بعد نظر آنان را دوبـاره در  . درباره مضرات و مزاياي اجراي اين برنامه توضيحاتي به آنان داده شد

آزمون تاثير جلسه تـوجيهي را  . نتايج در جدول زير داه شده است. مورد اجراي برنامه اقتصادي جويا شديم
  كنيد؟بر نظرات دانشجويان بررسي 

 بعد جلسه

قبل جلسه
 مخالف موافق

 15 4 مخالف

 7 12 موافق

  
  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 

 beforeسـتون اول بـا نـام    . شـود سه ستون تشكيل مـي  SPSSها به محيط نرم افزار براي وارد كردن داده
و  موافق بـا  ) 1(يت مخالف با كدكند كه شامل دو وضعوضعيت نظرات دانشجويان را قبل از جلسه بيان مي

كه در سـتون دوم  . هاي دو وضعيت نيز بعد از جلسه وجود داردبراي هر كدام از اين وضعيت. است) 2(كد
هاي به دست امده در جدول است كه فراواني freqستون يوم با نام . آورده شده است afterو تحت عنوان 

  :واهند بودهاي وارد شده به صورت زير خداده. باال است

  
  مسير . حال براي اينكه ستون فراواني را به متغيرها نسبت دهيم همانطور كه در فصل اول بيان شد
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Data / Weight Cases…  را انتخاب تا كادر زير باز شود.  

  
  

. دهـيم انتقال مي Frequency Variableرا به كادر  freqرا انتخاب و متغير  Weight cases byگزينه 
  .زنيمرا مي Okسپس 

  :سپس مسير
Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / 2 Related Samples 

  .را انتخاب تا كادر زير باز شود 

  
  

گزينــه  Test Typeمنتقــل كــرده و در قســمت  Test Pairsرا بــه كــادر  afterو  beforeمتغيرهــاي 
McNemar سپس دكمه . را تيك ميزنيمOk وجي به صورت زير خواهد بودخر. زنيمرا مي .  

  
McNemar Test 
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Crosstabs 
before & after 

before 
after 

disagree agree 
disagree 15 4 
agree 7 12 

 
Test Statisticsa 

 
before & 

after 
N 38 
Exact Sig. (2-
tailed) 

.549b 

a. McNemar Test 
b. Binomial distribution used. 

 
 

  باال را تفسير كنيد؟خروجي 
  
  

  :گروه مستقل Kهاي ناپارامتري براي آزمون
  

باشد كه هر كدام براي مقياس خاصـي  هاي ناپارامتري براي چند گروه مستقل شامل دو آزمون زير ميآزمون
  :روندبه كار مي

 )Median Test(آزمون ميانه - 1

  )Kruskal Wallis Test(واليس -آزمون كروسكال - 2
  

  :)Median Test(آزمون ميانه
هاي ناپارامتري معادل و در ميان آزمون Fو  t ،Zهاي هاي پارامتري معادل آزمونآزمون ميانه در ميان آزمون

هدف از آزمون ميانه اين است كه آيا مقـادير ميانـه يـك    . آزمون كروسكال واليس است، منتهي با توان كمتر
  است يا خير؟متغير وابسته در بين دو يا چند نمونه مستقل متفاوت 

هـاي  هاي مستقل و هم وابسته كاربرد دارد و لزومي ندارد كه حتماً حجـم گـروه  آزمون ميانه هم براي گروه
  .نمونه با يكديگر برابر باشند
هـاي يكسـان   رود كه دو يا چند گروه از ميان دو يا چند جامعه مستقل با توزيعآزمون ميانه زماني به كار مي

ها نبايـد هـم رتبـه وجـود     گيري حداقل ترتيبي است و بين دادهن آزمون مقياس اندازهدر اي. اندانتخاب شده
  .داشته باشد
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از مشـتريان   15اي تصادفي به حجـم  براي مقايسه ميزان رضايت مشتريان سه بانك دولتي، نمونه: )16(مثال

نتـايج  . ايي جويا شديمت 20هر بانك انتخاب و ميزان رضايت آنها از خدمات بانكي را در يك طيف صفر تا 
بانك مورد بررسـي را   3آزمون يكسان بودن ميزان رضايت از خدمات بانكي . در جدول زير داده شده است

  انجام دهيد؟
 Aبانك  16 15 18 13 13 10 16 17 17 14 19 8 17 16 13

  Bبانك  15 11 18 16 12 14 20 12 10 14 16 11 16 8 17
 Cبانك  15 9 18 10 20 12 17 17 9 8 17 15 8 16 17

  
  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 

هـا  كه نشان دهنده نوع بانـك  groupمتغير . كنيمايجاد مي rezayatو  groupابتدا دو ستون تحت عنوان 
نيـز كـه نمـرات ميـزان رضـايت       rezayatو متغيـر  ))3كـد (C ، بانـك )2كد( B، بانك)1كد(A بانك(است

  .ها استمشتريان از عملكرد بانك
  

  :سپس مسير
Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / K Independent Samples 

  .را انتخاب كنيد 
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بنـدي  كنيـد و متغيـر گـروه    Test Variable Listرا وارد كـادر   rezayatدر كادر محاوره باز شده متغير 
group  را وارد كادرGrouping Variable ادر سـپس در كـ  . نماييدTest Type   آزمـونMedian  را

  .انتخاب كنيد
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را در كــادر  1در ايــن پنجــره، عــدد . كليــك كنيــد تــا پنجــره زيــر بــاز شــود روز دكمـه 
Minimum  را در كادر  3و عددMaximum تايپ كنيد . 

  
  

  .كليك كنيد تا خروجي زير حاصل شود Okو   Continueسپس رو دكمه 
NPar Tests 

 
Median Test 

Frequencies
 group 

Bank A Bank B Bank C 

rezayat 
> Median 8 6 7 
<= Median 7 9 8 

 
Test Statisticsa

 rezayat 
N 45 
Median 15.00 
Chi-Square .536b 
df 2 
Asymp. Sig. .765 
a. Grouping Variable: 
group 
b. 0 cells (0.0%) have 
expected frequencies less 
than 5. The minimum 
expected cell frequency is 
7.0. 

 

داري تفاوت يا عـدم تفـاوت ميـزان رضـايت مشـتريان از      در تفسير نتايج آزمون ميانه، عالوه بر تعيين معني
توان پي برد كه اين ميزان رضايت در كدام بانـك بيشـتر و در كـدام بانـك     بانك مورد مطالعه، مي 3عملكرد 

البتـه در  . استفاده خواهد شد) Frequenciesتحت عنوان (ن منظور از نتايج جدول اولبراي اي. كمتر است
در نتيجه تفاوت . شده است 05/0و بزگتر از مقدار  765/0اين مثال با توجه به اينكه سطح معناداري برابر با 
  .بانك مورد بررسي وجود ندارد 3معناداري بين ميزان رضايت مشتريان از عملكرد 
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  ):Kruskal-WallisTest(واليس-كروسكالآزمون 
است و همانند اين آزمون زماني ) ANOVA(طرفهاين آزمون معادل ناپارامتري آزمون تحليل واريانس يك

گيري در كروسكال واليس حداقل بايد ترتيبـي  مقياس اندازه. باشد 2ها بيش از رود كه تعداد گروهبه كار مي
دهنـد و جهـت بزرگتـر يـا     ن جهت هستند و فقـط تفـاوت را نشـان مـي    ها در اين آزمون بدوفرضيه. باشد

  .دهدها را از جهت ميانگين نشان نميكوچكتر بودن بودن گروه
ها در جوامع مختلف واليس همانند آزمون آناليز واريانس به بررسي برابري ميانگين-آزمون كروسكال: تذكر
ري كروسكال واليس فاقد آزمون پسين بـوده و بـراي كشـف    البته با اين تفاوت كه آزمون ناپارامت. پردازدمي

  .ويتني استفاده نماييم-هاي دو به دو بايد از آزمون منتفاوت
  

هاي ميزان اميد به آينده مردم يك منطقه در بين گروهدر يك تحقيق براي بررسي و مقايسه ميزان  :)17(مثال
اي بـه  ، نمونـه )تحصـيالت دانشـگاهي  ، بيرسـتان بيسواد، تحصيالت ابتدايي، راهنمايي و د(مختلف تحصيلي

به صورت زير انـدازه   20از هر گروه انتخاب و مقدار اميد به آينده را بر اساس يك طيف صفر تا  15حجم 
  هاي مختلف بررسي كنيد؟آزمون يكسان بودن اميد به آينده را در بين گروه. گرفته است

  دبيسوا 9 4 1410147 156 8 13126 14156
  تحصيالت ابتدايي14151112111010 7 119 7 1816139
  راهنمايي و دبيرستان101211 201517131410101411139 9
  تحصيالت دانشگاهي131317111515111615161416131417
  

  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 
و  groupابتدا دو ستون تحت عنوان . است ANOVAيقاً همانند روش ها به نرم افزار دقروش ورود داده

omid متغير . كنيمايجاد ميgroup   تحصـيالت  )1(بيسـواد (هـاي تحصـيلي اسـت   كه نشان دهنـده گـروه ،
اميـد  نيز كه نمرات ميـزان   omidو متغير )). 4(و تحصيالت دانشگاهي) 3(، راهنمايي و دبيرستان)2(ابتدايي

  .است ورد بررسيبه آينده افراد م
  

  :سپس مسير
Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / K Independent Samples 

  .را انتخاب كنيد 
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بنـدي  متغير  گروه. منتقل كنيد Test Variable Listرا به كادر  omidاي باز شده، متغير در كادر محاوره
group  را وارد كادرGrouping Variable  سـپس در كـادر   . دنماييـTest Type   آزمـونKruskal-

Wallis H را انتخاب كنيد.  
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را در كــادر  1در ايــن پنجــره، عــدد . كليــك كنيــد تــا پنجــره زيــر بــاز شــود روز دكمـه 
Minimum  را در كادر  4و عددMaximum تايپ كنيد . 

