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  پیشگفتارپیشگفتار

ه سرعت روزافـزون تکنولـوژي مـورد توجـه محققـان و      ي با توجه بآماردر قرن اخیر استفاده از تکنیکهاي 

ي در استخراج آماردر این میان استفاده از نرم افزارهاي . ه استهاي مختلف علوم قرار گرفت پژوهشگران شاخه

از جملـه نـرم افزارهـاي مـورد     . شده استي آمارنتایج مورد نظر باعث کاهش زیاد در زمان و هزینۀ تحقیقات 

هاي کاربردي علوم انسانی، پزشـکی و فنـی مهندسـی نـرم افـزار       هشگران و محققان شاخهتوجه و استفاده پژو

SPSS است .  

است که اولین بار با توجه  Statistical Package For The Social Scienceمخفف کلمۀ  SPSSکلمه 

ه شد و با توجه ي توسط انجمن علوم اجتماعی آمریکا در دهه هفتاد سفارش دادآمارهاي  به کاربرد وسیع روش

بـود مـورد توجـه تمـامی      1/3ي تحت سیستم عامـل وینـدوز نسـخۀ    آماراولین نرم افزار  90به اینکه در دهۀ 

محققان در سراسر دنیا قرار گرفت و امروزه نیز شهرت جهانی این نرم افزار با توجه به سادگی استخراج نتـایج  

ي مـورد  آمـار باعث شده به عنوان پرکاربردترین نرم افزار  ها به زبان ساده در آن و تحلیل نتایج و ارائۀ خروجی

  . استفاده قرار گیرد

 SPSS.16به بازار عرضـه گردیـده اسـت نسـخه      SPSSکه هم اکنون توسط شرکت  SPSSنسخه نهایی 

دلیل اصلی نگارش ایـن  . هاي قدیمی تر آن ارائه شده است باشد که با تغییرات اندکی نسبت به دیگر نسخه می
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هاي مختلف مقدماتی و پیشرفته ایـن نـرم    را پس از تدریس دوره گانبه دلیل دغدغه اي بود که نویسند کتاب

   .مند به یادگیري با آن مواجه کرد افزار و روبرو شدن با افراد عالقه

هـاي   و به طور کلی نرم افزارهاي تخصصـی در حصـول بـه نتـایج و خروجـی      SPSSتفاوت اصلی نرم افزار 

ها است به این معنی که وظیفـه اصـلی کـاربر بعـد از      ار نیست بلکه در نیاز به تحلیل خروجیتخصصی نرم افز

گردد و باید نتایج را استنباط نماید و این در حالی است کـه   تازه شروع می SPSSخروجی گرفتن از نرم افزار 

ا آن هـم در حـد آشـنایی    هاي تألیف و ترجمه شده موجود در بازار تنها نحـوه کـار بـا نـرم افـزار ر      اکثر کتاب

به همین دلیـل  . گذارند نمایند و کاربر را در ارائه و تحلیل نتایج تنها می مطرح می SPSSمقدماتی با ابزارهاي 

  . آورند هاي موجود به دست نمی بسیاري از کاربران نتایج مطلوب نظر را از مطالعه کتاب

همراه با فلسفه وجودي و نمایـه ایـی از    SPSS در این کتاب سعی گردیده است ابزارهاي مختلف نرم افزار

ها با بیان تفسیر هر یک به منظور شکل دهی قدرت تحلیل خروجی  همچنین خروجی. کاربرد عملی ارائه گردد

ي یـک خالصـه از   آمـار در فصل اول این کتاب به منظور یکسان سازي مفاهیم . در کاربران ارائه گردیده است

هـا   ي بیان شده که مطالعه آن به تمامی خوانندگان در کلیه رشـته آمارهاي  یکو تکن آمارفلسفه وجودي علم 

با توجه به حجم وسـیع آنهـا مـورد توجـه قـرار       SPSSهایی از نرم افزار  سعی شده است ابزار. گردد توصیه می

نسـانی،  هاي مختلف علوم ا گیرد که بیش از سایر ابزارها مورد توجه پژوهشگران و محققان و دانشجویان شاخه

هاي مختلـف علـوم    علوم پزشکی و فنی و مهندسی است و با توجه به وسعت کاربرد هر یک از ابزارها در شاخه

ن یدر ا. ها استفاده گردد سعی شده است از مثالهاي عملی و راحت و قابل لمس و شبیه سازي در همان شاخه

 يکهـا ین نرم افزار روش انجام تکنیس ایرسندگان در تدیات نویاز تجرب يریشده است تا با بهره گ یکتاب سع

. ارشـد پوشـش داده شـود    یان بخصـوص در دوره کارشناسـ  یاز پژوهشگران و دانشجویمتداول و مورد ن يآمار

ش بـه صـورت   یمـا یک پیـ انجام  يارهاککتاب به موارد مرتبط از جمله راه يوستهایشده در پ ین سعیهمچن

ک یـ ت یـ و بـا اهم  ینرم افزار موارد جـانب  يریادگیواننده ضمن اشاره  شود تا خ یلیبه صورت تفض ییمرحله ا

   . اموزدیح را بیق صحیتحق

در نحوه آموزش این نرم افزار تدوین گردیده و بدیهی اسـت   گان حاضر با توجه به تجربیات نویسند نوشته
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ن عزیـزي کـه ایـن    از کلیه اساتید، محققان و دانشجویا. هایی برخوردار است که خالی از اشکال نبوده از ضعف

از طریق ایمیـل   سندگان راینودر صورت برخورد با هرگونه ضعفی  است نمایند خواهشمند کتاب را مطالعه می

statsadeghi@Gmail.com مند سازند از نظرات اصالحی خود بهره .  

  

  علی صادقی

  86تابستان 

mailto:statsadeghi@Gmail.com
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  فصل اولفصل اول

  آمارآمارکلیات علم کلیات علم 

  فصل اول یاهداف آموزش
  :د بتواندین فصل کتاب بایعه مطالب ار پس از مطالیفراگ -

 .دیذکر نما يآماررا در مورد جامعه  ییرا درك و مثالها يآمارمفهوم جامعه  -

 .ک را شرح دهدیرا بشناسد و با ذکر مثال هر  يآمار يرهایانواع متغ -

 .ان کندیرا ب آمارهدف علم  -

 .را شرح دهد يآمار يرینمونه گ -

 .سه کندیگر مقایکدیرا با  یاستنباط رآماو  یفیتوص آمارف یوظا -

  . ح دهدیتوض ک رایشود را نام برده و هر  یص داده ها استفاده میجهت تلخ یفیتوص آمارکه در  ییپارامترها -

  

  : مقدمه1-1

داده  يادیـ ن با دقت زیدهد در زمان کوتاه و همچن یاست که به کاربران امکان م يآمارک نرم افزار ی spssنرم افزار 

ل یـ ه و تحلیند تجزیتوان فرآ یست که مین ین به آن معنیل قرار دهند اما ایه و تحلیاز خود را مورد تجزیمورد ن يها

  . و درست انجام داد به طور کامل آمارک از علم ین نرم افزار را بدون داشتن اطالعات تئوریدر ا يآمار

ن منظـور بـه   یباشد به هم یل میند انجام تحلیاز فرآ ین نرم افزار مستلزم اطالعات کافیدر ا يآمار یلیک تحیانجام 

شود قبل از انجام  یشنهاد میندارند پ يآمار يهایاز تئور یکه اطالعات کاف ین کتاب از جمله کسانیهمه خوانندگان ا
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د و نـ یامورد نظر را عنوان کرده اند مطالعه نم يرا که مقدمات روشها يآمار ازیش نین کتاب پیا خوانندن ایل و یتحل

  . همت گمارند spssنرم افزار  يریاد گینسبت به  یبا اطالعات کاف

نه کار با نرم ازار عنوان یه کاربران در زمیاز اولیم مورد نیاز مفاه ییشده است در حد توان خالصه ا ین فصل سعیدر ا

ندارنـد از   يآمـار  يروشـها و  آمارعلم  یدر مورد مبان يادیکه اطالعات ز یست که کاربرانین ین به آن معنیشود اما ا

    . از خواهند شدین ینه بین زمیمطالعه کتب مرجع در ا

  

   

  

ساده تـرین تعریفـی کـه ارائـه      آماردر مورد علم . کنیم فلسفه وجودي علم شناخت دنیایی است که در آن زندگی می

جامعـه در  . یـف مشخصـی دارد  تعر آماراما عبارت جامعه در علم ،» شناخت جامعۀ مورد بررسی« :عبارت است ازگردیده 

  .عبارت است از مجموعه اي از عناصر که حداقل در یک خصوصیت با یکدیگر مشترك باشند آمارعلم 

تمامی کاربران در یک خصوصیات مشترك هسـتند و آن   SPSSنفره آموزش نرم افزار  12براي نمونه در یک کالس 

صوصیات مشترك دیگري نیز مانند رشته، سطح تحصیالت، جنسیت و البته کاربران خ. باشد نیاز به یادگیري نرم افزار می

  .توانند داشته باشند می... 

باشند و حـداقل   یک عضو آن میان یرانیک از ایدهند که هر  یل میرا تشک يآمارک جامعه یران ینمونه مردم ا يبرا

  بودن مشترك هستند یرانیت ایک خصوصیر د

هـاي عناصـر    تشکیل شده از یکسري عناصر و یکسري خصوصیت که ویژگی يآمارهمانطور که عنوان شد یک جامعۀ 

ي و خصوصـیاتی  آماربراي نمونه در محل کار شما، کلیه همکاران و خود شما عناصر جامعۀ . جامعۀ مورد بررسی هستند

زمان شـما  ي نیروي انسانی ساآمارخصوصیت جامعۀ ... سن، جنسیت، سطح تحصیالت، محل تولد، ردة سازمانی و : مانند

  .دهند را تشکیل می

توان دریافـت کـه منظـور از     می ،ي تشکیل شده از یکسري عناصر و خصوصیاتآمارحال که مشخص شد یک جامعۀ 
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است در حقیقت شناخت عناصر جامعـۀ مـورد بررسـی و خصوصـیات      آماري که فلسفه وجودي علم آمارشناخت جامعۀ 

  .آنهاست

و بـه خصوصـیات جامعـۀ مـورد بررسـی متغیـر        (Data)مـورد بررسـی داده   به عناصر جامعـۀ   آماردر زبان تخصصی 

(Variable) يآمارک جامعه یتوان ادعا کرد که شناخت نسبت به  یم یف فوق زمانیپس با توجه به تعر .شود اتالق می 

 یچه زمان شما. جاد شده باشدیآن جامعه شناخت ا يرهایا متغیات آن جامعه و یبه وجود آمده است که نسبت به خصوص

د که نسبت ین ادعا را مطرح نماید ایتوان یم ید؟ هنگامیشناس یم یران را به خوبینقطه از اک ید مردم یید بگویتوان یم

مردم را خوب  يرفتار يرهایمتغ يآمارا در اصطالح ید و یداشته باش یات مردم آن نقطه از کشور شناخت کافیبه خصوص

 یمورد بررس يرهایشناخت متف یعا کرد که منظور از شناخت جامعه مورد بررستوان ا یم یپس به صورت کل. دیبشناس

 يک بعـد یـ شامل شناخت  آماررها در علم یاست که منظور از شناخت متغ ين نکته ضروریاما ذکر ا. در آن جامعه است

گر یکدیرها با یبطه متغا شناخت رایرها یمتغ يا چند بعدین شناخت دو یو همچن ییر به تنهایرفتار هر متغ یعنیرها یمتغ

  . باشد یم

، ابزاري براي بدسـت آوردن رابطـۀ   آمار. آشنا شوید آمارحال زمان آن فرا رسیده است که با تعریف جامع تري از علم 

منظور از بدست آوردن رابطۀ میان متغیرها یعنی تأثیرگذاري یک متغیر بر روي متغیر یـا متغیرهـاي   . میان متغیرهاست

خواهنـد دریابنـد آیـا     گویند رابطه میان متغیر جنسیت و فشار خون چگونـه اسـت مـی    ی که میامل هنگبراي مثا ،دیگر

هنگامی که رابطۀ میان مصرف سیگار و ابتال به سرطان ، جنسیت افراد بر روي فشار خون آنها تأثیرگذار بوده است یا خیر

اي دو سطح سیگار کشیدن و سیگار نکشیدن است بر کنیم در حقیقت تأثیر متغیر مصرف سیگار را که دار را استخراج می

  . آوریم است بدست میسالم روي متغیر ابتال به سرطان که داراي دو سطح مبتال شده و 

رابطۀ میان متغیرهاي موجود در جامعه را از طریق شناسایی تأثیرگـذاري گروهـی از    آمارطبق تعریف ارائه شده علم 

نـد جنسـیت و مصـرف سـیگار در     نما(متغیرهـاي تأثیرگـذار    آمارعلم  آورد، در  میمتغیرها روي متغیرهاي دیگر بدست 

مانند فشار خون و ابتال (ی تأثیرپذیر یشوند و متغیرها نامیده می (Independent Variable)متغیر مستقل ) مثالهاي باال

  . شوند نامیده می Dependent Variable)(متغیرهاي وابسته) به سرطان
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عبارت است بدست آوردن تأثیر متغیرهاي مستقل بر روي متغیرهاي وابسـته، سـوال    آمارتر از علم  پس تعریف جامع

شناخت جامعـۀ مـورد بررسـی از طریـق      آمارکه ممکن است مطرح شود این است که اگر هدف نهایی علم  یبسیار مهم

ي نظیـر،  آمـار هـاي مختلـف    نیـک اسـت پـس چـرا تک   ) تأثیر متغیر مستقل بر روي وابسته(بدست آوردن تأثیر متغیرها 

  به وجود آمده اند؟ مگر هدف مشخص نیست؟... و  یزمان يهای، سریون، آنالیز واریانس، ناپارمتري، آزمون فرضسرگر

براي پاسخ گویی به این سوال باید خاطرنشان کرد که متغیرهاي مستقل انواع گوناگونی دارنـد و متغیرهـاي وابسـته     

که این امر باعث شده هرگاه بخواهیم تأثیر متغیر مستقل از نوع خاصی را بر روي متغیر وابسـته  هم انواع گوناگونی دارند 

ف و یـ ابتـدا الزم اسـت بـه تعر   . از نوع خاصی بدست آوریم از تکنیک متفاوتی براي به دست آوردن رابطه استفاده نمائیم

مشـخص   يآمـار  يکهـا یک از تکنیـ استفاده از هر  يم تا بعد از آن فلسفه وجودیبپرداز يآمار يرهایانواع متغ ییشناسا

  .گردد

  ::انواع متغیرها انواع متغیرها --22--11

  : شوند  فارغ از اینکه متغیرها مستقل یا وابسته باشند به دو گروه بزرگ تقسیم می آماردر علم 

  Continuous Variables)( متغیرهاي پیوسته *

   ) (Discreet Variablesمتغیرهاي گسسته*

براي نمونه سـن افـراد    ،توانند بی نهایت عضو داشته باشند ایی هستند که به بیان ساده میمتغیرهاي پیوسته متغیره

در تمامی آنها هر عنصر جامعـۀ مـورد   . همه متغیرهاي پیوسته هستند... یک متغیر پیوسته است، فشار خون، قد، وزن و 

براي مثال وقتی که قد شخصی . ا قبول نمایدتواند بی نهایت عضو ر اندازه گیري دقیق باشد می ابزار که یبررسی در صورت

بسنده کرده ایم این در حـالی اسـت کـه قـد      cm165دقیق تري نداشته ایم به  ابزارگیریم، چون  در نظر می cm165را 

توانند تا بی نهایت ادامه پیدا کنند به همین دلیل امکان ندارد قد دو  می يکه اعداد اعشاراست  cm  ...2436/165شخص

شود متغیرهایی مانند زمـان، سـن،    همانطور که مشاهده می. تواند بی نهایت عضو بپذیرد سان باشد و متغیر قد مینفر یک

  . متغیر وابسته هستند... قند خون، فشار خون، سرعت، ضریب هوشی و 
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سطح  براي مثال متغیر جنسیت داراي دو. متغیرهاي گسسته برخالف متغیرهاي پیوسته تعداد سطوح محدودي دارند

زن و مرد است و هر شخص در جامعۀ مورد بررسی یا زن خواهد بود یا مرد و یا متغیـر سـطح تحصـیالت داراي سـطوح     

متغیرهـاي نظیـر جنسـیت،    . محدود، زیردیپلم، دیپلم و باالتر از دیپلم است و مانند متغیر پیوسته بی نهایت سطح ندارد

  . از این دسته هستند... حل زندگی و سطح تحصیالت، تعداد فرزند، وضعیت تأهل، استان م

متغیرهـایی ماننـد   . شـوند  بی گسسته تقسیم مییسته و ترتسمتغیرهاي گسسته خود به دو دسته متغیرهاي اسمی گ

تعداد فرزند که بین سطوح آنها یک رابطه منطقی برقرار است متغیر گسسـته ترتیبـی هسـتند بـراي      و سطح تحصیالت

یپلم دارد حتماً داراي سطح تحصیالت باالتر از کسی است کـه سـطح تحصـیالت زیـر     نمونه کسی که سطح تحصیالت د

بـه ایـن متغیرهـاي    . فرزند دارد تعداد فرزنـد بیشـتري دارد   3فرزند دارد از کسی که  4دیپلم داشته است و یا کسی که 

تغیرهاي گسسته اي کـه  گسسته که بین سطوح آنها یک ترتیب منطقی برقرار است متغیر گسسته ترتیبی گویند و به م

در صفت مورد بررسی برقرار نیسـت ماننـد جنسـیت، تأهـل و     ) بزرگتر، کوچکتر، مساوي(نها رابطۀ منطقی آبین سطوح 

  . محل زندگی متغیر گسسته اسمی گویند

  

  

  :شوند  با توجه به تعاریف فوق متغیرها به صورت ذیل تقسیم بندي می

  يآمارمتغیرهاي 

د سن، وزن، قد، درآمـد، طـول قطـر    مانن: (Scale) هپیوست

  ...یک لوله، درجه هوا، سرعت و 

  گسسته

، تمانند سطح تحصیال: (Ordinal)ترتیبی 

تعداد فرزنـد، ردة سـازمانی، تعـداد طبقـات     

  ...ساختمان و 

  
جنسیت، رنـگ،  : مانند: (Nominal)اسمی 

شـهر،  (وضعیت تأهل، اسـتان تولـد، محـل زنـدگی     
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  روستا

همانطور  ،ي را توجیه نمودآمارهاي مختلف  توان دلیل وجود تکنیک ي میآماره تعریف انواع متغیرهاي حال با توجه ب

که گفته شد هدف بدست آوردن رابطۀ میان متغیرهاي مورد بررسی از طریق شناسایی تأثیر متغیرهاي مستقل بـر روي  

در جـدول ذیـل   . انواع پیوسته یا گسسـته باشـند  تواند هر یک از  متغیرهاي مستقل و وابسته می. متغیرهاي وابسته است

  . ي بیان شده استآمارهاي  ده تعدادي از تکنیکفاموارد است

  

  )تأثیر پذیر(متغیر وابسته 

      گسسته  پیوسته

 ،ها آزمون فرضی میانگین

  ...آنالیز واریانس و 

  (X2)جداول توافقی 

  ...مدلهاي همبستگی و 
  گسسته

متغیر مستقل 

  ونیسرگر  )تأثیرگذار(

  ...سري زمانی و 
  پیوسته  مدلهاي گسسته

  

ته جنسیت را بر روي متغیـر گسسـته وضـعیت تأهـل بدسـت آوریـد از       سبراي نمونه هرگاه بخواهید تأثیر متغیر گس

را بر روي فشـار خـون افـراد بـه     ) شهر یا روستا(ثیر محل زندگی اخواهید ت نمائید و یا اگر می جداول توافقی استفاده می

ید چون محل زندگی یک متغیر مستقل گسسته و فشار خون یک متغیر وابسته پیوسته است از آزمـون فـرض   دست آور

میانگین فشـار خـون دو گـروه شـهري و روسـتایی را بـا هـم         ،زمون فرضآیعنی از طریق . نمائیم ها استفاده می میانگین

پایین تر بود به ایـن نتیجـه    يدار یبه صورت معن نمائیم و اگر براي نمونه میانگین فشار خون گروه روستایی مقایسه می

  .گردد رسیم که زندگی در روستا باعث بهبود فشار خون افراد می می

شناسایی جامعۀ مورد بررسی است که براي شناخت آن نیازمند شناخت  آمارهمانگونه که گفته شد هدف علم 
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استنباطی تقسیم  آمارتوصیفی و  آماره دو شاخۀ بزرگ ب آمارعلم . ي هستیمآمارمتغیرها و رابطۀ میان آنها در جامعۀ 