  
  

  .كليك كنيد تا خروجي زير حاصل شود Okو   Continueسپس رو دكمه 
  

NPar Tests 
Kruskal-Wallis Test 

 
Ranks

 group N Mean Rank 

omid 

bisavad 15 22.00 
ebtedaii 15 26.53 
rahnamaii & dabirestan 15 30.50 
daneshgahi 15 42.97 
Total 60  

 
Test Statisticsa,b

 omid 
Chi-Square 12.082 
df 3 
Asymp. Sig. .007 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 

group 

 

بـا توجـه   . محاسبه شده براي هر گروه داده شده است در جدول اول تعداد اعضاي هر گروه و ميانگين رتبه
در نتيجـه  . اسـت  05/0و كـوچكتر از مقـدار    007/0به خروجي جدول دوم سطح معناداري آزمون برابر بـا  

  . ميزان اميد به آينده وجود داردي در هاي مختلف تحصيلداري بين گروهتفاوت معني
. دهـد يعني فقط تفاوت را نشان مي. ها در اين آزمون بدون جهت استهمانطور كه قبالً نيز بيان شد، فرضيه

ايـن كـار را   . ويتني استفاده شود-ها بايد از مقايسات زوجي توسط آزمون منبراي بررسي تفاوت بين گروه
  .ال انجام دهيدهاي تحصيلي مثال بابراي گروه

  



  موسسه دانش آماري                 SPSS نرم افزار جامعآموزش                    

          http://statcamp.blogfa.com             )09397494052(رضا بهرامي: مدرس            

  :وابستهگروه  Kهاي ناپارامتري براي آزمون
باشد كه هر كدام براي مقيـاس خاصـي   آزمون زير مي 3هاي ناپارامتري براي چند گروه وابسته شامل آزمون

  :روندبه كار مي
 )Cochran Test(كوكرانآزمون  - 1

 )Freidman Test(فريدمنآزمون  - 2

  )Kendall's W Ranks Test(هاي دبليو كندال آزمون رتبه  - 3
  

  ):Cochran Test(آزمون كوكران
ها حال اگر تعداد گروه. نمار براي دو گروه نمونه مربوط به هم بودتر بيان شد، آزمون مكهمانطور كه پيش

ها يـا  اين آزمون گوياي اين است كه آيا تفاوت فراواني. شودباشد، از آزمون كوكران استفاده مي 2تر از بيش
  دار است يا خير؟هاي مختلف معنيدر گروهها نسبت

اين آزمـون بـراي مقايسـه بـيش از دو گـروه كـه       .نمار استدر واقع، آزمون كوكران تعميم يافته آزمون مك
نمـار،  همچنين در اين آزمون، هماننـد آزمـون مـك   . روندوابسته باشند و مقياس آنها اسمي باشند، به كار مي

-توان يك سـوال را در موقعيـت  مچنين در اين آزمون به جاي چند سوال ميه. ها بايد دوتايي باشندجواب

  .هاي مختلف ارزيابي كرد
  

  :اي به صورت زير تعريف شده استفرضيه :)18(مثال
- با نزديك شدن به انتخابات، تمايل مردم به شركت در انتخابات بيشتر مي ؛رسد كهبه نظر مي"

  ".شود
 )1كد (فر از شهروندان به طور تصادفي انتخاب و از آنها در مورد تمايلن 20براي بررسي فرضيه فوق تعداد 

  . دوره زماني مختلف، پرسش شده است 4 نها براي شركت در انتخابات درآ )0كد (يا عدم تمايل
  آذر ماه 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  دي ماه 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
  بهمن ماه 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
 اسفند ماه 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
  

  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 
  .كنيمايجاد مي  Esfandو  Azar ،Dey ،Bahmanچهار ستون تحت عناوين 
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  :سپس مسير
Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / K Related Samples 

  .را انتخاب كنيد 

  
  

را انتخـاب و بـه كـادر     Esfandو  Azar ،Dey ،Bahmanاي باز شده هر چهـار متغيـر   در كادر محاوره
Test Variables سپس از كادر . منتقل كنيدTest Type  آزمونCochran's Q را تيك بزنيد .   



  موسسه دانش آماري                 SPSS نرم افزار جامعآموزش                    

          http://statcamp.blogfa.com             )09397494052(رضا بهرامي: مدرس            

  
  

 . را تيك بزنيد Desriptiveرا انتخاب و گزينه   ..Statisticsسپس گزينه 

  
  

  .را انتخاب كرده تا خروجي زير نمايش داده شود Okو  Continueهاي سپس گزينه
  

NPar Tests 
Descriptive Statistics

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Azar 20 .30 .470 0 1 
Dey 20 .50 .513 0 1 
Bahman 20 .60 .503 0 1 
Esfand 20 .80 .410 0 1 

 
Cochran Test 

 
Frequencies

 Value 
0 1 

Azar 14 6 
Dey 10 10 
Bahman 8 12 
Esfand 4 16 
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Test Statistics

N 20 
Cochran's Q 11.143a 
df 3 
Asymp. Sig. .011 
a. 1 is treated as a success. 

 

در نتيجـه تفـاوت   . شـده اسـت   05/0ار و كـوچكتر از مقـد   011/0با توجه به اينكه سطح معناداري برابر با 
بـا توجـه بـه سـتون ميـانگين جـدول       . هاي مختلف معنـادار اسـت  نسبت شركت مردم در انتخاب در دوره

Descriptive Statistics  نسبت مشارك مردم در آذر مـاه در كمتـرين ميـزان و در      ،شود كهمشخص مي
  .اسفند ماه در بيشترين ميزان قرار دارد

  
  ):Friedman(نآزمون فريدم

توانند ها ميكند كه آيا اين گروهمعلوم مي. هاست اين آزمون براي مقايسه چند گروه از نظر ميانگين رتبه آن
 تحليلپس آزمون فريدمن براي . اي باشدمقياس در اين آزمون بايد حداقل رتبه از يك جامعه باشند يا خير؟

هاي مختلـف بـه   بندي گروهدي، و همچنين مقايسه ميانگين رتبهبنهاي ناپارامتري از طريق رتبهداده واريانس
  .رودكار مي

  
  :اي به صورت زير تعريف شده استفرضيه :)19(مثال

سال متفاوت  4رسد كه ميزان رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري در طول به نظر مي"
  "است

ان رضايت آنها از عملكرد شـهرداري در  نفر از شهروندان انتخاب و ميز 20براي بررسي فرضيه فوق، تعداد 
و خيلـي  ) 4(، زيـاد )3(، متوسـط )2(، كـم )1(خيلـي كـم  (ايگزينـه  5سال متفاوت توسط يـك طيـف    4طي 
  درستي فرضيه را بررسي كنيد؟. نتايج در جدول زير داده شده است. مورد سنجش قرار گرفت ))5(زياد

  سال اول 3 1 1 3 2 3 3 1 1 3 2 2 3 2 3 1 1 1 3 2
  سال دوم 3 1 4 2 4 1 4 4 3 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 3
  سال سوم 4 3 2 3 2 4 4 5 3 5 2 2 5 5 2 5 4 5 1 2
 سال چهارم 4 5 2 2 5 3 2 4 3 5 4 4 4 2 4 5 4 4 5 2
  
  
  

  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 
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  .كنيمسال مختلف ايجاد مي 4براي  S4و  S1 ،S2 ،S3چهار ستون تحت عناوين 
  

  :سپس مسير
Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / K Related Samples 

  .را انتخاب كنيد 

  
  

 Test Variablesرا انتخـاب و بـه كـادر     S4و  S1 ،S2 ،S3اي باز شده هر چهار متغير در كادر محاوره
  .  را تيك بزنيد  Friedmanآزمون  Test Typeسپس از كادر . منتقل كنيد
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  .را انتخاب كرده تا خروجي زير نمايش داده شود Ok سپس گزينه

  
NPar Tests 

Friedman Test 
 

Ranks
 Mean Rank 
S1 1.75 
S2 2.25 
S3 2.95 
S4 3.05 

 
Test Statisticsa

N 20 
Chi-Square 15.953 
df 3 
Asymp. Sig. .001 
a. Friedman Test 

 

ميـزان  در نتيجه تفاوت . شده است 05/0و كوچكتر از مقدار  001/0اري برابر با با توجه به اينكه سطح معناد
در  Mean Rankبا توجه به سـتون  . مختلف معنادار است هايرضايت مردم از عملكرد شهرداري در سال

و كمتـرين   05/3شود كه بيشترين ميزان رضايت در سال چهـارم بـا ميـانگين رتبـه     جدول اول مشخص مي
  .است 75/1يت در سال اول با ميانگين رتبه ميزان رضا
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  ):Kendall's W Ranks(هاي دبليو كندالآزمون رتبه
هاي دبليو كندال، كه شكل نرمال شده آزمون فريدمن است، به عنـوان يـك ضـريب توافـق، بـه      آزمون رتبه

خگو بـه عنـوان يـك    در اين آزمون هـر پاسـ  . پردازدها در بين پاسخگويان ميبنديسنجش ميزان توافق رتبه
در ادامه براي هر يـك  . شودقضاوت كننده يا رتبه دهنده و هر گويه يا سوال نيز به عنوان يك متغير تلقي مي

ها در بين متغيرها، تفـاوت  اين آزمون با مقايسه ميانگين رتبه. شودها محاسبه مياز اين متغيرها، ميانگين رتبه
نوسـان دارد كـه در آن،   ) 1(تـا  ) 0(هاي دبليو كندال بين ر آزمون رتبهمقدا .كندها را بررسي مياين ميانگين

نشان از توافق بيشتر بـين پاسـخگويان در   ) 1(نشان از توافق كمتر و مقادير نزديك به )  0(مقادير نزديك به 
  .خصوص متغيرهاي مورد نظر دارند

  
  :اي به صورت زير تعريف شده استفرضيه :)20(مثال

هاي مختلف اقتصادي، بندي شهروندان از عملكرد دولت در حوزه؛ رتبهكهرسد به نظر مي"
  ".اجتماعي، فرهنگي و سياسي متفاوت است

 4نفر از شهروندان انتخاب و ميزان ارزيابي آنهـا از عملكـرد دولـت در     20براي بررسي فرضيه فوق، تعداد 
، )2(، كـم )1(خيلـي كـم  (ايگزينـه  5، توسـط يـك طيـف    اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي    حوزه 
. نتـايج در جـدول زيـر داده شـده اسـت     . مورد سنجش قـرار گرفـت  )) 5(و خيلي زياد) 4(، زياد)3(متوسط

  درستي فرضيه را بررسي كنيد؟
  اقتصادي 3 1 1 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 1 1 1 3 2
  اجتماعي 3 1 4 2 4 1 2 4 3 3 2 1 1 2 3 2 1 3 4 3
  فرهنگي 4 3 2 3 2 3 4 1 3 5 2 2 2 2 2 4 4 2 1 2
  سياسي 4 4 5 5 3 3 2 4 3 2 4 4 4 2 3 1 4 2 5 2
  

  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 
حــوزه  4بـراي داده هـاي     Politicalو  Econimic ،Social ،Culturalچهـار سـتون تحـت عنـاوين     

  .كنيمايجاد ميمختلف مورد بررسي، 
  :سپس مسير

Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / K Related Samples 
  .را انتخاب كنيد 
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را انتخـاب و    Politicalو  Econimic ،Social ،Culturalاي باز شده هر چهار متغير در كادر محاوره
ــادر   ــه كــ ــد  Test Variablesبــ ــل كنيــ ــادر  . منتقــ ــپس از كــ ــون Test Typeســ   آزمــ

Lendall's W   را تيك بزنيد  .  
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  .كليك كنيد تا خروجي زير نمايش داده شود Okروي گزينه سپس 
NPar Tests 

 
Kendall's W Test 

 

 Ranks

 Mean Rank 

Econimic 2.00 

Social 2.38 

Cultural 2.55 

Political 3.08 

Test Statistics

N 20 

Kendall's Wa .154 

Chi-Square 9.212 

df 3 

Asymp. Sig. .027 

a. Kendall's Coefficient of 

Concordance 

  
در نتيجـه ارزيـابي   . است 05/0، سطح معناداري كوچكتر از مقدار همانطور كه از جداول باال مشخص است

 Meanبـا توجـه بـه مقـادير سـتون      . حوزه مورد بررسي يكسان نيسـت  4شهروندان از عملكرد دولت در 

Rank ن موفقيـت را در زمينـه سياسـي و كمتـرين     شود كه؛ از نظر شـهروندان دولـت بيشـتري   مشخص مي
  .موفقيت را در زمينه اقتصادي داشته است
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  :فصل پنجم
           هايآزمون

  همبستگي
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و ) Pearsonبـا اسـتفاده از آزمـون    (ايهاي دو متغيـره شـامل دو نـوع همبسـتگي فاصـله     همبستگي       

ها براي تعيـين  اين نوع همبستگي. باشدمي) Spearmanو  Kendall's tau-b با استفاده از آزمون(تيبيتر
اي مفيـد  اي يا نسبي، هر دو ترتيبي و يك ترتيبي و يكـي فاصـله  شدت و و جهت پيوند بين دو متغير فاصله

  .  باشندمي
  

  :مالحضات مهم در تفسير نتايج ضرايب همبستگي
باشد بدين معني اسـت كـه؛ همبسـتگي بـين دو      05/0اداري آزمون كوچكتر از مقدار چنانچه سطح معن - 1

اما اگـر سـطح معنـاداري بزرگتـر از مقـدار      . متغير معنادار است و اين دو متغير با يكديگر ارتباط دارند
ر باشد، در آن صورت همبستگي بين دو متغير معنادار نبوده و اين دو متغير ارتباط خطي با يكديگ 05/0

 .ندارند

در نوسـان اسـت، كـه عالمـت آن، نشـانگر جهـت       +  1تـا   -1مقادير تمامي ضـرايب همبسـتگي بـين     - 2
 .است) مثبت يا منفي(رابطه

هـا، در  به همين خاطر در جـدول مـاتريس همبسـتگي   . همبستگي هر متغير با خودش برابر با يك است - 3
 .كنار رابطه هر متغير با خودش، عدد يك آمده است

چنانچه يك مقدار بـا سـاير   . دورافتاده بسيار حساس است) هايداده(ي در مقابل مقاديرضريب همبستگ - 4
توان دتـاثير  مقادير موجود در يك مجموعه داده تفاوت زيادي داشته باشد، در آن صورت اين مقدار مي

 .بسيار زيادي در ميزان ضريب همبستگي ايجاد كند

 در كـادر   Analyze / Correlate / Binariateدر هنگام محاسـبه ضـريب همبسـتگي بـا دسـتور       - 5

correlations  Bivariate  يك كادر فرعي به نامCorrelations coefficients    وجـود دارد كـه
اگر هر دو متغيـر مـورد   . انتخاب شده است Pearsonدر آن به صورت پيش فرض، ضريب همبستگي 

اما اگر يكي از آن دو و يـا هـر   . دهيمر نمياي يا نسبي بودند، آن را تغيينظر ما به صورت مقياس فاصله
هـاي ضـريب همبسـتگي    دو در سطح سنجش ترتيبي باشند، براي سنجش شـدت همبسـتگي از آمـاره   

Kendall's tau-b  وSpearman شوداستفاده مي. 

هـاي  لـذا بـراي گـروه   . هـا تكـرار ناپذيرنـد   رود كه رتبـه در مواردي به كار مي Spearmanالبته آماره 
از ) مثل علوم اجتمـاعي (هاي تكرارپذيراما براي رتبه. مناسب است)  شناسيمثالً تحقيقات روان(كوچك

  .شوداستفاده مي Kendallآماره 
به طـور   Two-tailesگزينه  Test of significanceها، در كادر فرعي در اجراي دستور همبستگي - 6

بـين  ": ماننـد فرضـيه  . باشدد جهت ميهاي فاقپيش فرض انتخاب شده است كه اين گزينه براي فرضيه
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بـين  "در حاليكـه فرضـيه   . "ها از زنـدگي رابطـه وجـود دارد   احساس محروميت در افراد و رضايت آن
بـه صـورت    "ها از زندگي رابطه منفي و معكوس وجود دارداحساس محروميت در افراد و رضايت آن

 .جهت دار است

-Two گامي كه فرضيه ما فاقد جهـت اسـت، از گزينـه   ، هنTest of significanceبنابراين در كادر 

tailes)ايدو دامنه  ( و در غير اين صورت از گزينهOne-tailes)كنيماستفاده مي) اييك دامنه.  
  