  . است آمارگردد که وظایف آنها منطبق بر فلسفه وجودي علم  می

در بسیاري از موارد یک محقق به تمامی عناصر یک جامعۀ مورد بررسی دسترسی ندارد براي مثـال بـراي شناسـایی    

و یـا دسترسـی بـه همـۀ افـراد       ستیمقدور ن مۀ افرادوضعیت جنسیت و نسبت جنسیتی افراد یک کشور دسترسی به ه

باشد براي رفع ایـن مشـکل    محقق خارج می يهاییارات و توانایاخت هاي هنگفت است که از حدود  مستلزم وقت و هزینه

سازد بـه جـاي بررسـی     پایه گذاري شده که محقق را قادر می (Sampling)به عنوان نمونه گیري  آمارشاخه اي از علم 

حدود و قابل کنترلی از آنها را در نمونه با تکنیکهاي خاص طوري انتخـاب نمایـد   مناصر جامعۀ مورد بررسی تعداد همۀ ع

  . که نمونه به دست آمده با یک دقت قابل کنترل و مشخص نماینده عناصر جامعۀ مورد بررسی باشند

  

  
)%ت ي با دقآماري داراي تمام خصوصیات یک جامعۀ آماردر حقیقت یک نمونۀ  )− α1  است و تنها تعداد عناصر آن

هاي تابلو امـا در   براي مثال یک تابلو بزرگ نقاشی و عکس آنرا در نظر بگیرید، عکس تابلو داراي تمام ویژگی. کمتر است

ایج در مـورد  بهایی است که شما به علت استفاده از یـک نمونـه و اسـتنتاج نتـ    ) خطا( αمقیاسی کوچکتر است و مقدار 

در صورتی که به تمامی عناصر جامعۀ مورد بررسی دسترسی داشتیم مقـدار خطـا برابـر عـدد     . دینمای جامعه پرداخت می

  . صفر بود

انتخاب نمـودیم   آمارهاي نمونه گیري در علم  هنگامی که از جامعه یک نمونه با روش ،گردد حال این سوال مطرح می

توصـیفی و   آمارشود باید مراحل  دهیم؟ هنگامی که یک نمونه گرفته می متغیرها انجام میها و  چه اقداماتی بر روي داده
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   .ها انجام گیرد استنباطی بر روي داده آمار

شناخت جامعۀ مورد بررسی از طریق شناخت متغیرها و رابطۀ میان آنهاسـت و   آمارهمانطور که گفته شد هدف علم  

. شـود  ي منتخب عناصر جامعه استفاده مـی آمارمورد بررسی قرار داد از یک نمونه توان تمامی عناصر جامعه را  چون نمی

  .ان شده استیب یدانیم يش هایمایوست نحوه انجام پیق و فرمول مربوط به آن در پیک تحقیاز یتعداد نمونه مورد ن

توصـیفی در   آمار. گیرد توصیفی انجام می آمارکه از طریق  است یک بعدي متغیرها یبررسمنظور از شناخت متغیرها 

حقیقت بیان کننده وضعیت هر متغیر به صورت مجزا در جامعۀ مورد بررسی در قالب جداول، نمودارهـا و پارامترهاسـت   

ي تا حدودي آشنایی داریـد امـا در   آماربا جداول فراوانی و نمودارهاي . برند ها نیز نام می که از آن به عنوان تخلیص داده

  . توصیفی بیان شده است آمارترهاي مهم براي تخلیص اطالعات متغیرها در قالب ذیل تعدادي از پارام

  سن، قد  ،نماید براي مثال میانگین فشار خون میانگین یک متغیر پیوسته را بیان می: (Mean)میانگین 

کتر یـا  هـاي یـک متغیـر انـدازه اي کـوچ      درصـد داده  50 ،دهد کند که نشان می عددي را بیان می: (Median)میانه 

اسـت کـه نشـان     15یک کالس برابـر  افراد براي مثال میانه نمرة . درصد مقداري بزرگتر از آن دارند 50مساوي از آن و 

درصد افراد یک کالس نمره اي باالتر از آن کسب نموده اند  50و  15درصد افراد نمره اي کمتر یا مساوي از  50دهد  می

درصد افراد مـورد   50دهد  یانه برابر سطح تحصیالت دیپلم است که نشان میم ،و یا براي متغیر گسسته سطح تحصیالت

  . درصد افراد تحصیالتی باالي دیپلم دارند 50بررسی تحصیالتی کمتر یا برابر دیپلم و 

براي مثال مـد سـطح   . است) معموالً گسسته(نشان دهندة سطح داراي بیشترین فراوانی در یک متغیر : (Mode)مد 

در جامعه بیشتر از  یاز لحاظ فراوان به این معنی که افراد با سطح تحصیالت لیسانس . جامعه لیسانس استتحصیالت در 

  .دیگر سطوح تحصیلی هستند

ها از میانگین آنهاست براي مثال در دایره  داده) دوري(یک معیار براي اندازه گیري پراکندگی : (Variance)واریانس 

دهد، شعاع نیز به عنوان یک پارامتر که نشان دهنـدة بزرگـی دایـره اسـت بکـار       نشان میعالوه بر مرکز که مرکز ثقل را 

باشـد نشـان دهنـده دوري    داشته  یفه واریانس نیز درست مانند شعاع در دایره است و هرچه مقدار بزرگتري ظرود، و می

  . ها است داده) میانگین(ها از مرکز ثقل  بیشتر داده
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هـا از   مجذور واریانس و یـک معیـار بـراي شناسـایی پراکنـدگی داده     : (Standard deviation)انحراف معیار مقادیر 

 5/5و کـالس دوم   2/3کالس اول  نمرات دانش آموزان کالس مقدار انحراف معیار 2میانگین آنهاست، براي مثال اگر در 

تري داشته یا در اصطالح دیگر در دهد که در کالس دوم نمرات دانش آموزان از میانگین نمرات فاصلۀ بیش باشد نشان می

  . کالس اول نمرات همگن تر بوده و بیشتر به هم نزدیک بوده است

ها بعد از آن باشند،  درصد داده 75ها قبل از آن و  درصد داده 25هاي یک متغیر که  مقداري از داده): Q1(چارك اول 

یـا برابـر    cm156درصد افراد زیر  25است به این معنی که  cm156انشجویان براي مثال در یک کالس چارك اول قد د

  . بلندي قد دارند cm156درصد دانشجویان باالي  75آن و 

هـا بعـد از آن    درصـد داده  25هـا قبـل از آن و    درصد داده 75هاي یک متغیر که  مقداري از داده): Q3(چارك سوم 

درصـد دانشـجویان قـدي    % 75است به این معنی که  cm172ثال چارك سوم قد دانشجویان یک کالس هستند براي م

  .دارند cm172درصد آنها قدي بلندتر از  25و  cm172کوتاهتر یا برابر 

هـاي یـک متغیـر کـه      داده (Min)کـوچکترین   از هاي یک متغیر  داده (Max)بزرگترین اختالف  : (Range)دامنه 

  . هاي یک متغیر است تر باشد نشان دهندة همگن تر بودن دادههرچه قدر کوچک

ها بعد از آن هسـتند   درصد داده i-100ها قبل از آن و  درصد داده iام جایی است که  iصدك : (Percentile)صدك 

درصـد افـراد داراي    23این به آن معنی اسـت کـه   . ام یک متغیر سطح تحصیالت برابر دیپلم است23 كبراي مثال صد

  . درصد افراد داراي تحصیالتی باالتر از دیپلم هستند 77تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم و 

ي، نمودارهایی نظیر نمودار میله اي و پارامترهایی آمارتوصیفی با استفاده از جداول  آمارهمانطور که در باال گفته شد 

اما وظیفـۀ   ،دهد از متغیرها به کاربران ارائه می که تعدادي از آنها در باال شرح داده شد یک نماي کلی از وضعیت هر یک

ي بسـته بـه نـوع    آمارهاي مختلف  استنباطی در بدست آوردن رابطۀ میان متغیرهاست که از طریق ابزارها و تکنیک آمار

  . گیرند متغیرهاي مستقل و وابسته مورد استفاده قرار می) پیوسته یا گسسته بودن(

   

  :خالصه مباحث مطرح شده
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  .عبارت است از مجموعه اي از عناصر که حداقل در یک خصوصیت با یکدیگر مشترك باشند آمارعه در علم جام -

است در حقیقت شناخت عناصر جامعۀ مورد بررسی و خصوصیات  آماري که فلسفه وجودي علم آمارشناخت جامعۀ  -

  .آنهاست

ر بـه  یـ رفتـار هـر متغ   یعنـ یرها یمتغ يبعد کیشامل شناخت  آماردر علم ) اتیخصوص( رهایمنظور از شناخت متغ -

  . باشد یگر میکدیرها با یا شناخت رابطه متغیرها یمتغ يا چند بعدین شناخت دو یو همچن ییتنها

  .، ابزاري براي بدست آوردن رابطۀ میان متغیرهاستآمار -

  .عبارت است بدست آوردن تأثیر متغیرهاي مستقل بر روي متغیرهاي وابسته آمارعلم  -

  ،توانند بی نهایت عضو داشته باشند متغیرهاي پیوسته متغیرهایی هستند که به بیان ساده می -

  متغیرهاي گسسته برخالف متغیرهاي پیوسته تعداد سطوح محدودي دارند -

ازمند ین گونه موارد نیدر ا در بسیاري از موارد یک محقق به تمامی عناصر یک جامعۀ مورد بررسی دسترسی ندارد -

  .میهست يرینمونه گ يکهایاده از تکناستف

)%ي با دقت آماري داراي تمام خصوصیات یک جامعۀ آماریک نمونۀ  - )− α1     است و تنها تعـداد عناصـر آن کمتـر

  .است

 دررها یمتغ يک بعدیا شناخت یتوصیفی بیان کننده وضعیت هر متغیر به صورت مجزا در جامعۀ مورد بررسی  آمار -

  .قالب جداول، نمودارها و پارامترهاست

  استنباطی بدست آوردن رابطۀ میان متغیرهاست آمارفه یوظ  -

  

   

  :نیتمر 
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  .دیان نمائیمثال ب 3را با ذکر حداقل  يآمارمفهوم جامعه  -1

ـ    یذ يرهاید که متغید و مشخص نمائیرا نام ببر يآمار يرهایانواع متغ - 2  یل جزء کـدام دسـته قـرار م

 .رندیگ

، یت تاهل، قند خون، انواع دارو، رتبه شـغل یک شرکت، وزن انسان، وضعیتعداد پرسنل  ،مر انسانطول ع

  ، تعداد افراد خانوادهی، گروه خونیشماره پرسنل

  . دیم نام ببریهست يریانجام مطالعه مجبور به استفاده از روش نمونه گ يرا که برا يسه مورد از موارد - 3

 . دیرا شرح ده یاطاستنب آمارو  یفیتوص آمارتفاوت  -4

 . دیان نمائیب یاستنباط آماررا در  یون و جدول توافقیتفاوت رگرس - 5

 . دیرا نام ببر یپراکندگ يو پارامترها يمرکز يانواع پارامترها -6
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  فصل دومفصل دوم

  هاي آنهاي آنت ت ییقابلقابلو و   SSPPSSSS..1166معرفی نرم افزار معرفی نرم افزار 

  

  فصل دوم  یاهداف آموزش
  :د بتواندیفصل بان یر پس از مطالعه ایفراگ

  .دیرا بازگو نما  spss.16نرم افزار  يتهایانواع قابل -

 .کند یک را معرفیرا بشناسد و هر   spss.16موجود در نرم افزار  يانواع پنجره ها -
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 .ک را شرح دهدیف هر یدر نرم افزار را نام برده و وظا یاصل يپنجره ها -

 . ح دهدیک را توضیف هر یدر نرم افزار را نام برده و  وظا یفرع يپنجره ها -

 . ان کندیک را بینرم افزار را نام برده و کار هر  يپنجره ها يمنوها -

  .ح دهدیک را توضیف هر یرا نام برده و وظا Helpمنو  ير منوهایز -

  : مقدمه-2-1

و طراحی جهت کاربرد در دانشگاه استانفورد شیکاگ 1960ي است که در دهه آمارافزار  یک بسته نرم SPSSنرم افزار 

هاي موضوعی متعدد مورد اسـتفاده همگـانی قـرار گرفتـه      هاي بسیار زیادي در زمینه در پژوهش 1970شد و از دهه 

هـاي خـام را بـه اطالعـات      ي طراحی نمودند تـا داده آمارافزار آن را بر پایه استفاده در عملیات  طراحان این نرم. است

سادگی کار با این نرم افزار ، آن را به یکی از کاربردي ترین .  مایندگیري تبدیل ن پردازش شده و مناسب براي تصمیم

قابلیت پردازش اطالعات در محیط ایـن نـرم افـزار بـه هـیچ      .  نرم افزارهاي دنیاي تحلیل اطالعات تبدیل کرده است

ار قادر است تنها نمی باشد براي مقایسه این نرم افز Windowsعنوان قابل مقایسه با نرم افزارهاي متداول در محیط 

سـتون  ) ده هـزار (  10000سـطر و  ) دو میلیـارد (  2000000000در یک صفحه از تعداد صـفحات نامحـدود خـود    

این نرم . قابل قیاس نمی باشد Accessو   Excelاطالعات را در خود جاي دهد که در مقایسه با نرم افزارهایی نظیر 

یعی از داده ها به عنوان یک بانک اطالعـاتی نیـز مـی توانـد مـورد      ي روي حجم وسآمارافزار عالوه بر قدرت پردازش 

  .استفاده قرار گیرد

با توجه به قابلیتهاي این نرم افزار در این فصل به ارائه توضیحاتی در خصوص پنجره هاي اصلی و پنجره هاي فرعـی  

  و منوهاي آن ارائه خواهد شد  spssنرم افزار 

  

  : :   SSPPSSSSهاي موجود در هاي موجود در   انواع پنجرهانواع پنجره  --22--22

هایی هستند که در مواقـع   هاي فرعی پنجره پنجره. نرم افزار داراي چهار پنجرة اصلی و چندین پنجرة فرعی استن یا
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  . گردد و به تنهایی ماهیت یک پنجرة مستقل را ندارند هاي اصلی از آنها استفاده می ضروري براي ویرایش اطالعات پنجره

  ssppssss::      در در   ییاصلاصل  ييپنجره هاپنجره ها--11--22--22
  .ح شده اندیل تشریک در ذیباشد  که هر  یم یچهار پنجره اصل يدارا spssرم افزار ن

ن یـ ا .هـا اسـت   ها به نرم افزار و انجام ویرایش بـر روي داده  این پنجره محیطی براي ورود داده:  Dataviewپنجره  

منـو و   يادیـ تعداد ز يپنجره حاو نیا. شود یط نرم افزار آشنا میاست که کاربر با آن در مح یین صفحه ایپنجره مهمتر

 یسـر مـ  یداد هـا م  يرومختلـف را   يآمارن یش داده ها و انجام فرامیرایاست که امکان ورود داده ها، و یجانب يابزارها

  :شود یل مشاهده مین پنجره در ذیشکل ا. سازد

  
ه و یـ انجام تجز يه برایاول يات داده هااز اوق ياریبس .نماید کاربر در اولین ورود به نرم افزار این پنجره را مشاهده می

ق امکانات یط از طرین محیدر ا ،نرم افزار نمودهوارد خام را  يکاربر داده ها وت یط نرم افزار مناسب نسیدر مح ل هایتحل

 یمـ  يآمار يفرمانها ياجرا يگفتگو برا يش نموده و آماده ورود به جعبه هایرایوداده ها را ن پنجره یمختلف ا يمنوها

ن ین صفحه بـا همـ  یدکمه ورود به آن در پائاست که  Vaviable Viewبا نام  یک پنجره فرعی ين پنجره دارایا. دینما

 یمـ  یت مستقل ندارد و زمانیماه Dataview ین پنجره همانطور که گفته شد بدون وجود پنجره اصلیا .نام وجود دارد
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ف یات و وظایبه محتو یفرع يدر قسمت پنجره ها. د شده باشدداده وار Dataviewتوان از آن بهره گرفت که در پنجره 

  .آن اشاره خواهد شد

  

کنند محیطی است که کـاربر در آن نتـایج    ها یاد می این پنجره که از آن به عنوان پنجرة خروجی:  Viewerپنجرة 

  : شود یمر مشاهده یل زکن پنجره در شیا ينما. نماید هاي نرم افزار را مشاهده می تجزیه و تحلیل

  
در قالـب جـداول، نمودارهـا ،     يآمـار  يل هـا یـ ه و تحلیج تجزیها و نتا ین پنجره عالوه بر مشاهده خروجیکاربر در ا

ها اقدام  یش خروجیراین پنجره نسبت به ویتواند با استفاده از امکانات ا یم ،نیفرام يحات مربوط به اجرایخطاها و توض

ف آن در قسمت پنجره یات و وظایباشد که محتو یز مین Chart Editorبه نام  یرعک پنجره فی ين پنجره دارایا. دینما

  .شود یان میب یفرع يها

  

، کـاربر  آورد این پنجره یک محیط متنی است که امکان برنامه نویسی را با زبان نرم افزار فراهم می:  Syntaxپنجرة 

ط ین محـ یدر ا یسیط نرم افزار از امکانات برنامه نویدر مح یسیبا زبان برنامه نو ناز خود آشنا شدیتواند با توجه به ن یم

  :شود یم ر مشاهدهین پنجره در شکل زیا ينما .ردیآنها بهره گ يو اجرا
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بـه   Syntaxهاي زیاد نرم افزار در استفاده از منوهاي تحت ویندوز، از کاربرد پنجرة  با توجه به تواناییدر حال حاضر  

  . صورت متنی و اجراي آن براي گرفتن نتایج کاسته شده است منظور نوشتن برنامه به

  

ها و تنظیمات صفحات را مانند رنگ،  دهد که بسیاري از خصوصیات پنجره این امکان را به کاربر می:  Scriptپنجرة 

ن پنجره یا يمان. دهد انجامبه دلخواه  SPSSها در  Scriptاندازه، فونت و خصوصیات دیگر را از طریق نوشتن و یا تغییر 

  :شود یر مشاهده میدر شکل ز

  
که در پوشه محل نسب نرم افزار با  ها Scriptک از یر دادن هر ییتوانند با تغ یاز خود میقه و نیکاربران با توجه به سل
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نـرم   يها یک از پنجره ها و خروجیهر  يرات مورد نظر خود در شکل ظاهریین نام موجود است نسبت به اعمال تغیهم

  .زار اقدام کننداف

  

عنصـر وارد   اردیـ لیدو ممتغیر را با  ده هزارکاربر بتواند  Dataviewاین توانایی را دارد که در پنجرة  SPSSنرم افزار 

بـه طـور   . دید داشـته باشـ  یتوان یم  Dataviewت یاز صفحات بدون محدود یکین تعداد داده را تنها در یو البته انماید 

  Dataviewک صـفحه  یرا در ي را براي دو میلیارد عضو آن جامعه آمارهزار متغیر یک جامعۀ  توان اطالعات ده مثال می

ش ینجاگاز نظر spssشود نرم افزار  یهمانطور که مالحظه م. نمود و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد SPSSوارد نرم افزار 

  باشد ینم یبانک اطالعات يدارا ياز نرم افزارها ياریسه با بسیداده ها قابل مقا

زبان رایـج و همچنـین    13به  آنهاي  ها و خروجی قابل تنظیم بودن کلیه پنجره SPSSهاي نرم افزار  از دیگر توانایی

کـه هـر    Dataviewتواند همزمان چند صفحۀ مجزا  براي مثال کاربر می. استفاده همزمان از چندین پنجرة یکسان است

  . هاي آنها تجزیه و تحلیل انجام دهد و بر روي داده کدام حاوي اطالعات متفاوتی هستند را باز

  

  ::  ssppssssدر نرم افزار در نرم افزار هاي فرعی هاي فرعی   پنجرهپنجره--22--22--22

باشد و وظیفۀ آن  می Data Viewاین پنجرة فرعی یک پنجره به پیوست پنجرة :  Vaviable Viewپنجرة فرعی 

  :شود یر مشاهده میپنجره در ز ينما .ها وارد شده اند تعریف و کنترل متغیرهایی است که در پنجرة نمایشگر داده
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توان به نام متغیر، نوع متغیر، توضیحات در مورد متغیر، تعریف  از جمله خصوصیات قابل کنترل و تعریف متغیرها می 