  :نحوه تفسير دامنه ضريب همبستگي
ــل ــان و تحلي ــه آماردان ــف دامن ــران مختل ــر  گ ــتگي در نظ ــير ضــريب همبس ــراي تفس ــاوتي را ب ــاي متف   ه

  :ها كه كاربرد بيشتري دارد اشاره شده استبنديدر زير به مهمترين اين دسته. اندگرفته 
  نحوة داوري مقدار

  ضعيف  - همبستگي مستقيم  0 - 25/0
  نسبتا قوي  –همبستگي مستقيم   25/0 - 5/0

  شديد  - همبستگي مستقيم  5/0 - 75/0
  شديد بسيار - همبستگي مستقيم  75/0 -1

  همبستگي وجود ندارد  0
  ضعيف   –همبستگي معكوس   0 -  - 25/0

  نسبتا شديد  –همبستگي معكوس   - 25/0 -  - 5/0
  شديد   –همبستگي معكوس   - 5/0 -  - 75/0
  بسيار شديد   - همبستگي معكوس   -75/0 -  -1

  
  

  ):Pearson Correlation Cofficient(ضريب همبستگي پيرسون
ه بـراي محاسـبه درجـه و ميـزان ارتبـاط      ضريب همبستگي پيرسون يك ضريب همبستگي پارامتري است ك

  . روداي و نسبي به كار ميخطي بين دو متغير در سطح فاصله
  

  :هاي استفاده از ضريب همبستگي پيرسونپيش فرض
 .نسبي باشند/ ايهر دو متغير در سطح سنجش فاصله - 1

 .ها نرمال باشدتوزيع داده - 2

  .)ست كه نمودار پراكنش آن به صورت خط باشداي ارابطه خطي رابطه.(رابطه بين دو متغير خطي باشد - 3
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  :اي را به صورت زير مطرح كرده استپزشكي فرضيه :)21(مثال
  "بين وزن و فشار خون افراد رابطه وجود دارد"

تايي انتخاب و وزن و فشار خون آنها را به صورت جـدول زيـر    13براي بررسي ادعاي پزشك، يك نمونه 
  زشك را بررسي كنيد؟ادعاي پ. ايميادداشت كرده

110 فشار خون 120 135 116 128 120 130 135 140 150 145 170 180
 75 75 70 69 66 65 65 65 64 62 60 58 52 وزن

  
  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 

  .كنيمايجاد مي) BP(و فشار خون) weight(ستون تحت عناوين وزن دو
  .را انتخاب كنيد   Analyze / Correlate / Bivariate: سيرسپس م

  
  

ــر   ــاز شــده دو متغي ــادر ب ــادر  BPو  Weightدر ك ــه ك ــد Variablesرا ب ــل كني ــادر . منتق ســپس از ك
Correlation Cofficients  گزينهPearson را انتخاب كنيد.  
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  .كليك كرده تا خروجي زير نمايش داده شود Okبر روي دكمه 
Correlations 

 

Correlations
 weight BP 

weight 

Pearson 
Correlation 

1 .889** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 13 13 

BP 

Pearson 
Correlation 

.889** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 13 13 

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

 

  خروجي جدول باال را تفسير كنيد؟
  

  :)Kendall's tau-b(بي كندال-و تاو )Spearman(رمنضريب همبستگي اسپي
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 اي اسپيرمن معروف است، يك ضـريب همبسـتگي  ضريب همبستگي اسپيرمن كه به ضريب همبستگي رتبه
در واقـع  . گيردناپارامتري بر اساس رتبه است كه ميزان همبستگي بين دو متغير در سطح ترتيبي را اندازه مي

  . ناپارامتري ضريب همبستگي پيرسون استضريب همبستگي اسپيرمن معادل 
گيري شـدت همبسـتگي بـين دو    براي اندازه. ضريب همبستگي كندال به يك ضريب متقارن معروف است 

  . روداي به كار ميفاصله يبي و يا يك متغير ترتيبي و ديگريمتغير ترت
ضـريب همبسـتگي اسـپيرمن    هاي پژوهشي عينـاً هماننـد   مفهوم اين ضريب همبستگي و كاربرد آن در مثال

ها زياد نباشد، اين ضـريب بـر ضـريب همبسـتگي اسـپيرمن      است، با اين تفاوت كه، اگر تعداد طبقات رتبه
  .برتري دارد

يـا   5ها را با يك طيف ليكـرت  پذيري و اعتماد به نفس يك گروه از آزمودنيبراي مثال اگر ميزان مسئوليت
بـي كنـدال بـراي بررسـي ارتبـاط آنهـا       -گيري كنيم، ضريب تـاو دازهاي از خيلي زياد تا خيلي كم اندرجه 7

  .مناسب است
  

خواهـد قـدرت رابطـة    م تعداد زيادي ماشين نويس است مياي كه مسئول استخدامصاحبه كننده :)22(مثال
 15هـاي  داده. هاي داده شده بر مبناي يك مصاحبه و نمـرات يـك آزمـون اسـتعداد را تعيـين كنـد      بين رتبه
ن معناداري ضريب همبستگي بـه  همبستگي بين دو متغير را محاسبه و آزمو. در زير داده شده استي متقاض

  مده را تعيين كنيد؟دست آ
  رتبه مصاحبه  5 12  3 11  6  4  1 14 13  9 15  2  7  8 10
  نمره آزمون 59 55 67 38 69 72 73 48 37 55 50 70 63 60 51

  
  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 

  .كنيمايجاد مي) azmoon(و نمره آزمون) rotbeh(ستون تحت عناوين رتبه مصاحبهدو 
  .را انتخاب كنيد   Analyze / Correlate / Bivariate: سپس مسير
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سـپس از كـادر   . منتقـل كنيـد   Variablesرا بـه كـادر    azmoonو  rotbehدر كادر باز شـده دو متغيـر   
Correlation Cofficients هاي گزينهSpearman  وKendall's tau-b  را انتخاب كنيد.  
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  .كليك كنيد تا خروجي نمايش داده شود Okسپس بر روي گزينه 
Nonparametric Correlations 

Correlations 
 rotbeh azmoon 

Kendall's tau_b 

rotbeh 
Correlation Coefficient 1.000 -.746** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 15 15 

azmoon 
Correlation Coefficient -.746** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 15 15 

Spearman's rho 

rotbeh 
Correlation Coefficient 1.000 -.903** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 15 15 

azmoon 
Correlation Coefficient -.903** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 15 15 

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

 

 خروجي باال را تفسير كنيد؟ -

  نتيجه كدام همبستگي در مثال باالمعتبرتر است؟ چرا؟ -
  
  
  



  موسسه دانش آماري                 SPSS نرم افزار جامعآموزش                    

          http://statcamp.blogfa.com             )09397494052(رضا بهرامي: مدرس            

  ):Partial Correlation(تفكيكي/ همبستگي جزئي
مانـد و ممكـن   ابط از ديد محقق پنهان ميبه دليل پيچيده بودن روابط بين متغيرها، اغلب اوقات برخي از رو

به عنوان مثال ممكن است كه يك محقق بخواهد كه رابطه بـين ميـزان   . است در تحليل در نظر گرفته نشوند
اما پژوهشگر بر اين عقيده اسـت كـه در ايـن بـين ميـزان      . را بررسي كند) به سال(نشاط و ميزان تحصيالت

حـال  . گـذارد ن تحصيالت آنان متفاوت است، بر ميزان نشاط آنها تاثير ميدرآمد افراد نيز كه با توجه به ميزا
براي يافتن رابطه بين ميزان نشاط و ميزان تحصيالت با حذف اثر ميزان درآمد، از همبستگي جزئـي اسـتفاده   

  .خواهيم كرد
متغيرهـا   همبستگي جزئي نوعي همبستگي است كه ضمن محاسبه ميزان رابطه خطي بين دو متغير، اثر ساير

اين ضريب، ميزان همبستگي بين يك متغير مستقل و يك متغير وابسـته را، پـس از حـذف     . كندرا كنترل مي
  .دهدميزان همبستگي اين دو متغير با يك يا چند متغير مستقل ديگر، نشان مي

  
  :هاپيش فرض

ي هم دو متغير اصلي و هم يعن. باشند) نسبي/ ايفاصله(تمامي متغيرها بايد متقارن و داراي مقياس كمي - 1
 .متغيرهاي كنترل بايد كمي باشند

 .متغيرهاي مورد آزمون بايد رابطه خطي با هم داشته باشند - 2

-متغير را در بـر مـي   4يا  3هايي كه يعني مدل. هاي كوچك مفيد استهمبستگي جزئي تنها براي مدل - 3

 .گيرند

  
بـا  . را بررسي نمايـد ) به سال(و ميزان تحصيالت پژوهشگري قصد دارد تا رابطه بين ميزان نشاط :)23(مثال

پژوهشگر قصد . اين فرض كه ميزان درآمد افراد بر رابطه بين ميزان نشاط و ميزان تحصيالت تاثيرگذار است
نفـر را بـه تصـادف انتخـاب و اطالعـات زيـر        15بدين منظور تعداد . حذف اثر درآمد را بر اين رابطه دارد

  . حاصل شده است
  ميزان نشاط 6 7 11 10 10 13 15 14 11 7 8 9 8 6 13

  ميزان تحصيالت 48 43 68 67 56 51 53 64 69 52 54 72 46 44 55

  )هزار تومان(درآمد853469710431386879308675383698776879324695816

  
  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 

ايجـاد   )daramad(و درآمـد  )tahsilat( ميزان تحصيالت، )neshat(ميزان نشاطستون تحت عناوين  سه
  .كنيممي
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  .را انتخاب كنيد   Analyze / Correlate / Bivariate: سپس مسير

  
  

را بـه كـادر    daramadو متغيـر   Variablesرا بـه كـادر    tahsilatو  neshatدر كادر باز شده دو متغير 
Controlling for: منتقل كنيد. 
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  .كليك كنيد تا خروجي زير حاصل شود Okزينه سپس بر روي گ
  

Partial Corr 
   

Correlations 
Control Variables neshat tahsilat 
daramad 

neshat 

Correlation 1.000 .391 
Significance (2-
tailed) 

. .167 

df 0 12 

tahsilat 

Correlation .391 1.000 
Significance (2-
tailed) 

.167 . 

df 12 0 

 

  خروجي باال را تفسير كنيد؟
  
  

  :همبستگي بين متغيرهاي اسمي

  :تي بدين صورت روبرو هستيمالدر اين بخش با سوا 
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اي بين جنسيت و سيگاري بودن افراد وجود دارد؟ يعني به عنوان مثال مردان بيش از زنان آيا رابطه  -
 گرايش به سيگار داشته باشند؟ 

 -مســيحي (با گـرايش مــذهبي او    )جمهوري خواه  -دمكرات(شخص آيا گرايش سياسي يك   -

 رابطه اي دارد؟  )غيره -مسلمان -يهودي

. نبـوده و تنهـا شـمارش پذيرنـد     گيريدر چنين مسائلي كه متغيرهاي مورد بررسي اسمي بوده و قابل اندازه
ــي        ــون خ ــا از آزم ــين متغيره ــتقال ب ــا اس ــه ي ــي رابط ــراي بررس ــي / دوب ــذور ك ــاي ا/ مج ــكوئرك   س

)Chi-Sauare( استفاده خواهيم كرد.  

 :جداول توافقي

، بـه  اسـمي جـدول تـوافقي دو متغيـر    . اولين قدم در آناليز مسائلي به اين صورت، رسم جدول توافقي است
هاي متغير دوم، ستون دارد و در هر خانه ايـن جدول تعداد ي متغير اول سطر و به تعداد رستههاتعداد رسته

   )به جاي فراواني، ممكن است درصد فراوانـي نوشته شود( .گيردربوط به آن حالت قرار ميهاي مفراواني

پرسـيده شـده   مصرف سيگار و  نفر است كه جنسيت 30هاي زير نتايج يك بررسي بر روي داده): 24(مثال
 :است

  جنسيت زن زن زن مرد مرد مرد زن مرد مرد زن مرد زن زن زن مرد
  مصرف سيگار خير خير بلي بلي بلي بلي خير خير خير يرخ خير خير بلي خير بلي
  جنسيت مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد زن زن مرد مرد زن مرد
  مصرف سيگار بلي خير خير خير بلي بلي بلي خير خير بلي خير بلي خير خير بلي

  
  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 

بـراي ورود  . كنـيم ايجـاد مـي  ) smoking(و مصـرف سـيگار  ) jensiyat(دو ستون تحت عناوين جنسيت
  :گيريماطالعات به نرم افزار كدهاي زير را براي متغيرها در نظر مي

      )2كد (، زن)1كد (مرد: جنسيت
  )0كد (، خير)1كد (بلي: مصرف سيگار

  :براي رسم جدول توافقي داده هاي فوق مسير زير را طي كنيد
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  .تا كادر زير باز شود
منتقـل   Column(s)بـه كـادر    را smoking و متغيـر  Row(s)را به كـادر   jensiyat مطابق شكل متغير

اي جنسـيت و  را تيـك بزنيـد تـا نمـودار خـوش      Display Clustered bar Chartsسپس گزينه . كنيد
  . مصرف سيگار را نمايش دهد
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  كرده و مطابق شكل …Cellsه هاي هر سلول روي گزينبراي نمايش مقادير مورد انتظار و درصد
  .زير موارد مورد نظر را تيك بزنيد

  

  
  

  .را بزنيد تا خروجي به صورت زير حاصل شود Okو  Continueسپس دكمه 
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

 
Cases 

Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 

jensiyat * smoking 30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 
 

jensiyat * smoking Crosstabulation

 
smoking 

Total 
NO YES 

jensiyat 

male 

Count 9 10 19 
Expected Count 10.8 8.2 19.0 
% within jensiyat 47.4% 52.6% 100.0% 
% within smoking 52.9% 76.9% 63.3% 
% of Total 30.0% 33.3% 63.3% 

female 

Count 8 3 11 
Expected Count 6.2 4.8 11.0 
% within jensiyat 72.7% 27.3% 100.0% 
% within smoking 47.1% 23.1% 36.7% 
% of Total 26.7% 10.0% 36.7% 

Total 

Count 17 13 30 
Expected Count 17.0 13.0 30.0 
% within jensiyat 56.7% 43.3% 100.0% 
% within smoking 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 56.7% 43.3% 100.0% 
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 :هاي خامرسم جدول فراواني بدون داشتن داده

  
نفر تنها تعداد مردان سيگاري، زنـان ســيگاري،   30عات هر البه جاي اطال رض كنيد در مثال باف): 25(مثال

 :كنيموارد مـي SPSSها را به ترتيب زير در داده. يممردان غير سيگاري و زنان غير سيگاري را داشته باش

  
 

 

  .كنيمميهيم و مراحل رسم جدول توافقي را طي دوزن مي  freqسپس به داده ها بر حسب متغير 
  

  :آزمون استقالل متغيرها
غيرها قه منديم بـدانيم آيـا بين متالعصه كردن در قالب جدول توافقي، الپس از تحليل توصيفي داده ها و خ

و اگر د الًمث. اي بـا هـم ندارندهيچ رابطـهرابطه اي وجود دارد يا نه؟ دو متغير در صورتي كه مستقل باشند، 
سيگاري بودن شخص رابطه اي با جنسيت او ندارد يـا بـه عبـارتي جنسـيت     . متغير مثال قبلي مستقل باشند

. و متغيـر مسـتقل نباشند، با هم رابطـه دارنـد  ولـي در صـورتيكه د. دبه سـيگار نـدار فردتاثيري در گرايش 
  .دو استفاده خواهيم كردآزمون خيل دو متغير از الآزمون استقبراي 

كليـك كنيـد مطــابق شـكل    …Statistics روي دكمـه   Crosstabsبراي انجام آزمون خي دو در كادر 
   :را كليك كنيد  okو سپس   Continue در ادامه. را انتخاب كنيد  chi-squareگزينه 
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  :هاي مثال قبل به صورت زير خواهد بودل براي دادهالنتيجه آزمون استق
 

Chi-Square Tests
 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 1.824a 1 .177   
Continuity Correctionb .938 1 .333   
Likelihood Ratio 1.876 1 .171   
Fisher's Exact Test    .259 .167 
N of Valid Cases 30     
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.77. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

ل الفــرض صــفر در ايــن آزمــون اســتق     . اســت نتايج آزمـون خـي دو پيرسـون در ســطر اول آمــده      
  .متغيرهاست و در صورتيكه فرض صفر رد شود، نشان دهنده وجود رابطه بين دو متغير خواهد بود

در . شـده اسـت   05/0و بزرگتر از مقـدار   177/0برابر با  آزمون خي دو پيرسوندر اين مثال سطح معناداري 
و اين بدان معني اسـت  . شودجنسيت و مصرف سيگار رد نمينتيجه فرض صفر پژوهش يعني استقالل بين 