هـاي ایـن پنجـره     را نام برد که در ادامه به طور کامـل قابلیـت  ... سطح یک متغیر، گسسته یا پیوسته بودن یک متغیر و 

  . ده خواهد شدتوضیح دا

هـا در آن نمـایش داده    کـه خروجـی   Viewerوظیفه این پنجرة فرعـی از پنجـرة   :  Chart Editorپنجرة فرعی 

  :شود یر مشاهده مین پنجره در زیا ينما. است Viewerشوند، ویرایش نمودارهاي گرفته شده در خروجی  می

  
را باز نماید  Chart Editor، پنجرة  Outputیا  Viewerتواند با کلیک بر روي هر شکل در خروجی پنجرة  کاربر می

  . و رنگ، فونت، برچسب و دیگر خصوصیات نمودارها را به دلخواه خود تغییر دهد

امکـان تایـپ در محـیط خروجـی را عـالوه بـر        Viewerاین پنجرة فرعی از پنجرة :  Draft Viwerپنجرة فرعی 

  :شود یر مشاهده مین پنجره در شکل زیا ينما. سازد  هیا میها براي کاربر م مشاهدة نتایج تجزیه و تحلیل
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هاي نـرم   تواند در این پنجرة فرعی توضیحات متنی خود را با هر فونت و زبان دلخواه به خروجی در حقیقت کاربر می

  . افزار بیفزاید

  ::  SSPPSSSSهاي هاي   منوها در پنجرهمنوها در پنجره--33--22

گیرد بـا انتخـاب منـو آغـاز      ها انجام می وي محتویات پنجرهبر ر SPSSهاي مختلف  بسیاري از کارهایی که در پنجره

هاي مناسب بـا آن منـو    نوار منوي مخصوص به خود را دارد و هر منوي آن نیز شامل آیتم SPSSهر پنجره در . شود می

  . هستند که وظیفۀ خاصی را برعهده دارند

  
هاي خود  وجود دارد که هر یک با وجود زیر آیتم المانند شکل بادر نوار منو ده منو  Dataviewبراي مثال در پنجرة 

  . وظیفۀ خاصی را برعهده دارند

در این منو امکان ایجاد، فراخـوان، بسـتن و    ):فایل یا پرونده( Fileـ منو 1

هـاي دیگـر، چـاپ     ي و پنجـره آمارهاي  هاي محتوي داده ذخیره کردن انواع فایل

ها و خروج  ها، نمایش اطالعات دادهاطالعات، تنظیم چاپگر، مشاهدة اطالعات فایل

ن منـو امکـان   یـ کاربر با استفاده از امکانات موجـود در ا . از نرم افزار موجود است
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  .ابدی یاز در نرم افزار را میمورد ن یاطالعات يلهایت فایریمد

  

  

  ):ویرایش( Editـ منو 2

نظیر برش، کپی، حـذف، انتخـاب بخشـی از     Dataviewهاي موجود در  در این منو امکان انواع ویرایش بر روي داده

ک از یـ ن منـو در هـر   یـ ا. موجود اسـت  SPSSفایل، جستجو، جایگذاري و تنظیم کلیات ویرایشگر 

ش اطالعات موجود در آن نرم افزار را با وجود امکـا نـات   یرایفه ویز وظیگر نرم افزار نید يپنجره ها

ن منـو  یفه ایها وظ ینمونه در پنجره خروج يبرا. دهد یار کاربر قرار میر منو ها در اختیموجود و ز

  .باشد یها م یش اطالعات خروجیرایآن و ير منوهایو ز

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ): نما( Viewـ منو 3

امکان تغییر شکل ظاهري اطالعات موجود در پنجره نظیر فونت، سـایز، تنظـیم   ن منو یا
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ن منو با توجـه بـه سـاختار    یموجود در نرم افزار هم ا ينجره هار پیدر سا. دهد را در اختیار کاربر قرار می... جعبۀ ابزار و 

ر ییـ غهـا ت  ینمونـه در پنجـره خروجـ    يبرا. ش اطالعات موجود در آن پنجره استیرایبه منظور و ییابزارها يپنجره دارا

  .ردیگ ین منو انجام میق امکانات ایاز طر... جداول و  يها، نما یاندازه، فونت خروج

  

  

  

  ): ها داده( Dataـ منو 4

مورد  يرهاینرم افزار به متغ يط ورودیخام وارد شده در مح ي، و آماده کردن داده هادر این منو امکان تغییر متغیرها

اضـافه کـردن    تـوان بـه    ین منو میاز جمله امکانات موجود در ا. نرم افزار بر عهده دارد يل هایه و تحلیاستفاده در تجز

 يرها، گروه بندیات متغیف خصوصی، تعرها ها، انتقال داده ها، ادغام داده ا، مرتب کردن دادهه متغیرهاي جدید به فایل داده

ر گسسـته،  یـ ک متغیـ ها بر اساس سـطوح   یخروج  يو دسته بند يات مورد نظر، خوشه بندیرها بر اساس خصوصیمتغ

ر ییک تغیبر اساس  يرهایمتغ یهل ها و وزن دیه و تحلیشرکت در تجز يط خاص برایمورد نظر با شرا يانتخاب داده ها

   .اشاره خواهد شد ر منوها و نحوه انجام آنهایک از زیمشخص را نام برد که در ادامه به شرح هر 
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  ):تبدیل( Transformـ منو 5

را داده هـا    Dataتواند ماننـد منـو    یرد که با استفاده از آنها کاربر میگ یار کاربر قرار میدر اخت یناتدر این منو امکا

تـوان بـه انجـام     یرد مـ یـ گ یداده ها صورت م يروکه  یاز جمله اقدامات. ل ها آماده سازدیه و تحلیشرکت در تجز يبرا

ــ يرهــایر متغییــگسســته، تغ يرهــایر کــد متغییــرهــا، تغیمتغ يرو یاضــیات ریــعمل ــه متغ) String(یحرف  يرهــایب

زمـان،   يرهـا ید متغیـ ، تولیزمـان  يسر ياده هاد دیر، تولیک متغیخاص درون  ي، شمارش داده ها)  Numeric(يعدد

ر منو ها  یز ازک یح هر یمه فصل به توضاکه در اد. را نام برد یتصادف يد داده هایگمشده و تول ين نمودن داده هایگزیجا

   .پرداخته شده است
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  ): تحلیل( Analysisـ منو 6

 آمـار و  یفیتوص آمارمختلف  يک هایتکن اند، در این منو متمرکز شده SPSSي از طریق آمارکلیه روشهاي پردازش 

ار یـ ن منـو در اخت یـ مختلـف ا  ير منوهایق زیرها از طریان متغیص داده ها و بدست آوردن رابطه میتخل يبرا یاستنباط

سایر منوهاي معرفی شده در واقع ابزارهاي مقدماتی براي ورود به منو تحلیل هستند و این منو در  .رندیگ یکاربر قرار م

  . آید یقت منو اصلی نرم افزار به حساب میحق
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  ):نمودارها( Graphsـ منو 7

ي عمومی و تخصصـی را بـا وضـوح بـاال     آمارهاي  هاي آن انواع شکل توان با توجه به هر یک از زیرآیتم در این منو می

قابل  يآمار يک از شکلهایهر  دنین منو از نحوه کشیموجود در ا يتوان با استفاده از راهنما ین منو  میدر ا. رسم نمود

  .ن منو اطالعات کسب کردیا ير منوهایق زیم از طریترس
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  ): امکانات( Utilitiesـ منو 8

ب یو ترک ، شامل اطالعاتی دربارة فایل جاري، ساخت مجموعه اي از متغیرها، اضافه کردنیفرعتوابع  يکسریاین منو 

ک از پنجره ها در خـود  یرا در هر   Script يفرمانها يو اجرا یو فرع یلاص يپنجره ها يک از منوهایر منوها در هر یز

   .داده است يجا
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  ):ارتقاء( add-onsمنو  - 9

تواند مورد استفاده کاربران  یرا که م spssشرکت سازنده نرم افزار  یالزم در مورد محصوالت جانب یین منو راهنمایا

  . دهد یار کاربر قرار میدر اخترا ک یر ه ییاز کارا ییرد به همراه خالصه ایقرار گ

  
  

  ): ها پنجره( Windowsـ منو 10

هاي خاصی را که در نرم افزار تعریف شده اند فعال نمـود و نحـوه آرایـش آنهـا را در کنـار       توان پنجره در این منو می

  یکدیگر تغییر داد
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 .  

  ): کمک رسانی( Helpـ منو 11

هاي مختلف آن، همچنین امکان جسـتجوي   و بخش SPSSنحوه استفاده از نرم افزار هایی در مورد  این منو راهنمایی

  . کند ها را فراهم می و خالصه اي از تعاریف اصطالحات و فرمان SPSSهاي  یک عنوان خاص، نمایش ترکیب فرمان

  
 ير منوهایموجود در ز ياهییمسلط باشد خواهد توانست با مطالعه راهنما Spssکه به زبان نرم افزار  یکاربر در صورت

  .دین نرم افزار را مرتفع نمایا يریاد گیاز مشکالت خود در نحوه  يارین منو بسیموجود ا

که در حقیقت پنجرة اصلی نرم افزار است توضیح داده شد کـه در فصـول    Data Viewدر باال وظیفه ده منو پنجره 

 SPSSاما قبل از ورود به نحوه استفاده از نرم افـزار  . شده استتوضیح داده  ک از آنهایهر  هاي منوبعد به طور مفصل زیر

  . تواند سودمند باشد هاي آن می منوو زیر  Helpآشنایی با نحوه کمک رسانی نرم افزار از طریق منو 
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باشد که هر یک به شکلی خاص کـاربر را   می ر منویز 11داراي  Helpشود منو  همانطور که در شکل باال مالحظه می

  .آن توضیح داده شده است ير منوهایاز ز يل تعدادیدر ذ. کند رسیدن به مقصود راهنمایی می براي

  ) : ) : موضوعاتموضوعات((  TTooppiiccssر منو ر منو ییزز  --11

هـر سـاله    ،نرم افزاروست یبه پیک کتاب شامل راهنماي محتویات نرم افزار  ،ارائه کننده این نرم افزار SPSSشرکت 

 وهیشـ ات کتـاب مـورد نظـر و    یمحتوتواند اطالعاتی در مورد  کاربر می Topics ر منویزنماید در حقیقت با  وارد بازار می

  . کسب نماید SPSSنرم افزار  ياستفاده از ابزارها

 Contentsشود بـا انتخـاب    باز می Base Systemنمائید پنجره اي با نام  را انتخاب می Topics ر منویزهنگامی که 

تواند با توجه به هر یک از سرفصـلها   گیرد که می ه در اختیار کاربر قرار میهاي کتاب عنوان شد لیستی از تمامی سرفصل

توانـد اطالعـاتی در مـورد     می Data Fileبراي مثال با انتخاب سرفصل . توضیح عبارت مورد نظر را در آن مشاهده نماید

کاربر با انتخاب هر . را کسب نماید.. .ها و  ها، ویرایش داده خصوصیات متغیرها، وارد کردن داده وارد کردنها،  نمایش داده

تواند به صورت مرحلـه بـه مرحلـه از     یمورد نظر م ينه هایر گزین در قسمت سمت چپ پنجره و انتخاب زیک از عناوی

 يهـا  ییدهد از راهنمـا  یار قرار میر در اختیکه پنجره در قسمت سمت راست مانند شکل ز یمتن ياه ییق راهنمایطر

  . دینمانرم افزار استفاده 

بـه   يآمـار  يک از ابزارهـا یـ ه مربوط به هر یف اولیبه نحوه استفاده از نرم افزار و و تعار یین راهنمایقابل ذکر است ا

  .پردازد یمجداگانه صورت 
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به صورت مرتـب شـده در    Topicsرا انتخاب نماید کلیه اطالعات موجود در آیتم  Indexدر صورتی که کاربر گزینۀ 

براي مثال تنها با زدن کلمـۀ  . پردازد گیرد و کاربر با سرعت بیشتر به جستجوي مطلب مورد نظر می رار میاختیار کاربر ق

d  تمامی عباراتی که باd  تواند  و کاربر می گردد یمشروع ظاهرData Editor    را انتخـاب و بـا زدن Disply   در پـایین

بـراي مثـال بـراي    . استفاده نمایـد  Topics Foundده در صفحۀ ظاهر ش Data Editorهاي   صفحه از تمامی زیر فصل

را کلیـک نمایـد کـه     Disply را انتخـاب و   Data Editor Printingتوانـد   هـا مـی   راهنمایی گرفتن از نحوه چـاپ داده 

  . گردد به صورت متنی ظاهر می SPSSها در  راهنماي نحوه چاپ داده

نرم افزار جسـتجو نمایـد و    Topicsایپ کلمه مورد نظر آن را در تواند با ت کاربر می Searchدر صورت انتخاب گزینۀ 

  . در صورت وجود از راهنماي متنی آن بهره گیرد

  ):):راهنماي مرحله به مرحلهراهنماي مرحله به مرحله((  TTuuttoorriiaallر منو ر منو ییزز--22

این . تواند بسیار سودمند باشد استفاده از این آیتم براي کاربران به منظور آشنایی با نحوه انجام فعالیت در نرم افزار می

 ينه هایو در هر مرحله کاربر با انتخاب گز سازد آیتم کاربر را  به صورت مرحله به مرحله براي رسیدن به هدف یاري می

ن نـرم افـزار در   یـ ا يهـا  ییرود و از راهنما یمختلف موجود در صفحات مورد نظر با توجه به هدف خود به مرحله بعد م

  .برد یک بهره میرافمورد خاص با استفاده از متن و مثال و گ

  
را انتخـاب و گزینـۀ    Reading Dataآیکـون   Tutorialهـا در پنجـرة    براي مثال براي آشنایی با نحوه خواندن داده 
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Next کنیم، راهنماي نرم افزار از طریق راهنمایی متنی و تصویري نحوه انجام  در پایین سمت راست صفحه را انتخاب می

زنـیم تـا اطالعـات     را می Nextبعد باز هم دکمۀ  Slideبراي رفتن به . دهد کاربر آموزش می ها را به فرایند خواندن داده

  . تکمیلی بیشتري در اختیار کاربر قرار گیرد

  ::  CCaassee  SSttuuddiieessر منو ر منو ییزز--33

دهد بـا ایـن تفـاوت کـه در آیـتم       در پنجره اي با همین نام در اختیار کاربر قرار می Tutorialاین آیتم امکانی نظیر 

Tutorial آمـوزش  ... ها و  ها، خروجی گرفتن، باز کردن فایل ها، آشنایی با پنجره نحوه کار در نرم افزار از قبیل ورود داده

استنباطی یعنی امکانات نرم افزار در تجزیـه و تحلیـل متغیرهـا بـه      آمارنحوه انجام  Case Studiesشود اما در  داده می

  .شود ش داده میصورت مرحله به مرحله به کاربر آموز

تواند اطالعاتی در مورد انواع مـدلهاي رگرسـیونی و    کاربر می Regression Models Optionبراي مثال با انتخاب  

 Nextو بـا انتخـاب گزینـه     را مشـاهده کنـد  با استفاده از راهنماي متنی و تصویري  SPSSنحوه انجام آنها در نرم افزار 

د یآن استفاده نما يها ییو از امکانات آن صفحه و راهنما تکمیلی بعد برود Slideیا  تواند مانند قبل به متن تکمیلی می

  .دینما یبر طرف سازد، باز م یاستنباط آماراز کاربر را در انجام یتواند ن یت نرم افزار  پنجره مورد نظر را که میو در نها

  
هاي تعریف شده نرم افزار آشنایی دارند بسـیار   بانهاي کمک رسانی براي کسانی که به یکی از ز ده از این روشااستف 

  . سودمند است
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  ::  SSttaattiissttiiccaall  CCooaacchhر منو ر منو ییزز--44

شود که مانند دو آیتم قبل امکـان اسـتفاده از راهنمـایی مرحلـه بـه       با انتخاب این آیتم پنجره اي با همین نام باز می

ي در اختیـار  آمـار ي، جـداول و محاسـبه پارامترهـاي    آمارهاي  توصیفی یعنی کشیدن شکل آمارمرحله نرم افزار را براي 

ــی  ــرار مـــ ــاربر قـــ ــد کـــ ــی    . دهـــ ــود مـــ ــاز خـــ ــه نیـــ ــه بـــ ــا توجـــ ــاربر بـــ ــی از   کـــ ــد یکـــ   توانـــ

  و  Next را انتخـــــاب نمایـــــد و بـــــا زدن  ?What Do You Want To Doهـــــاي گزینـــــه

 Example More از توضیحات تصویري نرم افزار به صورت مرحله به مرحله بهره گیرد .  

  

  : :   CCoommmmaanndd  SSyynnttaaxx  RReeffrreenncceeر منو ر منو ییزز--55

بـا   PDFکه در یک فایـل   SPSSتواند از نحوه برنامه نویسی و لیست دستورات نرم افزار  کاربر با انتخاب این آیتم می

  . استفاده نماید Syntaxشود براي کار در پنجره  ظاهر می SPSSbase.pdfنام 
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 یفیتوصـ  آمـار و  یاستنباط آمارانجام دستورات  يبرا یسینحوه برنامه نو ن کتاب بایات ایمحتو تواند با مطالعه یکاربر م

  .ردیبهره گ

  : :   SSPPSSSS  DDeevveellooppeerr  cceenntteerrر منو ر منو ییزز--66

را که سایت شرکت  SPSS.Comصفحه ر منو،ین زیبا انتخاب ا در صورتی که کامپیوتر به شبکه اینترنت متصل باشد

شـده و   يداریـ به منظور به روز کردن محصـول خر  العات جدید شرکتسازنده این نرم افزار است به منظور آگاهی از اط

  . دهد در اختیار کاربر قرار مینه شده یارائه نسخه به

  : :   AAbboouuttر منو ر منو ییزز--77

و همچنـین   SPSSاطالعاتی در مورد نرم افـزار   SPSS16.0 For Windowsاین آیتم با باز کردن پنجره اي به نام 

  . دهد م افزار بر روي آن نصب شده است در اختیار کاربر قرار میاطالعات سخت افزار سیستمی که نر
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  ::  AAllggoorriitthhmmssر منو ر منو ییزز--88

ک از موارد مورد نظر یهر  يبکار گرفته شده در نرم افزار برا يتمهایکاربر از فرمولها و الگور یر منو امکان آگاهین زیا

  . دهد یار قرار میکاربر را در اخت

  : :   SSPPSSSS  HHoommee  PPaaggeeر منو ر منو ییزز  --99

را که سایت شرکت  SPSS.Comصفحه ر منو،ین زیبا انتخاب ا در صورتی که کامپیوتر به شبکه اینترنت متصل باشد

  . دهد در اختیار کاربر قرار می سازنده این نرم افزار است به منظور آگاهی از اطالعات جدید شرکت

  : :   cchheecckk  ffoorr  UUppddaarrssر منو ر منو ییزز  --1010

را که سایت شرکت  SPSS.Comصفحه ر منو،ین زیبا انتخاب ا اینترنت متصل باشد در صورتی که کامپیوتر به شبکه

ت شـرکت  یسا يروگان یکه به صورت را ید به روز رسانیکاربر از امکانات جدسازنده این نرم افزار است به منظور آگاهی 

   . دهد یار کاربر قرار میقرار گرفته است در اخت
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  : :   RReeggiisstteerraattiioonn  PPrroodduuccttر منو ر منو ییزز  --1111

و  SPSSاطالعاتی در مورد نحوه ثبت نام کاربر به عنوان استفاده کننده از امکانات نـرم افـزار   ر منو ین زیبا انتخاب ا 

  . نماید دهد به کاربران ارائه می امکانات جانبی که شرکت در اختیار کاربران ثبت نام شده قرار می

هاي محاوره نیز اطالعـاتی در مـورد همـان     در جعبه Helpهاي  کمهاز طریق د SPSSهاي باال نرم افزار  عالوه بر آیتم

  . دهد جعبۀ محاوره در اختیار کاربر قرار می

ها  نحوه محاسبۀ میانگین Help، دکمۀ Meansو زیر آیتم  Compare Meansو آیتم  Analysisبراي مثال در منو 

  .نماید از طریق این جعبۀ محاوره را بیان می

  

  

در نرم افزار صفحه مربوطه مانند صـفحات موجـود    یینحوه راهنماگزینه ن یشود با انتخاب ا یحظه مهمانطور که مال

موجـود در صـفحات آن بـه     یتواند با استفاده از اطالعات متن یرد که میگ یار کاربر قرار میدر اخت  Topicsمنو ریدر ز