  .كه؛ جنسيت افراد تاثيري بر مصرف سيگار آنها ندارد
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  :ششمفصل 
  رگرسيون
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 مقدمه

-هايي است كه معموالً در سطح سنجش فاصـله هاي پيچيده آماري براي دادهرگرسيون خطي يكي از تكنيك

-رگرسيون خطي به دو صورت رگرسيون خطي ساده و رگرسيون خطي چند متغيره مطرح مي. باشنداي مي

  . گردد
امـا  . پـردازد بيني مقدار يك متغير وابسـته بـر اسـاس يـك متغيـر مسـتقل مـي       رگرسيون خطي ساده به پيش

رگرسيون چند متغيره روشي است براي بررسي تاثير جمعي و فـردي دو يـا چنـد متغيـر مسـتقل      iX  در
تغييرات يك متغير وابسته Y .  بنـابراين در  . هاسـت از انجا كه وظيفه اصلي علم، پيش بيني و تبيـين پديـده

-در تحقيقات پيش. ند نقش بارزي ايفا كندتوايين ناظرند، تحليل رگرسيون ميبيني يا تبپيش برتحقيقاتي كه 

كوشد تا بر اساس اطالع از يـك  در اين نوع تحثيقات محقق مي. ربرد علمي مورد تاكيد استبيني، عمدتاً كا
بيني مقادير متغير وابسته استفاده يا چند متغير مستقل، به يك معادله رگرسيوني دست يابد و از ان براي پيش

  .كند
  

  هاي رگرسيون خطيروش
توانـد  ارد كه محقق بسته به هدف تحليل خود ميروش وجود د 5براي ورود متغيرهاي رگرسيوني  به مدل 

در زيـر بـه تفكيـك بـه     . روش مشابه يكديگرنـد  5روش استفاده كند كه معموالً نتايج اين  5از يكي از اين 
  :شودشرح ماهيت هر روش پرداخته شده مي

  
  )Enter Method(همزمان روش  -1

شوند تا تاثير كليه متغيرهـاي مهـم و غيـر    يدر اين روش كليه متغيرهاي مستقل به طور همزمان وارد مدل م
يك از مشكالت روش همزمان اين است كه چون تمامي متغيرها بـدون  . مهم بر متغير وابسته مشخص گردد

شـوند، بنـابراين احتمـاالً متغيرهـايي هـم كـه       شان با متغير وابسته وارد معادله ميتوجه به ضريب همبستگي
كـاهش   R2و  Fماندد كه در اثر اين حضر نابجا، مقادير در آن باقي مي حضورشان در معادله معني دار نيست

  .يابدمي

  

  )Stepwise Method(روش گام به گام  -2

در اين روش ورود متغيرها بـه  . كندمتغيرها را يك به يك وارد مدل مي Forwardاين روش هماندد روش 
  .درصد گردد 5يعني سطح خطا . درصد برد 95دهيم كه  معني داري متغير به مدل را تا زماني انجام مي
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وارد شـده در تحليـل در    متغيرهاي Forwardدر اين است كه در روش  Forwardفرق اين روش با روش 
با ورود متغير جديد، متغيرهايي كه قبالً وارد مدل شـده انـد    Stepwiseولي در روش . مانددمعادله باقي مي
آيا هنوز هم حضور انها در مدل بـه موفقيـت كمـك ميكنـد يـا       شوند تا مشخص  شود كهاز نو آزموده مي

خير؟ بنابريان امكان دارد برخي از متغيرهايي كه در مراحل قبلي وارد مـدل شـده بـودن در مراحـل بعـدي      
  .حذف شوند

  
  )Remove Method(روش حذف - 3

تـوان  روش را نمـي  بنابراين اين. توان متغيرهاي يك بلوك را از مدل رگرسيوني حذف كردبا اين روش مي
زيرا متغيرها بايستي در يكي از بلوك هاي قبلـي وارد مـدل شـده و    . به عنوان روش اولين بلوك به كار برد

روش حـذف كـامالً مانـدد روش    . سپس در بلوك هاي بعدي با انتخاب اين روش آن هـا را حـذف نمـود   
Enter است، اما كاربرد چنداني در رگرسيون چند متغيره ندارد.  

  
  )Backward Method(ش پس روندهرو - 4

  
 ابتدا كليه متغيرهاي مستقل وارد معادله شده و اثر كليه متغيرهـا بـر روي   Enterدر اين روش همانند روش 

تـر و كـم   ، در اين روش، به مرو متغيرهاي ضـعيف Enterاما برخالف روش . شودمتغير وابسته شنجيده مي
يابد كه خطـاي ازمـون   و در نهايت اين امر تا زماني ادامه مياثرتر يك پس از ديگري از معادله خارج شده 

  . درصد برسد 10معناداري به 
  
  )Forward Method(روندروش پيش - 5

سـپس،  . كنـد اين روش، ابتدا همبستگي ساده بين هر يك از متغيرهاي مستقل را با متغير وابسته محاسبه مي
ته دارد و به عبارتي بيشترين مقدار واريانس آن را تبيين تغير مستقلي كه بيشترين همبستگي را با متغير وابسم

شود، متغيري است كـه پـس از تفكيـك متغيـر     دومين متغيري كه وارد مدل مي. شودكند، وارد تحليل ميمي
كنـد كـه   اين روش تا زماني ادامـه پيـدا مـي   . ترين ضريب همبستگي را با متغير وابسته داشته باشداول، بيش

  .درصد برسد 5خطاي آزمون به 
  
  

  )Simple Linear Regression( دو متغيره/ رگرسيون خطي ساده
گيرد كه يك متغير وابستهرگرسيون خطي ساده زماني مورد استفاده قرار مي y   مسـتقل و يك متغيـر x 

  . داريم
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  :ير استمعادله خط رگرسيون در اين حالت به صورت ز

iy x  0 1  
  . است xشيب خط رگرسيوني و يا ضريب 1مقدار ثابت و  0كه در آن 

  
آنهـا گذشـته   سـال از توليـد    6تا  1ناوچه رزمي كه  10در جدول زير داده هاي مربوط به قيمت  :)26(مثال

  .است، اورده شده است
  6  6  6  4  2  5  4  5  1  2  سن 

  125  115  130  160  219  150  190  163  260  260  قيمت فروش
  
  . رگرسيون خطي ساده استفاده خواهد شد براي بررسي رابطه بين سن و قيمت فروش ناوچه از روش 

  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 
  :هماندد شكل زير. كنيمايجاد مي) price(و قيمت فروش) age(دو ستون تحت عناوين سن

  
  

مـورد   )scatterplot(ابتدا به وسـيله نمـودار پـراكنش    priceو  ageوجود يك رابطه خطي بين دو متغير 
  :همانند مسير زير. گيردبررسي قرار مي
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را  Defineزينه را همانند شكل زير انتخاب و سپس گ Simple Scatterسپس در صفحه باز شده گزينه 
  .كنيمكليك مي

  

  



  موسسه دانش آماري                 SPSS نرم افزار جامعآموزش                    

          http://statcamp.blogfa.com             )09397494052(رضا بهرامي: مدرس            

سپس دكمـه  . در كادر باز شده متغيرها را به كادرهاي نمايش داده شده، همانند شكل باال منتقل خواهيم كرد
OK را كليك ميكنيم.  

همانگونه كه از نمودار پراكنش داده ها مشخص است، به نظر . خروجي نرم افزار به صورت شكل زير است
  . بين متغيرها وجود داشته باشد) منفي(بطه خطي معكوسرسدد كه يك رامي

  
  

  . كنيممسير زير را دنبال مي priceو  ageدر ادامه براي برازش يك مدل خطي رگرسيون ساده به دو متغير 
Analyze / Regession / Linear…  

  
-انتقال مـي  Independent(s)را به كادر  ageو متغير Dependentرا كادر Priceدر كادر باز شده متغير 

   .دهيم
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. كنيمكليلك كرده و گزينه هاي مورد نظر را همانند شكل زير انتخاب مي Statisticsسپس روي گزينه 
  .كنيمكليك مي OKو  Continueسپس روي گزينه 
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Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 ageb . Enter 

a. Dependent Variable: price 

b. All requested variables entered. 

 

تعـداد مـدل،   باشـد كـه در آن   مـي ) Variables Entered/Removeda(اولين جدول خروجـي تحـت عنـوان   
روش مورد استفاده كـه در ايـن قسـمت بـه     متغيرهاي وارد شده و متغيرهاي خارج شده از مدل و همچنين 

  .دهدبوده است را نمايش مي Enterروش صورت پيش فرض 
 ول آماره هاي مربوط به بـرازش مـدل  در واقع جد )Model Summary(دومين جدول خروجي تحت عنوان

  . باشدمي
Model Summaryb

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .968a .937 .929 14.24653 .937 118.533 1 8 .000 1.451 

a. Predictors: (Constant), age 

b. Dependent Variable: price 

  
1 - Model :دهد كه در اين مثال برابر با يك استتعداد مدل تشكيل شده را نشان مي. 

2 - R: نه معروف است و ميزان همبستگي چندگانه بين متغيرهاي مستقل و به ضريب همبستگي چندگا
هر چه مقدار اين همبستگي . نوسان دارد 1مقدار اين همبستگي بين صفر تا .دهدوابسته را نشان مي

در ايـن  . نزديك تر باشد نشان از همبستگي قوي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسـته دارد ) 1(به 
 .دهداست كه مقدار قابل قبول بااليي را نشان مي 968/0 برابر با Rمثال مقدار 

3 - R Square:   به مجذور ضريب همبستگي چندگانه يا ضريب تعيين معروف است و بـا عالمـت R2 
تـر  نزديـك ) 1(در نوسان و هر چه بـه مقـدار   ) 1(تا ) 0(مقدار  اين ضريب نيز بين . شودنوشته مي

اند كه ميزان زيادي از متغير وابسته را تبيين كننـد  ل توانستهباشد نشان از آن دارد كه متغيرهاي مستق
درصـد   7/93دهـد كـه؛   است كه نشان مي 937/0در اين مثال مقدار اين ضريب برابر با . و برعكس

 .شودپيش بيني مي ageتوسط متغير  Priceواريانس متغير 

4 - Adjusted R Square: دل را بـيش از انـدازه   ضريب تعيين اين است كه ميزان موفقيت مـ  اشكال
. گيـرد طـور حجـم نمونـه را در نظـر مـي     كند و كمتر تعداد متغيرهـاي مسـتقل و همـين   برآورد مي

برخـي آماردانـان    از ايـن رو  . آوردهمچنين، ضريب تعيين تعداد درجات آزادي را به حساب نمـي 
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ضـريب تعيـين   . ددهند تا از شاخص ديگري به نام ضريب تعيين تعديل شده استفاده كننترجيح مي
adjRتعديل شده كه آن را با  دهند مقدار ضريب تعيين را به منظور انعكـاس بيشـتر   نيز نمايش مي 2

براي تفسير ضريب تعيين معموالً از اين مقـدار اسـتفاده   . كندميزان نيكوئي برازش مدل تصحيح مي
در اين مثـال  . درجات آزادي تعديل شده است چون در اين ضريب، مقدار ضريب تعيين با. شودمي

 . است 929/0مقدار ضريب تعيين تعديل شده برابر با 

۵- Durbin-Watson :هاي اساسي در تحليل رگرسيون چندگانه، استقالل متغيرهـاي  مفروضه يكي از
 كه ايـن . هاي خطاي متغيرهاي مستقل با يكديگر استمستقل و يا به عبارت ديگر عدم ارتباط نمره

واتسـون كـه نتيجـه ان در    -آزمـون دوربـين  . شودمفروضه توسط آزمون دوربين واتسون بررسي مي
تـوان  به طـور سرانگشـتي مـي   . كندآخرين ستون سمت راست امده است اين مفروضه را آزمون مي

توان استقالل مشـاهدات  ، ميقرار داشته باشد 5/2تا  5/1ي اين آزمون بين گفت كه اگر مقدار آماره
اسـت كـه بـا     451/1مقدار آماره اين آزمون در پـژوهش حاضـر   . پذيرفت و آزمون را دنبال كرد را

توان اسـتقالل مشـاهدات   م نمونه و تعداد متغيرهاي مستقل ميدن آزمون به حجتوجه به حساس بو
   .را در اين مثال پذيرفت

  
  

اريانس مدل رگرسيوني بـرازش  كه در زير داده شده است، نتايج تحليل و) ANOVA(جدول سوم تحت عنوان
  . دهدداده شده را نشان مي

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 24057.891 1 24057.891 118.533 .000b 

Residual 1623.709 8 202.964 
  

Total 25681.600 9 
   

a. Dependent Variable: price 

b. Predictors: (Constant), age 

  
) Residual(و باقيمانـده   )Regression(در اين جدول، منبع تغييرات متغير وابسـته در دو منبـع رگرسـيون   

نشان داده شده و براي هر يك از اين منابع، مجموع مجـذورات، درجـه آزادي، ميـانگين مجـذورات آمـده      
  . است

ابسته را كه در نتيجه مدل تحقيق است، نشان اطالعات مربوط به ميزان تغييرات متغير و: منبع رگرسيون - 1
 .دهدمي

اطالعات مربوط به ميزان تغييرات متغير وابسته را كه خارج از مدل تحقيق اسـت، نشـان   : منبع باقيانده - 2
 .دهدمي
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تر از مجمـوع مجـذورات رگرسـيون باشـد،     بنابراين هر چه مقدار مجموع مجذورات باقيمانده كوچك
  .گري باالي مدل در توضيح تغييرات متغير وابسته استنشان دهنده قدرت تبيين

ستون اخر استفاده  Sigبراي بررسي نيكويي برازش مدل رگرسيوني برازش داده شده به مدل، از مقدار 
باشد كـه  همانطور كه از جدول باال مشخص است، مقدار سطح معناداري برابر با صفر مي. خواهيم كرد

دهد كه متغير مستقل از قدرت تبيين باالي برخوردار بـوده و  نشان مي و اين. معنادار است% 1در سطح 
به عبارت ديگر مدل رگرسيوني تحقيـق  . تواند درصد بااليي از واريانس متغير وابسته را تبيين نمايدمي

مدل خوبي است و به كمك ان قادريم تا تغيرات متغير وابسته را به كمك متغير مستقل مورد نظر تبيين 
  .كنيم

  
 ageنتايج مربوط به ضريب تاثير رگرسيوني متغيـر مسـتقل   ) Coefficients( جدول بعدي تحت عنوان

  .دهدرا نشان مي priceبر متغير وابسته 
Coefficientsa

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
95.0% Confidence Interval for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 
(Constant) 291.602 11.433  25.506 .000 265.238 317.966 

age -27.903 2.563 -.968 -10.887 .000 -33.813 -21.993 

a. Dependent Variable: price 

  
غير وابسـته  است كه همان عرض از مبدا است و ميزان تغييران مت) Constant(اولين مقدار جدول عدد ثابت

  ).مستقل صفر باشند) هاي(يعين زمانيكه متغير(دهدمستقل نشان مي) هاي(را بدون دخالت متغير
  :ضرايب رگرسيوني دو دسته اند

كـه   .باشـند ضرايب مربوط به مدل رگرسيوني برآورد شده مي): B(ضرايب رگرسيوني استاندارد نشده )1
  .است -903/27در اين مثال برابر با مقدار 

رگرسيوني استاندارد شـده  ضرايب )2 Beta :        از آنجـا كـه در تحليـل رگرسـيون، مقيـاس اغلـب
توان به مقايسـه سـهم   متغيرهاي مستقل از واحدهاي متفاوتي تشكيل شده است، بنابراين به راحتي نمي

، ضرايب رگرسـيوني  از همين رو. هر متغير مستقل در تبيين تغييرات يا واريانس متغير وابسته پرداخت
كنند تا سهم نسبي هر متغير مستقل را در تبيـين تغييـرات متغيـر وابسـته     استاندارد شده به ما كمك مي

يعني هرچه مقدار ضريب بتاي يك متغير بيشتر باشد، نقـش آن در پـيش بينـي تغييـرات     .مشخص كنيم
د كـه در تفسـير نتـايج تـاثير     شـو از ايـن رو بـه محققـين پيشـنهاد مـي     . متغير وابسته بيشتر خواهد بود
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رگرسيوني بر اساس ضرايب آن، به ضرايب رگرسيوني استاندارد شده اشاره شود تا ضرايب رگرسيوني 
 .استاندارد نشده

داريم، عمالً امكان مقايسه سـهم نسـبي متغيرهـا در    ) age(يك متغير مستقلالبته در اين مثال چون تنها 
ون چند متغيره ميتوان از ضريب تاثير رگرسيوني استاندارد شـده  اما در تحليل رگرسي. مدل وجود ندارد

  .براي مقايسه سهم نسبي هر متغير مستقل در مدل استفاده كرد
توجه داشته باشيم كه ضريب رگرسيوني استاندارد شده بر اساس مقـادير انحـراف اسـتاندارد سـنجيده     

دهـد كـه   نشـان مـي  ) -968/0(ريب بتـاي  به عنوان مثال، ض. شود كه در تفسير آن بايد رعايت كنيممي
 priceانحـراف اسـتاندارد در متغيـر    ) -968/0(، باعث تغيير ageتغيير يك انحراف استاندارد در متغير 