  .دیرا کسب نما نظرط به آن اطالعات مورد ل مربویشتر با موضوع مورد نظر و نحوه انجام تحلیب ییمنظور آشنا
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  :خالصه فصل دوم

ي آمارمی باشد که عالوه بر قدرت پردازش   spssیکی از کاربردي ترین نرم افزارهاي دنیاي تحلیل اطالعات نرم افزار 

ن نـرم افـزار داراي   ای. بر روي حجم وسیعی از داده ها، به عنوان یک بانک اطالعاتی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد

  : چهار پنجره اصلی این نرم افزار شامل . تعدادي پنجره اصلی و پنجره فرعی می باشد

 .محیطی براي ورود داده ها به نرم افزار و انجام ویرایش بر روي داده ها:    Data Viewپنجره 

 .ا مشاهده می نمایدمحیطی که کاربر در آن نتایج تجزیه و تحلیل هاي نرم افزاري ر:  Viewerپنجره 

 .محیطی متنی است که امکان برنامه نویسی را با زبان نرم افزار فراهم می آورد:  Syntaxپنجره 

محیطی را براي کاربر فراهم می نماید که بسیاري از خصوصیات پنجره ها و تنظـیم صـفحات ماننـد    :  Scriptپنجره 

 .را به دلخواه انجام می دهد.... رنگ، اندازه، فونت، 

و اما پنجره هاي فرعی این نرم افزار، پنجره هایی هستند که در مواقع ضروري براي ویـرایش اطالعـات پنجـره هـاي     

 spssپنجره هاي فرعی نرم افزار . اصلی از آنها استفاده می گردد و به تنهایی ماهیت یک پنجره مستقل را دارا نمی باشند

  : شامل

می باشد و وظیفـه آن تعریـف و کنتـرل     Data Viewه به پیوست پنجره این پنجر:  Variable Viewپنجره فرعی 

 .متغیرهایی است که در پنجره نمایشگر داده ها وارد شده اند

مـی   Viewerوظیفه این پنجره فرعی، ویرایش نمودارهاي گرفتـه شـده در خروجـی    :  Chart Editorپنجره فرعی 

  .باشد

ان تایپ در محیط خروجی را عالوه بر مشاهده نتایج تجزیـه و تحلیـل   این پنجره، امک:  Draft Viewerپنجره فرعی 

 .ها را براي کاربر مهیا می نماید

هر پنجـره  . بر روي محتویات پنجره ها انجام می شود با انتخاب منو آغاز می شود spssبسیاري از فعالیتهاي مختلف 

. ناسب با وظایف آن پنجره در نظر گرفته شده اسـت داراي نوار منوي مخصوص به خود و هر منو نیز شامل آیتم هایی مت
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،  Fill ،Edit  ، View،Data  ،Transform   ،Analysis:داراي فایـل هـایی چـون    Data Viewبه طور مثـال پنجـره   

Graphs ، Utilities،add- ones  ، Window  وHelp    می باشد که هر یک متناسب با وظایف این پنجـره اقـداماتی را

در ایـن فصـل پـیش از ارائـه     . توضیحاتی در این مورد ارائه شده است ) وفصول بعدي ( د که در این فصل انجام می دهن

 Help ، مطالبی در خصوص نحوه کمک رسانی نرم افزار از طریق منو spssتوضیحاتی در مورد نحوه استفاده از نرم افزار 

  . و زیر منو هاي آن ارائه شده است

  

  : نیتمر

  .دییرا بازگو نما  spss.16نرم افزار  يتهایانواع قابل .1

 .دیک نام ببریف هر یرا با ذکر وظا  spss.16موجود در نرم افزار  يانواع پنجره ها .2

 .ک را شرح دهدیف هر یدر نرم افزار را نام برده و وظا یاصل يپنجره ها .3

 . ح دهدیک را توضیف هر یدر نرم افزار را نام برده و  وظا یفرع يپنجره ها .4

 . ان کندیک را بینرم افزار را نام برده و کار هر  يپنجره ها يمنوها .5

  .ح دهدیرا توضآن  ير مجموعه هایزک یف هر یرا نام برده و وظا Helpمنو  ير منوهایز .6

  

  



  فصل سومفصل سوم

  ها و ویرایش آنهاها و ویرایش آنها  ورود دادهورود داده

  

  فصل سومفصل سوم  ییاهداف آموزشاهداف آموزش

  :د بتواندین فصل بایر پس از مطالعه ایفراگ

را شرح داده و به طـور کامـل     Data Viewا به پنجره ورود داده ه یچگونگ -

  . انجام دهد

آن را شـرح   ير منو هایک از زیف هر یان کند و وظایرا ب  File امکانات منو  -

 . دهد

 . ح دهدیک را توضیرا ذکر کرده و به طور کامل هر   Editامکانات منو  -

 . ح دهدیتوضک را یرا نام ببرد و کار هر   Viewموجود در منو  يابزارها -

 ير منـو هـا  یک از زیف هر یان کرده و وظایرا ب  Utilitesامکانات موجود در  -

 . نشان دهد یآن را به طور کار عمل

 . ک را شرح دهدیو کاربرد هر  Windowsامکانات منو  -
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  مقدمه مقدمه ) ) 11--33

از یـ العات مورد ننحوه ورود و خواندن اط يآمارک نرم افزار ینحوه انجام کار با  يریادگین قدم در یاول 

مشـخص اطالعـات    يخود به نحو يتهایات و ماموریهر نرم افزار با توجه به خصوص. توسط نرم افزار است

ورود اطالعـات   يط خـاص خـود را را بـرا   یهم شـرا  يآمار ينرم افزار ها. دینما یافت میه را دریخام و اول

داده هـا   ییمنجر به عدم شناسا ،طالعاتن روش ورود ایبا ا ییح و قابل پردازش  دارند که عدم آشنایصح

در ایـن  . کاربر به اهداف خود در استفاده از نرم افزار خواهد شد یابیجه عدم دستیتوسط نرم افزار و در نت

ها  گردد و سپس نحوه خواندن فایلهاي حاوي داده ها در نرم افزار اشاره می فصل ابتدا به چگونگی ورود داده

  . روند ارائه شده است ها بکار می زارهاي موجود در نرم افزار که براي ویرایش دادهاببه شود و سپس  بیان می

  : :   DDaattaa  VViieewwها در پنجرة ها در پنجرة   وارد کردن دادهوارد کردن داده) ) 22--33

پنجرة اصلی نـرم افـزار اسـت کـه ورود و فراخوانـدن و       ،ها همانطور که عنوان شد پنجرة نمایشگر داده

شـود ایـن پنجـره از تعـدادي      مالحظه مـی  ریزکه در شکل گیرد همانطور  ها در آن انجام می ویرایش داده

است و همچنین تعدادي سطر کـه شـمارة    Variableکه مخفف  Varستون که در باالي همۀ آنها کلمه 

  .هر سطر در قسمت سمت چپ صفحه مشخص شده تشکیل شده است
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ـ  ستونها در نرم افزار معرف متغیرها و سطرها معرف عناصر و داده  خـواهیم   راي نمونـه مـی  ها هستند ب

نفر از بیماران مبتال به هپاتیت را که متغیرهاي ذیل از آنها جمع آوري شده اسـت وارد نـرم    30ت ااطالع

  . افزار نمائیم

  جنسیت بیماران  -1

 سن بیماران  -2

 میزان فشار خون بیماران  -3

 نوع هپاتیت بیماران  -4

 میزان قند خون بیماران  -5

  ). کتاب موجود است 1وست شماره یدر په این مثال در انتهاي هاي مربوط ب داده(
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نفر . نمائیم براي این منظور در سطر اول و ستون اول در حقیقت خانۀ اول، جنسیت نفر اول را وارد می

را معرف مردهـا گرفتـه و وارد    1از آنجا که بهتر است خصوصیات را با عدد وارد نمود، عدد . اول مرد است

  .نمائیم می

در نظر گرفت، بعد از وارد کـردن خانـۀ اول    1≈افزار مرد  توان در نرم شود که می مالحظه می ادامهدر  

تغییر کرد که در حقیقت نام متغیر جنسیت است کـه   Var00001شود که نام ستون اول به  مالحظه می

  . یا جنسیت تغییر داد Sexتوان آن را به  در آینده می

اول و ستون دوم، سن بیمار اول، در خانه سطر اول و ستون سوم میـزان  به همین طریق خانۀ در سطر 

و در خانـۀ سـطر   ) Cیا  A ،B(فشار خون نفر اول، در خانه سطر اول و ستون چهارم نوع هپاتیت نفر اول 

به این طریق اطالعات نفر اول در سطر اول و . نمائیم اول و ستون پنجم میزان قند خون نفر اول را وارد می

حال براي نفر دوم کافی اسـت در سـطر دوم   . وارد شد Var00005تا  Var00001هاي  ستون با نام 5در 

ام نیز به همین طریـق   30و براي نفر سوم تا نفر . ستون قرار داد 5این پنج خصوصیات را در سطر دوم در 

  .عمل نمود

 14ام و عـدد  24 نفـر » 2=زن«معرف جنسیت  Var00001ام و ستون 24در سطر  2براي مثال عدد  

افـزار تـا    همانطور که گفته شد نـرم . ام است29معرف فشار خون نفر  Var00003ام و ستون 29در سطر 

تــا  Var00001دهــد بــه همــین دلیــل نــام متغیرهــا از  را در خــود جــاي مــی ریــمتغ 000/10حــداکثر 

Var10000 تواند آن را تغییر دهد گیرد و پس از آن کاربر می افزار به صورت خودکار قرار می توسط نرم .  

نفر مورد بررسی است،  30متغیري حاوي اطالعات جنسیت  Var00001شود  همانطور که مالحظه می

Var00002  ،متغیر حاوي اطالعات سن بیمارانVar00003    ،متغیر حاوي اطالعات فشار خـون بیمـاران

Var00004  متغیر اطالعات نوع هپاتیت بیماران وVar00005 زان قند خون بیماران استاطالعات می .  

هنوز مرحله ورود اطالعات تکمیل نشده است زیرا باید هر یک ازکدها در متغیرها، نـام متغیرهـا، نـوع    

افزار تعریف شود که این اقدامات یعنی تعریـف خصوصـیات    در نرم... و ) پیوسته یا گسسته بودن(متغیرها 
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اسـت   Data Viewره به پیوسـت پنجـرة اصـلی    که یک پنج Variable Viewمتغیرها در پنجرة فرعی 

  .پذیرد صورت می

 t+  Ctrl و یا دکمۀ  View Variableتواند دکمۀ  کاربر می Variable Viewبراي رفتن به پنجرة  

 Dataبـه پنجـرة اصـلی     Variable Viewبزند و همینطور براي بازگشـت از   Data Viewرا در پنجرة 

View تواند دکمۀ  میView Data  یا  و t +    Ctrl  را در پنجرةVariable View بزند .  

  
الزم به ذکر است ستونهاي . نماید خصوصیت متغیرها را کنترل مینوع  ، ده Variable Viewپنجرة 

براي مثال سطر . باشند نمایانگر خصوصیات قابل کنترل و سطرها متغیرها می Variable Viewگانه  10

  .نماید را که میزان فشار خون بیماران است کنترل می Data Viewسوم خصوصیات متغیر موجود در 

  
هـر   يبـرا  Variable View پنجـره  يکه در ده ستون در باالشرح خصوصیات قابل کنترل متغیرها  

   :ر استیرهاآمده است به قرار زیک از متغی

  ):):نام متغیرنام متغیر((  NNaammeeـ ـ 11
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در ایـن سـتون نـام اختیـاري      Variable Viewتواند براي تمامی متغیرهاي تعریف شده در  کاربر می

و حتی در  Genderیا  Sexکه معرف جنسیت است عبارت  Var00001انتخاب نماید براي مثال به جاي 

  . را به عنوان نام انتخاب نماید» جنسیت«افزار عبارت  هاي فارسی توسط نرم صورت شناسایی فونت

تواند نـام مـورد نظـر و متناسـب خـود را       فزار کاربر میا براي دیگر متغیرها نیز به جاي نام ابتدایی نرم

کاراکتر باشد و با حروف  8ذکر این نکته ضروري است که نام یک متغیر حداکثر باید داراي . انتخاب نماید

 ید هنگـام یر دهییرها را تغیاگر نام متغ .توانند نام یکسان داشته باشند شروع شود و هیچ دو متغیري نمی

کنیم که نـام متغیرهـا بـه نـام دلخـواه و       برگردیم مالحظه می Data View يد داده هاکه به پنجره ورو

  . تعریف شده تغییر کرده است

  ):):نوع متغیرنوع متغیر((  TTyyppeeـ ـ 22

براي . ها بیان شده است انواع این داده در زیرتوانند انواع گوناگونی داشته باشند  هاي یک متغیر می داده

کلیک نمائیـد   Typeطر متغیر بر روي مستطیل سمت راست ستون ها در هر س انتخاب انواع مختلف داده

  . باز گردد Variable Typeتا پنجرة 

  
اختصاص به ورود مقادیر عددي عادي براي متغیرها دارد براي نمونه متغیر ): عددي( Numericـ نوع 
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ورتی که متغیر معرف مردها و زنها وارد شده است یک متغیر عددي است در ص 2و  1جنسیت که با اعداد 

نوع هپاتیت وارد شـده اسـت دیگـر یـک متغیـر       3معرف هر یک از  Cیا  A ،Bنوع هپاتیت که با حروف 

تعداد نقاط اعشار قابـل نمـایش را    Decimal Placeمعرف طول کل عدد و  Widthعددي نیست، گزینۀ 

  . است 2و  8این مقادیر به ترتیب  فرض پیش. کند تعیین می

از سـمت راسـت بـا یـک عالمـت       يعـدد  در این نوع نمایش، هر سه رقـم ): گولویر( Cammaـ نوع 

 1و   246و  370شود مانند  ویرگول از سایر ارقام جدا می

در این نوع نمایش، هر سه رقم از سمت راست با یک عالمت نقطـه از سـایر ارقـام    ): نقطه( Dotـ نوع 

   1.246.370شود مانند  جدا می

شـود   نوشته مـی  10هر رقمی بر حسب مضربی از توانهاي ): نماد علمی( Scientific notationـ نوع 

00E2.1102.1کـه بـه صـورت     1.26است یا  126000000که معادل  1.26E+8مانند  +=× o   نوشـته

  . شود می

. هاي متفاوت در نظر گرفتـه شـده اسـت    که براي نمایش زمان مشاهدات با دقت): تاریخ( Dateـ نوع 

هاسـت در جعبـۀ گفتگـو ظـاهر      ایی که محتواي انواع نمـایش زمـانی داده   اب این گزینه جعبهپس از انتخ

 dd.mm.yyتوان زمانها را در متغیر وارد نمود براي مثال با انتخـاب   شود که با انتخاب نوع مناسب، می می

وسط معـرف   کلمه معرف دو ،)dd(کلمه معرف روز  دودر جعبۀ گفتگو متغیر مورد نظر زمان را به صورت 

معرف روز دوازدهم ماه چهارم  12.04.99نماید، براي مثال  معرف سال قبول می yyو دو کلمۀ ) mm(ماه

  . است 1999سال 
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  . ها بر حسب واحد دالر براي ورود مقادیر قیمت): دالر( Dollarـ نوع 

دهـد ظـاهر    مـی  هاي متفـاوت ورود ایـن گزینـه را نشـان     اي که قالب پس از انتخاب این گزینه، جعبه

  . شود می

  
 Data Viewرا انتخاب نماید مقدار پول او را کـه در   ##.###$براي مثال در صورتی که کاربر گزینه 

 ###$و با انتخـاب   $453.04است به صورت ) چهارصد و پنجاه و سه دالر و چهار سنت(معادل  04/453

  . دهد نمایش می Data Viewدر متغیر مربوطه در پنجرة  450$آن را 

  ): سفارشی( Custom Currencyـ نوع 
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با انتخاب این گزینه جعبۀ انتخابها و نمونۀ قالبهاي آن و تعداد کاراکترها و ارقام اعشار هر نوع در جعبۀ 

  . ها را با آن قالب وارد نمود توان داده با انتخاب نوع سفارش مورد نظر می. شود گفتگو ظاهر می

  ):کاراکتري( Stringـ نوع 

در ) مانند اسـامی خـاص  (اي از کاراکترها  ین نوع متغیر مخصوص ورودیهایی است که به صورت رشتها

کاراکتر قابـل تغییـر    255تا حداکثر  Charactersشوند که تعداد حروف آنها در قسمت  متغیرها وارد می

وارد شده اسـت  بر حسب نوع هپاتیت مبتالیان  Cو  Bو  Aبراي نمونه متغیر نوع هپاتیت با حروف . است

نمـودیم   اسـتفاده مـی   3و  2و  1از اعداد  Cو  Bو  Aاگر به جاي نوع هپاتیت . است Stringپس نوع آن 

  . کردیم انتخاب می Numericاز نوع  Stringآنگاه باید نوع متغیر را به جاي 

دي وارد ي بـه صـورت عـد   آمـار افزارهـاي   ها را در کلیه نرم است که همواره داده يضرورذکر این نکته 

مانند متغیر جنسیت کـه   ،افزار مشخص نمائید نمائید و سپس مفهوم هر یک از کدهاي عددي را براي نرم

به معنی زن را  2به معنی مرد و  1مشخص شده و در ادامه مفهوم عدد  2و  1کد جنسیت افراد به صورت 

  . نمائیم مشخص می Variable Viewافزار در پنجرة  براي نرم

نمایش داده  Data Viewخواهیم در هاي وارد شده که می پهنا یا اندازة واقعی داده): هناپ( Widthـ 3

 8هـا برابـر    مقدار پهناي پـیش فـرض بـراي داده   . شود شود توسط این مشخصه براي هر متغیر تعیین می

  . توان آن را کم یا زیاد نمود کاراکتر است که می

د ارقام اعشار قابل نمایش براي یک متغیـر اسـت کـه    کننده تعدا مشخص) : رقم اعشار( Decimalـ 4

 2را برابر عدد  Decimalاست براي مثال اگر  2برابر عدد  Numericپیش فرض آن تنها براي متغیرهاي 

بـه صـورت    (Data View)هـا   را در آن متغیر در صـفحۀ نمایشـگر داده   341/1272در نظر بگیریم عدد 

  . دهد نمایش می 34/1272

کند که در مقایسـه بـا نـام متغیـر      یک برچسب متناسب با نام متغیر تعریف می): برچسب( Lableـ 5

  .کاراکتر در مورد متغیر توضیح را در خود جاي دهد  256تواند تا  باشد و می کاراکتر نمی 8محدود به 
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سـب هـر   براي نمونه در شکل ذیل به برچ. تواند به جاي اسم متغیرها آورده شود ها نیز می در خروجی 

  . یک از متغیرهاي تعریف شده دقت نمائید

براي تعریف هر یک از کدهایی که به سطوح مختلف یک متغیر گسسته نسـبت  ): مقادیر( Valuesـ 6

  . رود داده شده است به کار می

بازخواهـد شـد کـه     Value Lablesدر سطر هر متغیـر پنجـرة    Valuesبه وسیله کلیک کردن روي 

  . شود اي کدهاي متغیرهاي گسسته نسبت داده میها بر توسط آن برچسب

را در قسـمت   1عـدد  . دهـد  شکل ذیل جزئیات انجام این فرآیند را بـراي متغیـر جنسـیت نشـان مـی     

Values  را در قسمت » مرد«و عبارتValue Lable نمائیم و دکمۀ  وارد میAdd زنیم به همـین   را می

نویسـیم و دکمـۀ    مـی  Value Lableرا در قسـمت  » زن«و عبـارت   Valueرا در قسمت  2ترتیب مقدار 

Add زنیم نتیجه را در پنجرة  را میValue Lables نمائید براي متغیر جنسیت مالحظه می .  
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هاي فارسی بر روي سیستم آنها نصب شده و  ذکر این نکته ضروري است که کاربر تنها زمانی که فونت

در غیـر  . افزار بکار برند وانند حروف فارسی را در محیط نرمت قابل شناسایی است می SPSSافزار  توسط نرم

  . متغیرها استفاده نمایند Values Lableو  Name ،Lableاین صورت بهتر است از حروف انگلیسی براي 

تواند براي هر متغیر مقادیر گمشده را مشخص نماید، مقـادیر   کاربر می): مقادیر گمشده( Missingـ 7

براي مثال نفر . د که بنا به دالیل گوناگون امکان دسترسی به آنها مهیا نبوده استگمشده مقادیري هستن

  . میزان فشار خون آنها ثبت نشده است،  15و نفر  12

اي بدون اطالعات مشاهده شود که داخل آن یـک   یعنی خانه         .    خوندر صورتی که در متغیر فشار

اي کـه   هـاي گمشـده   است اما از نـوع داده  Missingت نبوده و نقطه قرار دارد آن خانه اطالعاتش در دس

  . معروف است System Missingافزار براي خود تعریف کرده که به  نرم

هاي گـم شـده را    اما نوع دیگري از داده. است System Missingام یک 12براي مثال فشار خون نفر 

را در یک متغیـر دادة گـم شـده در     999بر عدد نماید براي مثال کار افزار مشخص می کاربر خود براي نرم

نمایـد و سـپس در پنجـرة     گیرد و اطالعات مربوط به هر متغیر را که نـدارد بـا ایـن کـد وارد مـی      نظر می

Variable View  و ستونMissing ایی کـه در یـک متغیـر     نماید خانه مربوط به آن متغیر مشخص می

شدة ایجاد  یا دادة گم User Missingگردد که به آن  دارد یک دادة گم شده محسوب می 999خاص کد 

  . گویند شده توسط کاربر می

در این است که ممکن است کاربر بتواند در آینـده اطالعـات مربـوط بـه نـوع       User Missingکاربرد 

  . هاي گم شده را بدست آورده و جایگزین مقادیر گم شده نماید خاصی از  داده

بـراي هـر متغیـر کلیـک نمائیـد پنجـرة        Missingهر متغیر در ستون  User Missingخاب تبراي ان

  . گزینه است 3شود که داراي  ایی مانند شکل ذیل باز می محاوره
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No Missing Value  :اید به این معنی است که شما براي این متغیر دادة گم شده در نظر نگرفته .  