باعـث   ageتغيير يـك واحـد در متغيـر     ؛گوئيم كهاما در ضريب رگرسيون استاندارد نشده مي. شودمي
  . شودمي priceدر متغير ) -903/27(تغيير 

در اين . دهداهميت نسبي حضور هر متغير مستقل در مدل را نشان مي) .Sig(و سطح معناداري tره آما
بنـابراين ضـريب رگرسـيوني    . باشـد مي 01/0شده است كه كوچكتر از مقدار   sig.=0.000مثال مقدار 

  . معنادار شده است% 1در سطح خطاي   ageمتغير 
  

نرمال بودن خطاها مي توان از نمودار هيسـتوگرام و نمـودار   همچنين در ادامه كار براي بررسي فرضيه 
Q-Q Plot همـانطور كـه از هـر دو    . اين دو نمودار براي مثال باال در زير داده شده اسـت . استفاده كرد

  .شودنمودار زير مشخص است، فرض نرمال بودن باقيمانده ها تاييد مي
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  :)Multiple Linear Regression(چند متغيره /رگرسيون خطي چندگانه
اي از متغيرهاي تواند رابطه خطي موجود بين مجموعهبا استفاده از رگرسيون چند متغيره، محقق مي

مابين متغيرهاي اي مطالعه نمايد كه در آن، روابط موجود فيمستقل با يك متغير وابسته را به شيوه
كه به تبيين واريانس متغير وابسته كمك وظيفه رگرسيون اين است . مستقل نيز مورد مالحظه قرار گيرد

در اين  )دو يا چند متغير مستقل(كند و اين وظيفه تا حدودي از طريق براورد مشاركت متغيرها 
تحليل رگرسيون چندمتغيره براي مطالعه تاثيرات چند متغير مستقل در متغير . رسدواريانس به انجام مي

  . وابسته كامالً مناسب است
اصلي از كاربرد رگرسيون چند متغيره آن است كه تركيبي خطي از متغيرهاي مستقل  در مجموع، هدف

در نتيجه، از اين تركيب . اي ايجاد كند كه حداكثر همبستگي را با متغير وابسته نشان دهدرا به گونه
بيني مقادير متغير وابسته استفاده نمود و اهميت هر يك از متغيرهاي توان در جهت پيشخطي مي

  .بيني مورد نظر ارزيابي نمودستقل را در پيشم
از روي مقادير دو يا چند متغير ) Yمتغير وابسته يا (چند متغيره، مقادير يك متغيردر رگرسيون 

,متغيرهاي مستقل (ديگر ,..., KX X X1 ي اين كار از طريق ساختن يك معادله خط. شوندبراورد مي) 2
  :شودبه شكل عمومي زير انجام مي

... k kY X X X       0 1 1 2 2  
  

مقدار عرض از مبدا يا مقدار ثابت و پارامترهاي 0در اين معادله پارامتر  : , ,...,i i k 1 ضرايب  2
بر اساس متغيرهاي  Yاين معادله به عنوان معادله رگرسيون خطي چندگانه . رگرسيوني هستند

, ,..., KX X X1   .شودشناخته مي 2
  

پژوهشگري در يك مطالعه قصد دارد تا تاثير سه متغير مستقل حافظه، هوش عملي و هوش  :)27(مثال
وز را به دانش آم 30براي اين كار وي تعداد . كالمي را بر متغير وابسته پيشترفت تحصيلي بررسي كند

  .  گيردتصادف انتخاب و متغيرهاي باال در آنها اندازه مي
 112 120 117 113 115 116 118 119 120 125 126 127 129 128 130 هوش كالمي

 122 113 121 127 130 123 133 123 112 114 110 112 123 112 117 هوش عملي

 15 14 12 12 15 17 18 19 21 23 25 27 28 27 30 حافظه

پيشرفت تحصيلي 30 28 27 26 26 25 21 20 20 19 16 14 14 20 14 

 119 123 125 124 115 120 118 119 120 125 123 126 127 122 130 هوش كالمي

 123 110 112 123 130 123 133 123 112 114 110 112 123 111 117 هوش عملي

 19 25 27 28 15 17 18 19 21 23 25 27 28 27 30 حافظه

پيشرفت تحصيلي 27 28 27 30 21 25 12 20 20 19 16 27 26 21 20 
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  . براي بررسي رابطه بين سن و قيمت فروش ناوچه از روش رگرسيون خطي چندمتغيره استفاده خواهد شد
  

  SPSSروش ورود اطالعات در نرم افزار 
، )hosh_amali(، هـــوش عملـــي)hosh_kalami(چهـــار ســـتون تحـــت عنـــاوين هـــوش كالمـــي

  :همانند شكل زير. كنيمايجاد مي)  Pishraft(و پيشرفت تحصيلي) hafezeh(ظهحاف

  
  
  

  . كنيممسير زير را دنبال مي چند متغيرهدر ادامه براي برازش يك مدل خطي رگرسيون 
Analyze / Regession / Linear…  

  
، هوش )hosh_kalami(هوش كالمي هايو متغير Dependentرا كادر Pishraftدر كادر باز شده متغير 

   .دهيمانتقال مي Independent(s)را به كادر ) hafezeh(و حافظه) hosh_amali(عملي
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  . كنيمكليلك كرده و گزينه هاي مورد نظر را همانند شكل زير انتخاب مي Statisticsسپس روي گزينه 

  
  .كنيمكليك مي OKو  Continueسپس روي گزينه 
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Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 
Removed 

Method 

1 
Hafeze, 
Hosh_amali, 
Hosh_Kalamib 

. Enter 

a. Dependent Variable: Pishrft.Tahsili 
b. All requested variables entered. 

 

مـدل،  باشـد كـه در آن تعـداد    مـي ) Variables Entered/Removeda(اولين جدول خروجـي تحـت عنـوان   
متغيرهاي وارد شده و متغيرهاي خارج شده از مدل و همچنين روش مورد استفاده كـه در ايـن قسـمت بـه     

  .دهدبوده است را نمايش مي Enterصورت پيش فرض روش 
 ول آماره هاي مربوط به بـرازش مـدل  در واقع جد )Model Summary(دومين جدول خروجي تحت عنوان

  . باشدمي
 

Model Summaryb

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 
Durbin-
Watson R Square 

Change 
F 

Change
df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .902a .813 .792 2.35981 .813 37.722 3 26 .000 2.640 
a. Predictors: (Constant), Hafeze, Hosh_amali, Hosh_Kalami 

b. Dependent Variable: Pishrft.Tahsili 

 

درصد واريانس متغيير پيشرفت  3/81بوده و نشان دهنده اين است كه  813/0برابر با  R Squareمقدار 
همجنين مقدار اماره . شود كه اين مقدار قابل توجهي استتحصيلي توسط سه متغير مستقل تبيين مي

باالتر است و لي با توجه به حجم نمونه  50/2ه است كه اندكي از مقدار شد 64/2دوربين واتسون برابر با 
  .باشداين مقدار از آماره قابل قبول مي

 
ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 630.180 3 210.060 37.722 .000b 

Residual 144.786 26 5.569   
Total 774.967 29    

a. Dependent Variable: Pishrft.Tahsili 
b. Predictors: (Constant), Hafeze, Hosh_amali, Hosh_Kalami 

 

كه برابر  .Sigبا توجه به مقدار . است) ANOVA(جدول سوم، جدول نيكويي برازش براي مدل رگرسيوني 
  .از برازش قابل قبولي برخوردار استشود كه مدل با صفر شده است نتيجه مي

  
جدول بعدي خروجي ضرايب رگرسيوني است كه در قسمت رگرسيون سساده به طور كامل توضيح داده 

  .شده است
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Coefficientsa

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -59.880 26.436  -2.265 .032 

Hosh_Kalami .522 .219 .510 2.389 .024 
Hosh_amali .075 .073 .106 1.031 .312 

Hafeze .431 .194 .467 2.221 .035 
a. Dependent Variable: Pishrft.Tahsili 

 

همانطور كه از داده هاي جدول باال مشخص است، ضرايب غير استاندارد و ضرايب استاندارد براي سه 
- براي هر ضريب آزموني به عنوان آزمون معناداري انجام مي. آورده شده استمتغير مستقل و مقدار ثابت 

شود كه متغير هوش عملي تاثير معناداري بر پيشرفت با توجه به آزمون معناداري ضرايب نتيجه مي. شود
همچنين براي مقايسه ميزان تاثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته پيشرفت تحصيلي از . تحصيلي ندارد

بيشترين  510/0بر اساس اين ضرايب، هوش كالمي با ضريب استاندارد . شودايب استاندارد استفاده ميضر
  .تاثير را بر متغير پيشرفت تحصيلي دارد

  .   براي بررسي نرمال بودن باقيمانده ها در زير داده شده است Q-Q Plotنمودار هيستوگرام و نمودار 
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