Discrete Missing Value  : 3تواند براي هر متغیـر حـداکثر    کاربر می جاي خالی است که 3داراي 

  . گم شده با کدهاي متفاوت ایجاد نماید دادهنوع 

Range Plus One Optional Discrete Missing Value  :تواند یک فاصله از اعداد را به  کاربر می

 Low:12گر براي مثال ا. سته خارج از آن فاصله به عنوان مقادیر گم شده معرفی نمایدسعالوه یک عدد گ

،High:14   وDiscrete Value:17  را به عنوان مقـادیر   17همراه با عدد  14و  12باشد همۀ اعداد بین

  . کند گم شده لحاظ می

8- Columns )ــترده ): ســــــتونها ــا را در صــــــفحه گســــ   ي  پهنــــــاي ســــــتون متغیرهــــ

Data View یابـد   فزایش میا 15کند براي مثال هنگامی که پهناي ستون متغیر جنسیت به  مشخص می

  . یابد افزایش می Data Viewعرض ستون جنسیت در 

دهـد کـه    را نمـایش مـی   Data View (Cell)ها   ها در خانه طرز قرار گرفتن داده): ترازو( Alignـ 9

  . باشد (Center)چین  و یا وسط (Left)چین  ، چپ(Right)تواند راست چین  می

 Variable Viewاین سـتون مهمتـرین سـتون پنجـرة     ): گیري متغیرها معیار اندازه( Measureـ 10

توانند  ها می کند متغیرها از چه نوعی هستند، همانطور که در فصل اول گفته شد داده است و مشخص می
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باشند و تأکید شـد   (Ordinal)و یا گسسته ترتیبی  (Nominal)، گسسته اسمی (Scale)از نوع پیوسته 

  .به دلیل وجود انواع متغیرهاستاستنباطی  آمارکه انواع روشهاي 

متغیر جنسیت یک متغیر گسسته است اما چون سطوح آن نسبت بـه هـم    ،در اطالعات مورد بررسی 

خون از نوع  قند، متغیر سن بیماران، میزان فشار خون و Nominalبرتري ندارند از نوع گسسته اسمی یا 

اسـت زیـرا    (Nominal)متغیـر گسسـته اسـمی    و متغیر نوع هپاتیت نیز از نـوع   (Scale)متغیر پیوسته 

هپاتیت نسبت به هم برتري ندارند، اگر اطالعات سطح سواد افراد را در دست داشتیم  Cو  Bو  Aسطوح 

  . بود (Ordinal)آنگاه آن یک متغیر گسسته ترتیبی 

  

  ::FFiilleeامکانات منو امکانات منو ـ ـ 33ــ33

ان یـ خود است که ارتباط م ير منوهایزدر  یامکانات ين منو دارایگفته شد ا ن یش از ایپهمانگونه که 

را  یف خاصیک وظایموجود در منو  هر  ير منوهایز. آورد یرون نرم افزار فراهم میط بینرم افزار را با مح

  :ان شده استیل بیبر عهده دارند که در ذ

  ::FFiillee))ر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر( ( فراخواندن فایلهاي حاوي اطالعاتفراخواندن فایلهاي حاوي اطالعات  --

افـزار   فایلهاي اطالعاتی در نـرم .شود یاستفاده م  Openو آیتم  Fileنو براي فراخواندن این فایلها از م

SPSS شوند به چهار گروه زیر تقسیم می :  

 Dataشـوند و بـراي وارد کـردن در پنجـرة      شناخته می sav.*ها که با پسوند  ـ فایلهاي حاوي داده1

View شوند فراخوانده می.  

را انتخاب نموده و  Dataمانند شکل ذیل گزینۀ  Openآیتم  و Fileبراي فراخواندن این فایلها از منو  

. نمـائیم  مـی  Data Viewوارد  Open Fileبعد از انتخاب فایل مورد نظر آن را از طریق جعبۀ گفتگـوي  

منطقـۀ آمریکـا، اروپـا و ژاپـن      3که حاوي اطالعات خودروهاي تولید شده در  Cars.savبراي مثال فایل 
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 Dataدر صـفحۀ   )کتـاب   cdموجـود در  ( G:\samples\cars  و آدرس  Openاست را از طریق آیـتم  

View باز نمائید .  

  
شوند و براي وارد کردن آنهـا در   افزار شناخته می در نرم sps.*ها که با پسوند  ـ فایلهاي حاوي برنامه2

  . همانند باال عمل گردد Openو آیتم  Fileباید از طریق منو  Syntaxپنجرة 

هـر گـاه کـاربر نتـایج تجزیـه و      . شـوند  شـناخته مـی   spo.*ها که با پسوند  هاي حاوي خروجیـ فایل3

 Outputو انتخـاب   Openو آیـتم   Fileتواند آن فایل را دوباره از طریق منو  ها را ذخیره نماید می تحلیل

  . مجدداً احضار نماید
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توانـد از طریـق انتخـاب     و کاربر مـی شوند  شناخته می sbs.*ها که با پسوند Scriptـ فایلهاي حاوي 4

File→Open→Script  فایلهاي حاويScript افزار را دارند احضار نماید را که قابلیت تغییر ظاهر نرم .  

  

  

  

  ::  NNeeww))ر منور منوییق زق زییاز طراز طر((هاي جدید هاي جدید   باز کردن پنجرهباز کردن پنجره  --

هاي جدید از هر یـک   براي باز کردن پنجره

ــواع   Scriptو  Data  ،Syntax ،Outputاز انـ

ماننـد   Newو آیـتم   fileتواند از منو  کاربر می

با انتخاب هر یک از . استفاده نماید مقابلشکل 

ایـی فاقـد اطالعـات بـراي      ها پنجـره  این گزینه

  . گردد کاربر باز می

ذکر این نکته ضروري است کـه بـا انتخـاب    
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هـا در آن   رفتن خروجـی شود که عالوه بـر گـ   ایی خروجی براي کاربر باز می پنجره Draft Outputگزینه 

  . هاي مورد نظر و توضیحات مکمل را نیز درون آن تایپ نمود توان متن می

هـا،   هـا، برنامـه   در باال نحوه باز کردن یک پنجره و همچنین نحوه فراخواندن انـواع فایلهـا حـاوي داده   

دارنـد بیـان شـد در     قـرار  Fileاز منو  Openو  Newهاي  افزار که در آیتم ها در نرم Scriptها و  خروجی

افزار را بر عهده دارند بیان  را که وظیفه کنترل فایلهاي موجود در نرم Fileهاي منو  ادامه وظیفه دیگر آیتم

  . کنیم می

  :Read Text Data))ر منور منوییق زق زییازطرازطر((  ییفراخواندن یک فایل متنفراخواندن یک فایل متن  --

  : نمائیم ها از یک فایل متنی به صورت ذیل عمل می براي خواندن داده 

  .کنیم سیر زیر را انتخاب میـ م1

File>Read Text Data   
  . کنیم انتخاب می Type of Filesرا از قسمت  Text (*.txt)ـ نوع 2

  : را از مسیر Demo.txtـ فایل 3

                          G: \ samples\demo.txt 

  . کنیم می Openنمائیم و  انتخاب می

  

اربر را در پروسه تعیین چگونگی تفسـیر فایـل متنـی همـراه     ک Text Import Wizardجعبۀ محاوره 

  . نماید می
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گزینـۀ  . توانید یک قالب از پیش تعریف شده را برگزینید یا یک قالب جدیـد را بسـازید   ـ در ابتدا، می4

No را فعال نمائید تا مشخص شود که باید یک قالب جدید ایجاد شود .  

  . را کلیک کنید Nextـ دکمۀ 5

بنـدي مـرزي    هـا از یـک سـاختار قالـب     را برگزینید تا مشخص نمایید کـه داده  Delimitedۀ ـ گزین6

  . اند استفاده نموده

  . را فعال نمائید تا مشخص شود که نام متغیرها باید از باالي فایل خوانده شود yesـ 7

   .دیانتخاب کنرا  Nextـ دکمۀ 8
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را تایپ کنید بـه ایـن معنـی کـه      2ة بعدي، عدد در باالي جعبۀ محاور The First Caseـ در کادر 9

  . ها از خط دوم فایل متنی آغاز گردد سطر اول داده

  . کلیک کنید Nextها را تغییر ندهید و روي  ـ دیگر گزینه10

کند که با سرعت مطمئن  در جعبۀ محاورة جدید این امکان را فراهم می Data Previewـ قسمت 11

  .اند خوانده شده SPSSی توسط هاي شما به درست شوید داده
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  . ها را غیرفعال نمائید را فعال و دیگر گزینه Tabـ گزینه 12

  . کلیک نمائید Nextـ روي دکمه 13

خالصـه شـده باشـد،     SPSSبندي مـورد نیـاز    از آنجا که نام متغیرها ممکن است براي انطباق با قالب

  .آورد هاي نامطلوب را فراهم می جعبۀ محاورة جدید مطابق شکل ذیل امکان ویرایش نام
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کلیـک کنیـد تـا     Finishفـرض را تغییـر ندهیـد و روي     هاي پیش ـ در جعبۀ محاورة بعدي، گزینه14

  . ظاهر شوند Data Viewهاي متنی در پنجرة  داده

  
  

  : :   OOppeenn  DDaattaabbaassee))  ر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر((  هاها  هاي فایلهاي پایگاه دادههاي فایلهاي پایگاه داده  خواندن دادهخواندن داده  --

توانند به عنوان  ها هستند نیز می که داراي پایگاه داده... و  Excel ،Access ،Foxproارهایی مانند افز نرم

  :ر منویزدر Fileن امکان در منویا در نظر گرفته شوند،  Data Viewها به محیط  منبع ورود داده

 File>Open Database   
ما مـا بـه دلیـل    ا. ار کاربران قرار داده استیاخت در SPSSها به  ها از این محیط روشی را براي انتقال داده
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  . نمائیم تر استفاده می طوالنی بودن مسیر آن از یک روش ساده

است و فرمت اطالعـات آن توسـط تمـامی     Officeافزار از مجموعۀ  یک نرم Excelافزار  از آنجا که نرم

افزار واسـطه اسـتفاده    به عنوان یک نرم Excelافزار  شود از نرم افزارها قابل شناسایی است پیشنهاد می نرم

بـه محـیط    Excelدر محـیط   Pasteافـزار و   در محیط نرم Copyها از طریق عمل  گردد یعنی ابتدا داده

Excel  وارد شوند و سپس از طریقCopy  کردن از محیطExcel  وPaste  کردن در محیطSPSS  وارد

  : را از مسیر demo.xlsایی  راحتی اطالعات فایل دادهتوانید به  براي مثال می. شوند Data Viewپنجرة 

G:\samples\demo.xls 

Copy  کرده و در محیطData View ،Paste نمائید .  

  . باشد ینه میسه گز ير داراین دستور مانند شکل زیا شود  یهمانگونه که مالحظه م 

  
ز برنامه که به یک ریفاده از تبار با اسن یاول يدهد که برا ین امکان را  به کاربر میا New Queryدر منو 

 spssط یرا در محـ  یک بانک اطالعـات یل در یک فایسد امکان فراخواندن ینو یصورت مرحله به مرحله م

باشد را به نرم افـزار   یط اکسل میل در محیک فایکه   demoل یم فایخواه ینمونه م يبرا. داشته باشد 

  صورت به  رل مورد نظیر فایمس. میقل نمائتمن

G:\samples\demo.xls 

عبـه محـاوره   جم تا یینما یانتخاب م  open Database نه یرا از گز  NewQueryنه یابتدا گز. باشد یم

  . ر باز گرددیز
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قـرار دارد را   آن ل مورد نظر تحتیکه فا یشود که بانک اطالعات یده میدر جعبه محاوره باال از کاربر پرس

توانـد از   یشـود مـ   یاکسل و اکسس که در باال مشـاهده مـ   یر بانک اطالعاتکاربر عالوه ب. دیمشخص نما

نکـه در  یبا توجـه بـه ا  . دینما یگاه داده مورد نظر خود را معرفیپا  Add ODBC Data Sourseقسمت 

را  Exell filesم پـس فرمـت   یاکسل وارد نـرم افـزار نمـائ    قالب  ررا د Demoل ینظر است تا اطالعات فا

نـه  یبـا اسـتفاده از گز   سـپس . میر منتقـل شـو  یـ م تا به صـفحه ز یزن یرا م  Nextو دکمه  انتخاب نموده

Browse  ل مورد نظر را وارد نموده و یر فایمسok ر باز شودیتا پنجره ز. دیزن یرا م .  
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 یمـ  یمتفـاوت  یاطالعـات  يک دارایـ باشد که  هر  یم يادیز يها sheet ياز آنجا که نرم افزار اکسل دارا

 $Demoرا در قالب   Demo ل یموجود در فا يها sheetد باشند در قسمت سمت چپ صفحه همه توانن

نگاه در قسـمت  آبود  Demo2و  Demo1 يبا نامها  sheetدو  يدارا  Demo ل یاگر فا. دهد یش مینما

  sheetک از یمعرف هر  یاول يقابل مشادهد بودند که  دو تا $Spssو  Demo2$وDemo1$سمت چپ 

نکـه  آ يقـت بـرا  یدر حق. بـود   یمـ   sheetمعرف مجموع اطالعات در هـر دو   spssموجود اکسل و  يها

را کـه    spss با نـام    sheetاست تا  یم کافیل را به نرم افزار وارد نمائیک فای يها  sheet اطالعات همه 

نکه تنهـا  یا توجه به اب  demoل یدر فا. میست سمت چپ در پنجره باال قرار دارد را انتخاب نمائیدر آخر ل

م و ینما یتخاب منرا ا یکی. انتتخاب گردد $Spssایو   $Demoکند  ینم یموجود است فرق  sheetک ی

و در داخل   sheetشود که کدام  یمشخص م ،لیمانند شکل ذ. م یکن یم لبه قسمت سمت راست منتق

  . قرار است به نرم افزار وارد شوند یل اکسلیرها از فایآن کدام متغ
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  . ر باز گرددیم تا پنجره زینیز یرا م  Nextرها دکمه یبعد از انتخاب متغ

  
 spssد به نرم افزار یمورد نظر را قصد دار ياز داده ها یشود که شما چه حجم یدر پنجره باال مشخص م

د و یـ ارد نمائرا و  Nextنه یاست گز یکافد همه داده ها به نرم افزار وارد شوند یخواه یاگر م. دیوارد نمائ

 و انتخاب حجم نمونه  از قسـمت    Randomly sample casesد از قسمت یتوان ین صورت میر ایدر غ
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sampl  size بعـد از انتخـاب   . دیاز اطالعات از نرم افزار اکسل را فراهم نمائ ییامکان  آوردن تنها نمونه ا

  . شودل باز یم تا پنجره ذیکن یرا انتخاب م  Nextنه یحجم نمونه گز

  
تواند در  یکاربر م. شوند  یبه نرم افزار وارد م ینام چهرها با یک از متغیکند هر  ین پنجره مشخص میا 

توانـد   ین کاربر مـ یهمچن. ر دهد ییر را به نام دلخواه خود تغینام متغ  Result Variable Nameستون 

ر یبه متغ  stringر یاز متغ  Data Typeر را با توجه به ستون ینوع متغ Recode to Numericدر ستون 

Numeric  ر ینمونه در باال متغ ير دهد برایینه تغیبا انتخاب گزGender  با نوع String  باشد که با  یم

رات مـورد نظـر   ییـ بعـد از تغ . شود یوارد م Numeric به صورت فرمت   spssنه در نرم افزار یانتخاب گز

  . ل ظاهر گرددیذره م تا پنجیکن یرا انتخاب م  Nextدکمه 
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داده هـا را بـه     Finishکـاربر بـا زدن دکمـه    . شـود  یان میانتقال ب ين قسمت دستور مورد نظر برایدر ا

ن امکـان را بـه   یـ ا Save query to fileن صفحه عبارت یدر قسمت پائ. دینما یصفحه نرم افزار منتقل م

د و در یـ ره نمایـ ذخ یراحـل را در مکـان  ه میـ ر کلیک مسـ یک نام و یدهد که با مشخص کردن  یکاربر م

رها از نرم ین فرمت و متغیبا هم  Demo ل یبه روز شده فا يازمند انتقال داده هایکه دفعات بعد ن یصورت

کـه کـاربر    یدر صـورت . اسـت  ید کـاف یباال را تکرار نما ير هایگر الزم نباشد تا مسیل دیافزار اکسل بود فا

  Run Queryبا استفاده از دسـتور   يتواند در دفعات بعد ید میره نمایر را ذخینه مسین گزیبخواهد در ا

ل مورد نظر بـه نـرم افـزار    یتا داده ها به سرعت از فا .دینرم افزار مشخص نما يل برایر را به صورت ذیمس

Spss منقل شوند .  

  
ر یکـه مسـ   یر صورتد. کند یرا سوال م ییل اجرایار فیشود و مس یباز م یینه فوق پنجره ایگز با انتخاب
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 spssط نـرم افـزار   یم اطالعات بـه سـرعت بـه محـ    یل را مشخص کنیمراحل انتقال فا يحاو ییل اجرایاف

                .شود یقل متمن

ا نـوع  یـ ل مبـداء و  یر در محل فاییشامل تغ يرییمشخص شده تغ ییل اجرایهر گاه که الزم باشد تا در فا

ر یمسـ   Edit Queryنـه  یق گزیـ داده شـود الزم اسـت از طر   ...ل و ین نام فایو همچن یانتخاب يرهایمتغ

  . ر هر مرحله وجود داشته باشدییار کاربر قرار دهد و امکان تغیمختلف را در اخت مراحلشخص شود تا 

  

  : : SSaavvee))رمنو رمنو ییق زق زییاز طراز طر((  ييجارجار  ذخیره کردن فایلذخیره کردن فایل  --

آن انجام داده است در همان مسیري  دهد تا فایل جاري را با تغییراتی که بر روي این امکان را به کاربر می

  . که فایل را فراخوانده است دوباره ذخیره نماید

  : SSaavvee  aass))ر منو ر منو ییق زق زییازطرازطر( ( ذخیره کردن فایل در مسیر دیگرذخیره کردن فایل در مسیر دیگر-- 

دهد که فایل جاري را در مسیري دیگر و بـا نـامی غیـر از نـامی کـه هنگـام        این امکان را به کاربر می

  . ه نمایدفراخواندن فایل داشته است ذخیر

  : MMaarrkk  FFiillee  RReeaadd  OOnnllyy  ))ر منور منوییق زق زییاز طراز طر( ( تنها قابل خواندن کردن فایلتنها قابل خواندن کردن فایل-

نماید که تغییـرات بـر روي    با انتخاب این گزینه کاربر فایل را به صورت یک فایل تنها قابل خواندن می

الت اولیه خود شود و بعد از پایان تغییرات فایل مورد نظر بدون در نظر گرفتن تغییرات به ح آن اعمال نمی

  . باشد می
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فایل را از حالت فقط قابـل خوانـدن    File>Mark File Read Writeتواند با انتخاب مجدد  کاربر می

  . بودن خارج نماید

  : )DDiissppllaayy  DDaattaa  FFiillee  IInnffoorrmmaattiioonn  ر منور منوییق زق زییاز طراز طر( ( ییییاا  گرفتن اطالعات  فایلهاي دادهگرفتن اطالعات  فایلهاي داده-

  
ایی اطالعاتی شامل تعداد متغیرها، نوع متغیرها، زمـان ورود   ههر گاه کاربر بخواهد در مورد فایلهاي داد

خواهد در مورد فایل جاري که در حال  تواند از این گزینه استفاده نماید اگر می کسب نماید می... ها و  داده

خواهد در مـورد یـک    و در صورتی که می …Working Fileحاضر باز است اطالعات کسب نماید گزینۀ 

نمایـد تـا پنجـرة محـاورة      را کلیـک مـی   …External Fileایـد گزینـۀ   مطالعات کسـب ن فایل خارجی ا
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Display Data Info     باز شود، مسیر فایل خـارجی را مشـخص نمـوده وOpen  نمایـد آنگـاه نتـایج     مـی

  . شود اطالعات متغیرها در پنجرة خروجی مانند شکل ذیل براي فایل جاري در خروجی ظاهر می

  
  : ) CCaacchhee  DDaattaaر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر((هاها  دهدهفشرده کردن دافشرده کردن دا  --

تر تجزیه و تحلیـل   آید و کامپیوتر سریع ها در قالب فرمت سیستمی در می با انتخاب این گزینه فرمت داده

  . شود ها با حجم باال توصیه می استفاده از این آیتم در تجزیه و تحلیل داده. دهد ها را انجام می بر روي داده

   ):):SSttoopp  PPrroocceessssoorr  ر منور منوییق زق زییاز طراز طر( ( و تحلیلو تحلیلتجزیه تجزیه ند ند ییفرآفرآتوقف توقف -

افزار اجرا نماید و به علت زمان زیاد اجراي دستور از اجراي آن منصرف  هر گاه کاربر دستوري را در نرم

  . را متوقف نمایدتجزیه و تحلیل  تواند با زدن این آیتم فرآیند گردد می

  ): ): PPrriinntt  PPrreevviieewwر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر( ( ها قبل از چاپها قبل از چاپ  رؤیت دادهرؤیت داده-

افزار با انتخاب این آیتم یک نما از  هاي نرم ها و اطالعات در کلیه پنجره تواند قبل از چاپ داده کاربر می

  . نماید مالحظه کند هاي کاغذ که مشخص می اطالعات را قبل از چاپ بر روي اندازه

  ): ): PPrriinnttر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر( ( هاها  چاپ اطالعات پنجرهچاپ اطالعات پنجره  --

هاي مورد نظر آن  تواند با انتخاب گزینه شود و کاربر می باز می Printجرة محاورة با انتخاب این آیتم پن
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  . فراهم کند SPSSهاي مختلف  امکان چاپ همه یا قسمتی از اطالعات را در پنجره

   ):):RReecceennttllyy  UUsseedd  DDaattaaر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر((ایی ایی   فراخواندن آخرین فایلهاي دادهفراخواندن آخرین فایلهاي داده--

را کـه حـاوي    sav.*ایی بـاز شـده بـا پسـوند      د آخرین فایلهاي دادهتوان کاربر با انتخاب این گزینه می

بـه اسـتفاده از آیـتم     لزومـی  است مجدداً فرابخوانـد و   Data Viewهاي قابل خواندن توسط پنجرة  داده

Open براي فراخواندن آنها نیست .  

  
  ):RReecceennttllyy  UUsseedd  FFiilleessر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر( ( اییایی  هاي غیردادههاي غیرداده  فراخواندن آخرین فایلفراخواندن آخرین فایل--

هاي برنامـه ، خروجـی و    ایی باز شده فایل هاي غیر داده تواند آخرین فایل کاربر با انتخاب این آیتم می 

Script (را مجدداً فرابخواند .  

  ):):EExxiittاز طریق زیر منواز طریق زیر منو( ( ssppssssخروج از برنامه خروج از برنامه   --

افزار  هاي موجود نرم کلیه پنجره Exitدر صورت کلیک بر روي آیتم 

SPSS افزار  اربرد از نرمبسته شده و کSPSS گردد خارج می .  

  : :   EEddiitt  امکانات منو امکانات منو   --44--33

هـا نظیـر    تر گفته شد در این منو امکان ویرایش داده همانطور که قبل

برش، کپی، حذف، انتخاب بخشی از فایل، جستجو، جایگـذاري و تنظـیم   

باشد در ذیـل نحـوة کـار هـر یـک از       موجود می SPSSکلیات ویرایشگر 

  . یان شده استها ب آیتم

  

  ):):UUnnddoo  ر منور منوییق زق زییاز طراز طر((بازگشتبازگشت  --
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توانـد بـا    یر داده هـا شـده اسـت مـ    ییـ داده ها اعمال کرده که باعث تغ يرورا  یکه کاربر فرمان یهنگام 

آخـرین   ر منـو ین زیبه طور خالصه ا.ر برگرداند ییر منو داده ها را به حالت قبل از اعمال تغین زیانتخاب ا

  . نماید را خنثی میداده ها  يورتغییرات اعمال شده 

   ::  RReeddoo))ر منور منوییق زق زییاز طراز طر( ( UUnnddooسازي سازي   خنثیخنثی -

را کـه   یناجه فرمیکه نت ین معنیبه ا. گرداند را به حالت قبل برمی Undoتغییرات انجام گرفته توسط 

  .دینما یشده بود دوباره اجرا م یخنث Undoتوسط 

  ):):CCuuttر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر( ( داده ها داده ها   بریدنبریدن  --

انتخـاب کـرد و در    Data Viewها را از یک قسـمت   توان قسمتی از داده فاده از این دستور میبا است 

البته در . روند ها در محیط اولیه از بین می ذکر این نکته ضروري است که داده. محل دیگري جایگزین کرد

 ید در پنجره را که مات موجویاز محتو یتوان  قسمت یر منو مین زیهر پنجره از نرم افزار هم با انتخاب ا

  . گر در همان پنجره منتقل نمودید یر منو به محلین زیق ایا برنامه ها باشند از طریها  یتوانند خروج

   ):):CCooppyyر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر((ک پنجرهک پنجرهییات ات ییمحتومحتو  کپی کردنکپی کردن  --

محـل  انتخاب کرد و در  Data Viewها را از یک قسمت  توان قسمتی از داده با استفاده از این دستور می

  . روند ها در محیط اولیه از بین نمی ذکر این نکته ضروري است که داده. دیگري کپی کرد

  ::) ) PPaasstteeر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر( ( ات انتخاب شدهات انتخاب شدهییمحتومحتو  جایگزینیجایگزینی      -

شده را در محل دیگر مورد نظر از طریـق ایـن دسـتور     Copyیا  Cutهاي  توان داده با این دستور می 

 یرا مجرا ا Pasteگر که دستور ید ید داده ها در محلیرا انتخاب کرده باش Cutاگر دستور . جایگزین نمود

دهنـد امـا بـا     یر مکان مـ یین اقدام تغیروند و در اصطالح با ا ین میشده و در محل اول از ب ید کپیینما

 زیـ د نیـ که انتخاب کرده ا يگریط دیداده ها عالوه بر حضور در مکان اول در مح Pasteو  Copyانتخاب 

  .رندیگ یقرار م

  ): ):   CClleeaarr  ر منور منوییزز  ققییاز طراز طر( ( ات انتخاب شده ات انتخاب شده ییمحتومحتوحذف حذف   --
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خواهید حذف کنید انتخـاب   هایی را که می ابتدا داده. شود ها از آن استفاده می براي حذف قسمتی از داده

 ها حـذف شـده و بـه    آن داده د یرا فشار دهرا بر روي صفحه کلید  Delیا دکمه  Clearکنید آنگاه دکمه 

هر گاه بخواهید یک متغیر را حذف . شود یعنی دادة گم شده سیستمی جایگزین می        . جاي آنها  

کنید تا کل سـتون متغیـر    کروي نام متغیر در باالي صفحه کلی Data Viewتوانید در صفحۀ  نمائید می

اي حـذف یـک سـطر از    ، همچنین بردیفشار دهرا  Delیا دکمه  Clearمورد نظر را انتخاب نماید و آنگاه 

کلیک کنید تـا انتخـاب شـود و     Data Viewتوانید روي یک شماره سطر مورد نظر در پنجرة  ها می داده

  . سپس آن سطر حذف خواهد شد دیفشار دهرا  Delیا دکمه  Clearسپس 

  ):):FFiinnddر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر( ( جستجوجستجو  --

هـاي   نشانگر موس را درون یکی از خانهابتدا . رود براي جستجوي یک مقدار خاص در یک متغیر بکار می 

 Findوارد نمائید و دکمۀ  Find Whatمتغیر مورد نظر قرار دهید و سپس مقدار مورد نظر را در قسمت 

Next شود را بزنید، نشانگر به اولین عدد مورد نظر شما که در صورت وجود منتقل می.  

  
  :  IInnsseerrtt  VVaarriiaabbllee))ر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر((د د ییر جدر جدییک متغک متغییاضافه کردن اضافه کردن   --

ر یـ ر قبـل از متغ یـ ک متغیـ نه ، نرم افـزار  ین گزیو انتخاب ا Data viewر در پنجره  یک متغیبا انتخاب  

یـک متغیـر بـه    توانـد    یاز اطالعات است و کاربر م ید که خالینما یجاد میرها ایست متغیدر ل  یانتخاب
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  . نماید رهاي موجود اضافه مجموعه متغی

  :  IInnsseerrtt  ccaasseess))ر منور منوییق زق زییاز طراز طر((د د ییجدجدک سطرک سطرییاضافه کردن اضافه کردن   --

  یک سطر قبل از سطر انتخابینه ، نرم افزار ین گزیو انتخاب ا Data viewک سطر در پنجره  یبا انتخاب 

داده به مجموعه  سطریک تواند   یاز اطالعات است و کاربر م ید که خالینما یجاد میرها ایست متغیدر ل

ب قرار گرفتن سطرها در نرم افزار یاست که ترت ين نکته ضروریبته ذکر اال. نماید موجود اضافه می يه ها

  .ندارد یتیاهم

   ::  OOppttiioonnss))  ر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر( ( SSPPSSSSها در ها در   تنظیمات پنجرهتنظیمات پنجره  --

  .را کنترل نماید SPSSهاي موجود در  تواند تنظیمات کلیه پنجره با استفاده از این آیتم کاربر می

  

  

  
 Chartsتغییر دهد یـا در قسـمت    Englishافزار را از  تواند زبان نرم اربر میک باالبراي مثال در شکل  

کـاربر   Pivot Tablesتواند فونت نمودارها، رنگ و دیگر خصوصیات آنها را تغییر دهد و یا در قسـمت   می

هـا بـه    در قالـب آن در خروجـی   دارد جداول  قصدهر نوع جدولی را که  Table lookتواند از قسمت  می
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  . تأئید نماید OKیش درآیند انتخاب و با دکمۀ نما

  : :   VViieeww  امکانات منو امکانات منو   --55--33

ابزارهاي موجـود در ایـن منـو بـراي ویـرایش شـکل ظـاهري        

گیرند از جمله ابزارهـاي   افزار مورد استفاده قرار می هاي نرم پنجره

، کنتـرل  کننده میلـه وضـعیت، جعبـۀ ابـزار     توان به کنترل آن می

  . کرد و فونت اشاره خطوط

   ::))    SSttaattuuee  BBaarrر منور منوییق زق زییاز طراز طر((تتییله وضعله وضعییکنترل مکنترل م  --

دهد که  وجود دارد و به صورت شکل ذیل است نشان می SPSSاین میله که در پائین تمامی صفحات 

  . افزار در حال حاضر مشغول به انجام چه کاري است پردازشگر نرم

  
شده باشد بـه ایـن معنـی اسـت کـه       در آن نوشته SPSS Processor is readyدر صورتی که کلمۀ 

کنار این گزینه را برداریم آنگاه ایـن میلـه از پـائین صـفحات      üپردازشگر در حال هیچ کاري نیست، اگر 

  . شود حذف می

  ):):TToooollbbaarrssر منو  ر منو  ییق زق زییاز طراز طر((جعبه ابزارهاجعبه ابزارهاکنترل کنترل --

زیاد آنها در قسـمت اصـلی   ها هستند که به علت کاربرد  جعبۀ ابزارها، مانند شکل ذیل تعدادي از زیرآیتم 

  . آیند صفحه و در جعبۀ ابزار به نمایش در می

  
تواند  داراي یک جعبۀ ابزار با همین نام به صورت مقدماتی است اما کاربر می SPSSافزار  هر پنجره در نرم

هـر تعـداد جعبـۀ ابـزار همـراه بـا        Show Toolbarsو باز کردن پنجرة محـاورة   Toolbarsبا زدن آیتم 

  . ها اضافه نماید هاي هر کدام را به هر یک از پنجره تمآی
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 Toolbarکلیک کنید تا صـفحۀ   New Toolbarبراي به وجود آوردن یک جعبه ابزار جدید روي دکمه 

Properties باز شود، بعد از اینکه یک نام براي جعبۀ ابزار خود انتخاب نمودید و در قسمتDisplay on 

the following windows      هـا بـه نمـایش در     که جعبۀ ابزار جدید در کدام پنجره می کنیدمشخص

  . آید

مورد نظر خـود و قـرار دادن    Itemsروید و با انتخاب ب EDdit Toolbarبه پنجرة  Editبا زدن دکمه 

دکمـه   بـا انتخـاب  جعبـۀ ابـزار مـورد نظـر را بسـازید و       Customizing Toolbarهـر یـک در قسـمت    

Countinue,  کمۀ د وOK  تأئید کنید، در نتیجه جعبۀ ابزار جدید به زیر جعبۀ ابزار قدیمی در هر یک از

  . شود ها اضافه می پنجره

هـاي   توانید اندازة هر یک از آیـتم  می Show Toolbarsدر جعبۀ محاورة  Large Buttonsبا انتخاب 

  . جعبۀ ابزار را به سایز بزرگ در آورید
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   ):):  FFoonnttssر منو  ر منو  ییززق ق ییاز طراز طر((  هاها  فونتفونتررییییتغتغ  --

به شکل . آید فراهم می Data Viewها در پنجرة  با انتخاب آیتم مورد نظر امکان تغییر فونت و اندازة داده

  :ذیل توجه نمائید

  
  .ر دادییک از پنجره ها تغیتوان اندازه داده ها را در هر  یک از انواع فونت ها و اندازه آنها میبا انتخاب هر  

   ):):  GGrriidd  LLiinneessر منو   ر منو   ییق زق زییاز طراز طر((هاها  سط خانهسط خانهخطوط وخطوط وکنترل کنترل   --

  . شود ها مانند شکل ذیل حذف می مربوطه خطوط وسط خانه üبا برداشتن 
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تـوان در   یرود و م ین مین فرمان خطوط وسط خانه ها از بیا يشود با اجرا یهمانطور که مالحظه م

  .چاپ نمود از به چاپ داده ها است بدون وجود خطوط داده ها رایکه ن یصورت

   ):):  VVaalluuee  LLaabbeellssر منور منوییق زق زییاز طراز طر((بر چسب مقادیربر چسب مقادیر  --

  .شود جایگزین می Variable Viewمربوط به آن به جاي اعداد، برچسب آنها در پنجرة  üبا قرار دادن 

باشـد   Value Labelباشد در ستون جنسیت کلمات مـرد و زن و اگـر    Value Label üبراي مثال اگر 

  . دوجود دارن 2و  1اعداد 

   ):):  VVaarriiaabblleessر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر((متغیرهامتغیرهاات ات ییش پنجره کنترل خصوصش پنجره کنترل خصوصیینمانما  --

منتقـل   Variable Viewاین آیتم به پنجـرة کنتـرل کننـده خصوصـیات متغیرهـا یعنـی        انتخاببا 

  . نیز در صفحۀ کلید استفاده نمود  t  +    Ctrl  هاي  توان از دکمه این آیتم می انتخابشویم به جاي  می

  

  : :   UUttiilliittiieess  امکانات منو امکانات منو   --66--33

این منو و زیرمنوهاي آن امکانـات جـانبی را در اختیـار کـاربر قـرار       

 جاد مجموعهیتوان نسبت به ا ین منو میا ير منوهایق زیاز طر .دهد می

برنامـه   يد به پنجره هـا، اجـرا  یجد يرها، اضافه کردن منوهایاز متغ يا
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  . هاي مهم آن اشاره گردیده است ابزارها و آیتم در ذیل به .اقدام نمود... و  یشیرایو يها

  ):):  VVaarriiaabblleessر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر( ( متغیرمتغیرات ات ییخصوصخصوص  ییمعرفمعرف  --

باز شده که در قسمت سمت چـپ آن لیسـت تمـام متغیرهـاي      مقابلاي مانند  با انتخاب این آیتم پنجره 

  :قرار دارد Data Viewموجود در 

  
کدام از متغیرها شامل نام متغیر، برچسب، نوع، وجـود یـا عـدم     با انتخاب هر کدام از آنها، خصوصیات هر

  . شود گیري و برچسب مقادیر نمایش داده می وجود داده گم شده، واحد اندازه

  ):):DDaattaa  FFiillee  CCoommmmeennttssر منو  ر منو  ییق زق زییاز طراز طر((هاها  توضیح در مورد فایل دادهتوضیح در مورد فایل داده  --

توانـد کلیـه توضـیحات متنـی      اربر میگردد که ک با انتخاب این آیتم یک پنجرة متنی با همین نام باز می 

نماید، این توضیحات همواره بـه عنـوان پیوسـت در همـین محـیط       Okخود را در این محیط بنویسید و 

توانند  ماند و کاربر و یا کاربران دیگر در صورتی که به این محیط مراجعه کنند توضیحات را می محفوظ می

  . مالحظه و حتی ویرایش نمایند



  
  

 

84

84 

  
  .شوند توضیحات در خروجی نیز نمایش داده می Display Comment in Outputبا انتخاب 

   

   ):):DDeeffiinnee  SSeettssر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر((متغیرهامتغیرهاازاز  ییییمجموعه امجموعه ا  تعریف تعریف   --

هاي محاوره تعدادي از متغیرهـا نمـایش داده شـوند و دیگـر      هر گاه کاربر بخواهد تنها در کلیه پنجره

ایی از متغیرهایی را که مورد نیاز است در قالب یک مجموعـه یـا    همتغیرها نمایش داده نشوند باید مجموع

تا پنجرة ذیل بـاز   میکن یم نتخابارا  Define Setsچندین مجموعه انتخاب نماید براي این منظور آیتم 

  . شود

  
نویسـیم و از قسـمت پـائین دو متغیـر      را مـی  Set1یک نـام ماننـد    Set Nameبراي مثال در قسمت 

با این اقـدام  . زنیم را می Add Setنمائیم و دکمۀ  وارد می Variable in Setا به قسمت جنسیت و سن ر

توان هر چند  به همین طریق می. درست شده است که حاوي دو متغیر یاد شده است Set1یک مجموعه 
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  . مجموعه از متغیرها را که مورد استفاده است ایجاد کرد

  ): ): UUssee  SSeettssر منو  ر منو  ییق زق زییطرطر  ازاز((هاي تعریف شدههاي تعریف شده  استفاده از مجموعهاستفاده از مجموعه  --

بـه صـورت خودکـار دو     SPSSافزار  شود، نرم باز می Use Setsایی به نام  با استفاده از این آیتم پنجره

بـه معنـی کـل     NEW VARIABLESو  ALL VARIABLESمجموعه از متغیرها را که با نامهـاي  

را  Set1در صـورتی کـه مجموعـۀ    . هـد د متغیرها و متغیرهاي تازه ایجاد شده است مورد استفاده قرار می

افـزار   ایی را کـه در نـرم   نمائیم هر جعبۀ محاوره okجایگزین دو نوع مجموعۀ باال نمائیم و م و یانتخاب کن

SPSS  باز نمائیم تنها شامل متغیرهاي مجموعۀset1 خواهد بود و دیگر متغیرها قابل رؤیت نیستند .  

  
  . در ذیل توجه نمائید Frequancesبراي مثال به شکل پنجرة محاورة 

  
م و وارد قسمت یف نموده بودیتعر set1را که در  يریرها تنها دو متغیست متغیدر قسمت سمت چپ ل
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Set in use   یل ها دخالت نمیه و تحلیرها را در تجزیگر متغیم مورد استفاده قرار داده است و دینمود 

  .دهد

  ):):  RRuunn  SSccrriippttر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر((  هاهاSSccrriippttاجراي اجراي   --

آنها را اجرا  Data Viewها را انتخاب و به طور مستقیم از صفحۀ Scriptتوان  با انتخاب این آیتم می 

  . نمود

  ):):MMeennuu  EEddiittoorrر منو  ر منو  ییق زق زییاز طراز طر((  ویرایش منوهاویرایش منوها -

هاي مختلف به منوهاي ایجاد شـده   با استفاده از ابزارهاي این آیتم امکان اضافه کردن منو و زیر آیتم 

  Insert و Insert Menuشوند از طریق دو دکمۀ  انتخاب می Apply toها که در قسمت  لیه پنجرهدر ک

Item آید براي کاربر فراهم می.  

  : :   WWiinnddoowwss  امکانات منو امکانات منو   --77--33  

  

ها و وضعیت هر یک را به کاربر  امکان کنترل پنجره

 Minimize    با اسـتفاده از گزینـۀ   . دهد نمایش می

All windows هـاي موجـود    یـۀ پنجـره  کلSPSS  را

بـا اسـتفاده از   (افـزار   هاي فعـال نـرم   و پنجره SPSSافزار  هاي باز نرم نمائیم، در این منو پنجره کوچک می

  . شوند نمایش داده می) üآیکون 

را به دو پنجرة مجزا مانند حالت تکثیر  Data Viewتوان پنجرة  می Splitهمچنین با استفاده از آیتم 

  .صورت سطري یا ستونی تقسیم کرد به طوري که هر یک حاوي کلیه اطالعات باشند سلولی به
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نمائیم تـا   انتخاب می Windowرا مجدداً از منو  Remove Splitو براي بازگشت به حالت اول گزینۀ 

  .به حالت اولیه برگردد Data Viewپنجرة 

  

  : مباحث مطرح شده خالصه 

رهـا شـامل   یات متغیف خصوصین تعریو همچن spssه ها به نرم افزار ن فصل کاربر نحوه ورود دادیدر ا

ر، نحوه مشخص کردن داده یر، برچسب متغیر، تعداد اعداد و تعداد اعشار متغیر، نوع متغیوارد کردن نام تغ

  .ردیگ یفرا مر را یر و طول متغیمتغ ییر، جانمایر، مشخص کردن نوع متغیگم شده در متغ يها

مختلـف پنجـره    يات آنهـا انـواع منوهـا   یف خصوصیرها و تعریودن نحوه ورود متغعالوه بر مشخص نم

مـورد   Helpو File ،Edit  ،View ،Data ،Transform،Windows  ،Utilitesر ینظ data view یاصل

ورود داده ها بـه   ير ابزارهاین منوها نظیک از ایهر  ير ابزارهایاز ز ين تعدادیقرار گرفت و همچن یبررس

ف یـ تعر ين ابزارهـا یرهـا و همچنـ  یر کـد متغ ییتغ يف مجموعه ها، ابزارهایتعر يرم افزار، ابزارهاط نیمح

  . قرار گرفت یمورد بررس داده ها يکل ظاهرر فونت وشییو تغ ک از پنجره هایات هر یخصوص

  

  

  : نیتمر

   .را شرح داده و به طور کامل انجام دهد  Data Viewورود داده ها به پنجره  یچگونگ. 1
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 . آن را شرح دهد ير منو هایک از زیف هر یان کند و وظایرا ب  File مکانات منو . 2

 . ح دهدیک را توضیرا ذکر کرده و به طور کامل هر   Editامکانات منو . 3

 . ح دهدیک را توضیرا نام ببرد و کار هر   Viewموجود در منو  يابزارها. 4

آن را به طور کـار   ير منو هایک از زیف هر یکرده و وظاان یرا ب  Utilitesامکانات موجود در . 5

 . نشان دهد یعمل

 . ک را شرح دهدیو کاربرد هر  Windowsامکانات منو . 6
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  فصل چهارمفصل چهارم

    SSPPSSSSافزار افزار   توصیفی در نرمتوصیفی در نرم  آمارآمار

      ییاهداف آموزشاهداف آموزش

  :د بتواندین فصل بایر پس از مطالعه ایفراگ

  .اده ها در نرم افزار را بشناسدص دیاز جهت تلخیمورد ن يابزارها -1

 .گسسته رابا ذکر مثال  شرح دهد يرهایمتغ يبرا یفیتوص آمارمراحل انجام  -2

  . ح دهدیوسته را با ذکر مثال توضیپ يمتغرها يبرا یفیتوص آمارمراحل انجام  -3

  

  : : ـ مقدمهـ مقدمه11ــ44

غیرهـا در قالـب   توصیفی یعنی تخلـیص اطالعـات مت   آمارهمانطور که در فصل اول بیان شد منظور از 

تر شناخت یک بعدي متغیرهاي جامعۀ مورد بررسی  به عبارت ساده ،ي آمارنمودارها، جداول و پارامترهاي 

  .توصیفی گویند آماررا 

توصیفی براي دو نوع متغیر گسسته و پیوسته را با توجه بـه ابزارهـاي    آماردر این بخش نحوه گرفتن  

 آماررسد که  یبه نظر م ين بحث ضرورین نکته در مقدمه ایذکر ا .دهیم توضیح میرا مورد نیاز هر کدام 

گر مـورد  یکـد ی يرها را بـر رو یر متغینکه تاثیکاربر قبل از ا یعنیباشد  یم یاستنباط آمارمقدمه  یفیتوص

ـ داشته باشد که  یرها اشراف کافیک از متغیات هر ینسبت به خصوقرار دهد بهتر است  یابیارز ن یـ ا يراب
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  . رسد یبه نظر م يضرور یفیتوص آمارم منظور انجا

  

  

  

  

  

  ::  ییففییتوصتوص  آمارآمار  --44--22

باشـد و عـدم    یز داده هـا مـ  یو آنال یلیتحل آمارمقدمه  یفیتوص آماران شد یهمانطور که در مقدمه ب 

 یابیل و عدم دسـت یشدن پروسه تحل یاز موارد به طوالن یدر بعض یلیتحل آمارقبل از  یفیتوص آمارانجام 

  . شود یه منجر میق با توجه به بنود شناخت اولیج دقیبه نتا

نیز موجود اسـت اسـتفاده    لوح فشرده که بر روي  SPSSافزار  هاي نرم از داده یفیتوص آمارانجام براي 

 Dataبـه پنجـرة    File>Open>Dataرا بـه آدرس ذیـل از طریـق منـو      Cars.savابتدا فایل . کنیم می

View فرابخوانید:  

                   G:\Samples\cars.sav 

باشید کـه بایـد بـه جـاي      داشته  Gرا بر روي درایو دیگري غیر از  لوح فشرده البته ممکن است شما 

  . آن را جایگزین نمائید Gدرایو 

آوري  ماشین که متغیرهاي ذیل براي آنهـا جمـع   406اطالعات مربوط به  cars بعد از فراخواندن فایل

  :شود شده است ظاهر می
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mpq :متغیر میزان مسافت طی شده بر حسب مایل در ازاي مصرف یک گالن بنزین .  

Engine :ماشین موتور ظرفیت .  

Horse :قدرت ماشین بر حسب اسب بخار .  

Weight :وزن ماشین .  

Accel :نیماش شتاب.  

Year :سال تولید ماشین .  

Origin : ژاپن= 3اروپا، =2آمریکا، =1(منطقۀ تولید ماشین .(  

Cylindr :تعداد سیلندر .  

  . دهد بیان شده است که خصوصیات این متغیرها را نشان می Variable Viewدر شکل ذیل پنجرة 

  
ــیص داده ــرم  تخل ــا در ن ــزار  ه ــو   SPSSاف ــق من ــتم Analysisاز طری  DescriptiveStatisticو آی

ابـزار   3لـی بـا ایـن    گیرد، بـه طـور ک   صورت می Expolreو  Frequances ،Descriptiveهاي  وزیرآیتم
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نسبت به متغیرها ایجاد کرد، در این بخش تخلیص متغیرها را بـه دو گـروه    توصیفی توان یک شناخت می

  . پردازیم کنیم و به شرح هر کدام می تخلیص متغیرهاي گسسته و تخلیص متغیرهاي پیوسته تقسیم می

  

توصـیفی بـراي متغیرهـاي    توصـیفی بـراي متغیرهـاي      آمـار آمـار ـ ـ 22--44

  : : گسستهگسسته

یـري اسـت کـه از    یک متغیر گسسته متغ

براي مثـال  . سطوح مختلف تشکیل شده است

ــرد و زن،  2متغیــر جنســیت داراي  ســطح م

متغیر محـل زنـدگی داراي دو سـطح شـهر و     

روستا، متغیر وضعیت تأهـل داراي دو سـطح   

مجرد و متأهل، متغیر سال تولیـد ماشـین در   

فایــل جــاري داراي ســطوح مختلــف، متغیــر 

ریکـا، اروپـا و   سطح، آم 3منطقۀ تولید داراي 

ــر تعــداد ســیلند  ــر ر ژاپــن و متغی یــک متغی

  . باشد می 8تا  3گسسته داراي سطوح 

ور شناخت هـر یـک از   ظشود در حقیقت من هر گاه صحبت از شناخت نسبت به یک متغیر گسسته می

تواند وضعیت کلی  سطوح آن است و در صورتی که کاربر بتواند نسبت به سطوح آن شناخت ایجاد کند می

منظور از تخلیص اطالعات سطوح یک متغیر در حقیقت بیان درصد و یـا  . غیر گسسته را تخلیص نمایدمت

  . ي استآمارتعداد عناصر هر یک از سطوح در قالب جداول و نمودارهاي 

 Descriptiveدر آیـتم   Frequencyهـا بایـد از زیـر فرمـان      توصـیفی بررسـی داده   آمـار براي انجام 
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Statistics  و منوAnalysis  استفاده نمائید باالمانند شکل .  

  : : FFrreeqquueenncciieessـ فرمان ـ فرمان   11ــ22ــ44

توصیفی مربوط به متغیرها  به صورت گروهی و یا تک به تک براي متغیرهاي  آماربا اجراي این فرمان 

اي و  جـدول فراوانـی، نمودارهـاي میلـه    . شـوند  بندي مـی  گسسته در این بخش محاسبه، ترسیم یا جدول

با اجراي این فرمان جعبۀ گفتگوي زیر باز . یندآ متغیره به کمک این فرمان به نمایش در می هاي تک هآمار

  :گردد می

  
متغیرهایی که قصد . شود در جعبۀ سمت چپ مشاهده می (Cars.sav)فهرست متغیرهاي فایل جاري 

نیـاز بـه جـداول    در صـورت  . کنـیم  منتقل می Variable (S)اجراي فرمان بر روي آنها را داریم به جعبۀ 

با فعـال  . کنیم را فعال می Display Frequencies Tablesتوزیع فراوانی متغیرهاي انتخاب شده، گزینۀ 

هاي کمـی را، کـه بـراي متغیرهـاي گسسـته انتخـابی محاسـبه         هآمارتوان  می …Statisticsکردن کلید 

  .شود تعیین کرد می



  
  

 

94

94 

  
نمایـد، بـا انتخـاب     ها را محاسـبه مـی  صـدک یر در صورت فعال شدن مقاد Percentile Valuesبخش 

Quartiles شود چارکهاي متغیرها محاسبه می .  

ها را به چند قسمت مساوي  به ازاي عدد تعیین شده در ردیف این گزینه داده Cut Point Forگزینه 

بـراي   بدیهی اسـت کـه  . شوند ها به پنج بخش مساوي تقسیم می داده n=5مثالً با انتخاب . کند تقسیم می

%ها به پنج بخش به چهار عدد نیازمندیم که بین هر دو عدد  تقسیم داده
5

هـا قـرار    داده %20یعنی  100

  . ها باشند هاي بیستم، چهلم، شصتم و هشتادم داده پس این چهار عدد باید صدك. گیرند

انتخاب با . کند هستند معرفی می صدك خاصی از متغیرها را که مورد نیاز کاربر Percentile(s)گزینۀ 

بر روي این بخش باید شماره صدك مورد نظر را در جعبه همان ردیف وارد کرد و سپس کلیـد   ن بخشیا

Add کنیم، اگر قصد جابجایی شماره  در صورت نیاز به تکرار این کار، عدد بعدي را وارد می. را فعال نمود

در غیر این صورت با فعـال کـردن   . کنیم را فعال می Changeجدید با شماره قبلی را داشته باشید، کلید 



  
  

 

95

95 

در صورت نیاز به حذف شماره . شود هاي قبلی اضافه می شماره صدك اخیر به مجموعه شماره Addکلید 

  . کنیم را فعال می Removeو کلید  را انتخاب کرده صدك خاص بر روي آن شماره

. کنـد  شود، تعیین می براي متغیرها محاسبه می هاي مرکزي را کهه آمار Central Tendencyقسمت 

) ، فراوانـی يعـدد مکانی، (هاي مختلف  ها را از جنبه هایی هستند که تمرکز داده هاي مرکزي، کمیت هآمار

، میانـه  (Mean)میـانگین  : هـاي مرکـزي در ایـن بخـش بـه ترتیـب عبارتنـد از        کمیت. دهند نمایش می

(Median) مد ،(Mode) ها  و جمع داده(SUM)  .  

هـاي   کمیـت . کنـد  ها حول نقاط تمرکز را تعیین می ، معیارهاي پراکندگی دادهDispersionدر بخش 

، (Variance)، واریـانس  (Std.deviation)پراکندگی در این قسمت به ترتیب عبارتند از انحـراف معیـار   

عیـار میـانگین   و انحـراف م  (Maximum)، بیشترین مقـدار  (Minimum)، کمترین مقدار (Range)برد 

  . (S.E.mean)ها  داده

هـا را بـه کمـک محاسـبه ضـرایب چـولگی        تشخیص شـکل کلـی توزیـع داده    Distributionقسمت 

(Skewness)  و ضرایب کشیدگی(Kurtosis) سازد ممکن می .  

بنـدي   هـا در قالـب یـک گـروه     آوري شده یا خالصه داده هاي اولیه جمع توانند داده ي میآمارهاي  داده

ــن ــر در داده  . دباشـــــ ــت اخیـــــ ــر حالـــــ ــۀ    اگـــــ ــد، گزینـــــ ــرار باشـــــ ــا برقـــــ   هـــــ

Values are Group Midpoints شود کلیـه محاسـبات بخشـهاي     این عمل سبب می. کنیم را فعال می

  . ها انجام شود بندي داده قبل با فرض گروه

 توصـیفی  آماري در بخش آمارامکانات نموداري و کشیدن نمودارهاي  …Chartsبا فعال نمودن کلید 

  . گردد این کلید باز میانتخاب جعبۀ محاورة زیر پس از. گیرد در اختیار کاربر قرار می
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افزار، حذف هر گونه نمودار است،  فرض نرم پیش. شود نوع نمودارها تعیین می Chart Typeدر قسمت 

  . است Noneکه معادل با انتخاب گزینۀ 

ایی و بـا   نمودار دایره Pie Chart (s)ا انتخاب گزینه اي و ب نمودار میله Bar chart(s)با انتخاب گزینۀ 

  . شود هاي متغیرهاي انتخابی در خروجی ترسیم می نمودار هیستوگرام داده Histogram(s)انتخاب گزینۀ 

 With Normalتوان منحنی توزیع نرمال را با انتخاب گزینه  در صورت انتخاب نمودار هیستوگرام می

Curve ترسیم هیستوگرام در تشخیص نرمال بودن توزیع . رام و بر روي آن ترسیم کردزمان با هیستوگ هم

  . تواند سودمند باشد هاي یک متغیر می داده

ایـن  . دهـد  ایـی را نشـان مـی    بندي محور عمـودي نمـودار میلـه    تقسیم Axis Label Displayبخش 

هر یک از سطوح متغیر گسسته یا درصد فراوانی  (Frequancies)تواند بر حسب فراوانی  بندي می تقسیم

  .باشد (Percentages)ها  از کل داده

. هـا را کنتـرل کـرد    بندي خروجی توان قالب کلی جداول و صفحه می .…Formatبا فعال کردن کلید 

  . شود کردن بر روي این کلید ظاهر می Clickجعبه گفتگوي زیر پس از 
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ایـن ترتیـب   . دهـد  ل فراوانـی را نمـایش مـی   هـا در جـداو   نوع و ترتیب نمایش داده Order Byبخش 

و یـا فراوانـی هـر یـک از سـطوح       (Values)تواند بر حسب مقادیر هر یک از سطوح متغیـر گسسـته    می

(Counts) باشد .  

بنـابراین بـر حسـب    . باشد (Desending)یا کاهش  (Ascending)تواند افزایشی  ترتیب اعداد نیز می

ها وجود دارد، که انتخاب  بندي داده براي جدول (4=2×2)آنها چهارگزینه ها و ترتیب قرار گرفتن  نوع داده

  . گردد هر یک با فعال نمودن ردیف متناظر با آن گزینه ممکن می

جداول بـه صـورت فشـرده     Compare Variablesبا انتخاب گزینه  Multiple Variablesدر بخش 

تلف با هـم مقایسـه نمـود و بـا انتخـاب گزینـۀ       توان مقادیر جداول را براي متغیرهاي مخ چاپ شده و می

Organize Output by Variables ها را براي هر متغیر بـه صـورت جـدا از هـم      جداول فراوانی و شکل

  . دهد و امکان مقایسه تطبیقی میان متغیرها وجود ندارد ارائه می

، سبب حذف نمایش جداولی  n Categories …  Suppres tables with more thanکاربر با انتخاب گزینۀ 

  . نماید مشخص می    :Maximum number of categoriesشود که تعداد آن را کاربر در قسمت  می

تنها زمانی فعـال اسـت کـه جـداول توزیـع       Format …ذکر این نکته بسیار ضروري است که گزینه 

  . فراوانی در خروجی به نمایش در آیند
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  : : و تحلیل خروجی آنو تحلیل خروجی آن  FFrreeqquueenncciieess  اي از اجراي فرماناي از اجراي فرمان  ـ نمونهـ نمونه22ــ22ــ44

همانطور کـه در شـکل ذیـل    . نمائیم را باز می Frequenciesپنجرة محاورة  Cars.savدر فایل جاري 

و در انتهاي برچسب آنهـا  . شوند هاي محاوره با برچسب خود نمایان می متغیرها در جعبه. شود مالحظه می

ــی  ــر آورده م ــام متغی ــر   ن ــال متغی ــراي مث ــه صــورت  Country of Origin [Origin]شــود ب ــه ب                  ک

  .آورده شده است Frequenciesدر پنجرة محاورة  ،برچسب متغیر منطقه تولید ]نام [

توانـد تمـامی    هـر چنـد مـی   . نمـائیم  می Variable(S)وارد قسمت  Originابتدا متغیرهاي گسسته  

  . متغیرهاي گسسته را یکجا وارد این قسمت نمود

 Median ،Mode ،Quartiles ،Std.deviationهاي  گزینه …Statisticsس با استفاده از دکمۀ سپ

هـا را   تواند با توجه به نیاز خود هر یـک از ایـن کمیـت    کاربر می. نمائیم را به دلخواه انتخاب می Rangeو 

و به صـفحۀ   انتخابرا  Continueسپس دکمه . افزار در خروجی براي او محاسبه کند انتخاب نماید تا نرم

Frequencies گردیم بر می .  

و قسـمت   Bar Chartsرفتـه و   …Chartsهاي مورد نظـر بـه قسـمت     حال به منظور کشیدن شکل

Frequencies و . نمائیم را انتخاب می Continue افـزار دسـتور    با اجراي ایـن عمـل بـه نـرم    . زنیم را می

شود حال با بازگشت بـه پنجـرة    دي داده میدر روي محور عایی با مقدار فراوانی ب کشیدن یک نمودار میله

Frequencies  د یانتخاب و تائو OK  به منظور اجراي فرمانFrequencies  نتایج آن در پنجرة خروجی

  . شود به صورت ذیل نمایش داده می
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ایـم   ر کـرده دا عالمـت  Statisticsی کـه در قسـمت   یهـا  تمامی کمیت Statisticsدر جداول اول با نام 

و  1و صـدك اول برابـر    798/0براي مثال مقدار انحراف معیار متغیر منطقۀ تولید برابـر  . اند محاسبه شده

  . باشد می 2صدك سوم برابر 

در سـتون اول  . ، جدول فراوانی متغیر گسسته بیان شده استOriginدر جدول دوم با برچسب متغیر 

از دو نـوع سیسـتمی    (Missing)شـده   ند و سـطوح گـم  که سه سطح هسـت  (Valid)ابتدا سطوح معتبر 

(System Missing)  کاربر بیان شده و در نهایت کـل   توسطو تعریف شده(Total) هـا بیـان شـده     داده

  . است

هـاي گـم شـده     هاي معتبر و چه داده هر یک از سطوح چه داده (Frequency)در ستون دوم فراوانی 

هایی  عدد، تعداد کل ماشین 252هاي آمریکایی در نمونه برابر  ماشینبراي مثال تعداد . بیان گردیده است

هاي گم شده از نـوع سیسـتمی    عدد، تعداد داده 404اند و محل ساخت آنها مشخص است  که معتبر بوده
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هـاي   تعداد کل داده. عدد است 1برابر  Missهاي از نوع تعریف شده کاربر با نام  عدد و تعداد داده 1برابر  

  . باشد می 406برابر ) هاي گم شده هاي معتبر و داده مجموع داده(ها  عدد و تعداد کل داده 2ه برابر گم شد

هـا   هاي گم شده را از کـل داده  هاي معتبر و داده هر یک از انواع داده (Percent)در ستون سوم درصد 

درصـد آنهـا محـل تولیـد      5/0درصد آنهـا آمریکـایی، و    1/62ها  بیان کرده است براي مثال از کل ماشین

  . مشخص ندارند

هاي  دهد به این معنی که داده هاي معتبر نمایش می ستون سوم درصد هر یک از سطوح را از کل داده

درصد هـر یـک از سـطوح را    ) داده 404(هاي معتبر  گیرد و پس از کل داده گم شده را نادیده در نظر می

هـاي اروپـایی تشـکیل     درصد آنها را ماشـین  1/18عتبر، دادة م 404براي مثال از میان . سازد مشخص می

  . دهند می

ایـن  . کنـد  هر یک از سطوح را محاسبه مـی  (Cumulative Percent)ستون پنجم که درصد تجمعی 

باشد که درصد هر یـک از سـطوح را بـا درصـد      مفید می (Ordinal)هاي گسسته ترتیبی  معیار براي داده

  . نماید سطح قبل آن جمع می

را  Originهاي خود مقدار فراوانی یکـی از سـطوح متغیـر     اي در هر یک از میله نهایت نمودار میله در

شود در تمامی خروجی به جاي نـام   نکته قابل توجه آن است که همانطور که مالحظه می. دهد نمایش می

  . تر باشدتواند سودمند آورده شده که می [Country of Origin]، نام برچسب آن [Origin]متغیر 

  : : DDeessccrriippttiivveessـ فرمان ـ فرمان 33ــ44

  توصـیفی مربـوط بـه متغیرهـاي پیوسـته در قالـب یـک جـدول بـا نـام            آمـار بـا اجـراي ایـن فرمـان     

Descriptive Statistics این فرمان بر خالف فرمـان  . شود در خروجی ظاهر میFrequancies   قابلیـت

هـاي مرکـزي و پراکنـدگی بـراي      منظور ارائه کمیت و به. ترسیم نمودارها و جداول توزیع فراوانی را ندارد

  : با فعال کردن این فرمان از طریق مسیر. گیرد متغیرهاي پیوسته مورد نظر مورد استفاده قرار می
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Analyze>Descriptive Statistics>Descriptives… 

  . شود ایی به شکل زیر باز می جعبۀ محاوره

  
انـد و از میـان    در سمت چپ جاي گرفتـه  Carsفایل جاري شود متغیرهاي  همان طور که مالحظه می

در ایـن  . کنیم منتقل می Variable(s)ایی را که مورد نظر است انتخاب و به جعبۀ  آنها متغیرهاي پیوسته

متغیرهاي پیوسته هستند و کلیه آنهـا را بـه جعبـۀ     Weightو  mpg ،Engine ،Horseفایل متغیرهاي 

Variable(s) نمائیم ي هر یک وارد میآمارهاي  میتبراي محاسبۀ ک .  

ســازي متغیرهــاي  امکـان ســاخت و ذخیـره   Save Standardize Values as Variablesگزینـۀ  

متغیري است که از متغیر  Zمتغیر استاندارد شده . آورد استاندارد شده از متغیرهاي مورد نظر را فراهم می

 با رابطه σو انحراف معیار  µبا میانگین  Xاصلی 
σ

µ−
=

X Z آید و متغیري است بدون واحـد   بدست می

بـه اول نامشـان    Zمتغیرهاي استاندارد شده پس از ساخت با اضافه شدن . با میانگین صفر و واریانس یک

گیرند و در حقیقت به مجموعۀ متغیرهاي موجود فایل جاري اضافه  در کنار متغیرهاي فایل جاري قرار می

  . شوند می

هاي محاوره امکان برگرداندن وضعیت جعبه گفتگو به  در کلیه جعبه Resetزم به ذکر است که کلید ال

 Syntaxهاي  امکان کپی کردن فرمان جعبۀ محاوره باز شده را در پنجرة برنامه Pasteحالت اولیه و کلید 
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  . آورد فراهم می

شود و ترتیب قرار  منتخب محاسبه میهایی که براي متغیرهاي  هآمارنوع  …Optionsبا انتخاب کلید 

  . شود با فعال کردن این کلید جعبه گفتگوي زیر باز می. .شود یمگرفتن آنها را در خروجی، تعیین 

  
قابل انتخاب هستند و در  (Sum)ها  و مجموع داده (Mean)از میان پارامترهاي مرکزي تنها میانگین 

هـا، کـوچکترین مقـدار و     حراف معیار، واریانس، برد دادهمعیارهاي پراکندگی مانند ان Dispersionبخش 

  . بزرگترین مقدار قابل انتخاب هستند

معیارهاي کمی شناسایی نـوع توزیـع یعنـی     Frequenciesنیز مانند فرمان  Distributionدر بخش 

 ریامکـان پـذ   هاي پیوسـته  ضریب چولگی و ضریب کشیدگی قابل انتخاب و نمایش در خروجی براي داده

  . است

ي و نحوه قرار گـرفتن متغیرهـا بیـان شـده     آمارهاي  نحوة نمایش خروجی Display Orderدر بخش 
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جدول خروجی متغیرها را بـه ترتیـب افـزایش میـانگین آنهـا مرتـب        Ascending Meansگزینه . است

  . دهد عکس این عمل را انجام می Descending Meansکند، گزینۀ  می

اي متغیرهاي خروجی را به ترتیب الفباي نام متغیرهـا فهرسـت کـرده و    ه کمیت Alphabeticگزینۀ 

 Variable(s)متغیرها را در جدول خروجی به ترتیب قرار گرفتن آنهـا در جعبـۀ    Variable Listگزینه 

  . نماید فهرست می

  : : و تحلیل نتایج آنو تحلیل نتایج آن  DDeessccrriippttiivveessایی از اجراي فرمان ایی از اجراي فرمان   ـ نمونهـ نمونه11ــ33ــ44

هاي تولید شده هستند  که مشخصات ماشین Weightو  mpq، Engine ،Horseبا انتخاب متغیرهاي 

از  Standardized Values as Variable Saveو انتخـاب گزینـۀ    Variable(s)و وارد کردن آنهـا بـه جعبـۀ    

، Mean ،SUMنظیـر   …Optionsهاي مورد نظر از کلیـد   و انتخاب گزینه Descriptivesپائین پنجرة 

Std.Deviation ،Variance ،Maximum  وS.E Means   از قسـمتDispersion   و آیـتمKurtoris 

دکمـۀ   Display Orderاز قسمت  Ascending Meansکه معیار کشیدگی توزیع متغیرهاست و گزینۀ 

Continue  و سپسOK  میکن یانتخاب مرا. .  

  :باشد ها به صورت ذیل می جدول خروجی

  
هاي معتبر هر یـک   در ستون دوم تعداد داده. بیان شده استدر ستون اول برچسب هر یک از متغیرها 

  . از متغیرها بیان شده است

در ستون سوم ماکزیمم مقدار، در ستون چهارم جمع مقادیر، در ستون پنجم مقدار میانگین، در ستون 

س در ستون هشتم واریان در ستون هفتم انحراف معیار، [Std.Error Mean]ششم انحراف معیار میانگین 
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ضریب کشیدگی هر یک از متغیرها همراه با انحـراف معیـار ضـریب کشـیدگی      هاي نهم و دهمو در ستون

[Std.Error Kurtosis] بیان شده است .  

 Display Orderرا از قسـمت   Ascending Meansشـود چـون گزینـۀ     همانطور کـه مالحظـه مـی   

با کمترین  mpgاند و متغیر  نها مرتب شدهایم متغیرها به ترتیب صعودي بر حسب میانگین آ انتخاب نموده

مقـادیر  . با بیشترین میانگین آخـرین متغیـر در جـدول آورده شـده اسـت      Weightمیانگین اول و متغیر 

  . شود به فایل جاري اضافه شده است استاندارد شده هر یک از متغیرها نیز همانطور که مالحظه می

  

  : : EExxpplloorreeـ فرمان ـ فرمان 44ــ44

بـراي  ) محاسـبه کمیتهـا، نمودارهـا و جـداول    (هـاي توصـیفی  آمارن امکان محاسـبۀ  با اجراي این فرما

د در یتوان براي نمونه با اجراي این فرمان می. آید متغیرهاي پیوسته در سطوح متغیرهاي گسسته فراهم می

غیـر  توصیفی میزان قند خون بیماران را که یک مت آمارفایل اطالعاتی مربوط به بیماران مبتال به هپاتیت 

پیوسته است در سطوح مختلف جنسیت که متغیر گسته است یکبار فقط براي مردها و یکبـار هـم فقـط    

  . دیبراي زنها مالحظه نمای

با استفاده از این . در اجراي این فرمان امکان انتخاب روشهاي ترسیمی، محاسباتی یا هر دو وجود دارد
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ایی، برآوردهاي مقاوم میـانگین نتـایج و    ر جعبهو نمودا (Steam&Leaf)فرمان نمودارهاي شاخه و برگ 

  . آیند ها نیز به نمایش در می آزمون نرمال بودن داده

  : جعبۀ گفتگوي زیر پس از فعال کردن این فرمان از مسیر

Analyze>Descriptire Statistics>Explore… 

  :شود ظاهر می

  
توصـیفی   آمـار غیرهایی که قصد ارائـه  مت. گیرد نام متغیرهاي فایل جاري در جعبه سمت چپ قرار می

و متغیـر گسسـته کـه داراي سـطوح      Dependent Listآنها را داریم و متغیر پیوسته هستند بـه جعبـۀ   

  . کنیم منتقل می Factor Listمختلف است به جعبۀ 

  . نماید ایی معرفی می برخی حالتهاي غیرعادي در متغیرها را با برچسب ویژه Label Caes byبخش 

گزینه (                هاي کمی هآمارتوصیفی مورد استفاده بر حسب  آمارنوع روشهاي  Display بخش

Statistics( نمودارها ،) گزینهPlots ( یا هر دو) گزینۀBoth (کند، در صورت فعـال شـدن    را مشخص می

  . شود هر گزینه کلید مربوط به آن در جعبه گفتگو برجسته می

  . دهد توصیفی موجود را نمایش می يه هاآمار …Statisticsکلید 
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هاي معمول، شامل میانگین، میانه، مد، کمینه، بیشینه، بـرد، دامنـه    هآمارکلیۀ  Descriptivesگزینۀ 

 Confidenceو فاصلۀ اطمینان با درصد اطمینان تعیین شـده در جعبـه   % 5میان چارکی، دامنه حذفی 

Interval for Mean دهد ر پیوسته در سطوح متغیر گسسته نمایش میرا براي میانگین متغی .  

هاي توصـیفی نمـایش    هآمارمیانگین را در خروجی  Mهاي نوع  برآوردکننده M-Estimatoresگزینۀ 

  . آیند ها با روش ماکزیمم در تنهایی بدست می این برآوردکننده. دهد می

 Outliersگزینـۀ  . دهنـد  یش میاعداد داخل پرانتز در خروجی فرمان، وزنهاي مفروض هر روش را نما

  . دهد ها نشان می ي را در خروجیآمارهاي پرت  داده ن،خاب شدتدر صورت ان

البته با . هایی هستند که در صحت وجود مقدار صحیح آنها شک و تردید وجود دارد هاي پرت داده داده

. گیـرد  نوان دادة پـرت در نظـر مـی   دادة پائینی را به ع 5دادة باالیی و  5افزار تعداد  انتخاب این گزینه نرم

، نودم و نود )چارك دوم(، پنجاهم )چارك اول(، صدکهاي پنجم، دهم، بیست و پنجم Percentilesگزینه 

  . دهد ها را در خروجی نمایش می و پنجم داده

بندي شده را به تفکیـک مقـادیر مختلـف     جداول فراوانی گروه Grouped Frequency tablesگزینۀ 

  . دهد ته نمایش میمتغیر گسس

بعد از انتخاب این کلید پنجره گفتگوي زیر . دهد تنوع نمودارهاي ترسیمی را نشان می …Plotsکلید 

  :شود باز می
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 Factorتـوان بـا انتخـاب     می. کند اي قابل ترسیم را بیان می ، نمودارهاي جعبهBox Plotsدر بخش 

Levels Together زمان ترسیم نمـود و   ح متغیر گسسته به صورت همایی را بر اساس سطو نمودار جعبه

توان با  هر سطح را به صورت مستقل ترسیم نمود و یا می Dependents Togetherان با انتخاب وت یا می

  . اي ترسیم نکرد نمودار جعبه Noneانتخاب 

 خواهـد گزینـۀ   در صورتی که کاربر نمودار شـاخه و بـرگ را در خروجـی مـی     Descriptiveدر بخش 

Steam-And-Leaf   را فعال و در صورتی که نمودار هیستوگرام متغیر پیوسته در سطوح متغیر گسسـته

  . نماید را فعال می Histogramخواهد گزینۀ  را می

هاي متغیر پیوسته در هر یک از سطوح متغیر گسسته، گزینۀ  در صورت نیاز به آزمون نرمال بودن داده

Normality Plots With Tests  کنیم فعال میرا .  

هـا و نمودارهـاي مربـوط بـه آن در بخـش       جهت آزمونهـاي همگنـی واریـانس    Levenceـ آزمونهاي 

Spread VS.Level With Levene Test شوند تعیین می .  

  . ها استسسبب حذف آزمونها و نمودارهاي همگنی واریان Noneـ گزینه 
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بر مبناي طبیعـی میـان   (اریتم گستردگی شود نموداري از لگ سبب می Power Estimationـ گزینۀ 

  . در خروجی به نمایش درآید) مقادیر لگاریتم طبیعی میانه(در برابر لگاریتم سطوح ) چارکی

و گزینـۀ  . نمایـد  ها اعمـال مـی   تبدیل خاصی بر روي داده Powerدر قسمت  Transformedـ گزینۀ 

Power  تبدیلUntransformed تبدیلی مورد آزمون همگنی واریانس قـرار  هاي اولیه را بدون هیچ  داده

  . دهد می

  :کند هاي گم شده را تعیین می وضعیت داده …Optionsکلید 

  
هـا   مقادیر گم شده را براي کلیه متغیرها از تحلیل و نمودار داده Exclude Cases Listwiseـ گزینه 

  . کند خارج می

اي متغیـري کـه دادة گمشـده دارد خـارج     مشاهدات را تنها بـر  Exclude Cases Pairwiseـ گزینه 

  . کند و بر روي سایر متغیرها اثري ندارد می

 Excludeهـا را ماننـد گزینـۀ    آمارمقادیر گم شده را گزارش و نمودارها و  Report Valuesـ گزینۀ 

Cases Listwise نماید براي گروه متغیرهاي گم شده در کنار سطوح متغیر گسسته محاسبه می .  

  و تحلیل آنو تحلیل آن  EExxpplloorreeهاي فرمان هاي فرمان   اي از خروجیاي از خروجی  مونهمونهـ نـ ن11ــ44ــ44

با توجه به اطالعات فایل جاري که مربوط به مشخصات بیماران هپاتیتی است متغیر قنـد خـون را بـه    

نموده و متغیر جنسیت را به عنوان متغیر گسسته وارد  Dependent listجعبۀ  واردعنوان متغیر پیوسته 

  . کنیم می Factor listقسمت 
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 Continueو براي نمونه انتخاب کرده و  M-Estimators  ،Outliersگزینۀ  …Statisticsقسمت  از

  . زنیم تا به صفحۀ اصلی بازگردیم را می

 Descriptiveو از  Factor Levels togetherگزینــۀ  Boxplotsدر قســمت  …Plotsاز قســمت 

را انتخاب  Untrannsformedۀ گزین Normality Plots With Testsو از قسمت  Histogramقسمت 

  . نمائیم می OKزنیم و  را می Continueنموده و 

  :ها به صورت جداول ذیل است نتایج خروجی

  
هاي گم شده متغیـر قنـد خـون     هاي معتبر و داده تعداد داده Case Processing Summaryجدول 

  . کند را براي دو سطح متغیر گسسته بیان می) متغیر پیوسته(
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درصد  95هاي توصیفی از قبیل میانگین، سطوح باال و پائین فاصلۀ اطمینان آمار Descriptive جدول

هاي پائین آن حذف شده  درصد از داده 5/2درصد از باال و  5/2که (کوتاه شده % 5براي میانگین، میانگین 

بیشترین مقدار، بـرد   میانه، واریانس، انحراف معیار، کمترین مقدار، ،) و سپس میانگین محاسبه شده است

درون چارکی، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی براي قند خون هر یک از سـطوح مـرد و زن ارائـه شـده     

  . است

  
دو گروه زن و مردهـا بـا چهـار روش     يقند خون برا ییدرستنمادر جدول باال مقادیر میانگین بیشینۀ 

  . ارائه شده است
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داده  5دهد که براي هر یک از دو سطح تعداد  ت را نشان میهاي پر این جدول نتایج اجراي گزینۀ داده

  . ابتدایی و انتهایی را با شماره سطر آنها بیان کرده است

  
گرایی واریانس با استفاده از چهـار روش،   آزمون هم Test of Homogenity of Varianceدر جدول 

ه و بر اساس میانگین کوتاه شده ارائـه  بر اساس میانگین، بر اساس میانه، بر اساس درجه آزادي تعدیل شد

  را داري یا سطح معنی Sigمقدار ،ها همگرا هستند یا نه  شده است براي قضاوت در مورد اینکه آیا واریانس

تحقیـق مقایسـه   ) خطـاي نـوع اول  ( αگیـریم و آن را بـا مقـدار     براي هر یک از روشهاي فوق در نظر می

آنگـاه   Sig<αها در دو گـروه برابـر هسـتند و اگـر      فت که واریانستوان گ آنگاه می Sig>αاگر . کنیم می

شـود در روشـهاي فـوق     ها در دو گروه برابر نیستند، همان طـور کـه مالحظـه مـی     توان گفت واریانس می
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Sig>α ) 05/0با در نظر گرفتن=α (ها با هم برابرند توان گفت واریانس است که می .  

  

  
ن نمودار به نمودار یا. کند ها و آقایان مبتال بیان می براي قند خون خانم را یافق نمودار باال هیستوگرام

در دسـترس همگـان    یشخصـ  يوترهاینکه امکان کامپیدر گذشته با توجه به ا .شاخه و برگ مشهور است

ع نرمـال  یـ توز يا داده هـا دارا یـ نمودنـد کـه آ   یدن شکل شاخه و برگ مشخص مینبود با استفاده از کش

 يق بـا اسـتفاده از نمودارهـا   یـ تـوان بـه طـور دق    ینکه مـ یر؟ اما در حال حاضر با توجه به ایا خیهستند 

ار محدود ین شکل بسیرد کاربرد ایگ یقرار م یکه در فصول بعد مورد بررس يآمار يستوگرام و آزمونهایه

  .  شود ینم ییز به آن اشاره این يآماردر کتب  یشده است و حت
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در شـکل بـاال   . هاي پرت اسـت  براي شناسایی شکل توزیع و شناسایی دادهمعیاري  Box Plotنمودار 

خط سیاه وسط جعبه بیـان کننـده میانـه    . و مردها بیان شده است هااي براي هر دو سطح زن نمودار جعبه

. ام هستند 75ام و صدك 25ها و ابتدا و انتهاي جعبه نشان دهندة چارك اول و چارك سوم یا صدك  داده

در دنبالـۀ بـاال و   . هاسـت  دهنده شکل نرمـال داده  شکی بیشتر در وسط مستطیل باشد نشانهر چه خط م

هاي  پائین مستطیل که دو خط افقی در انتهاي دو خط عمودي باال و پائین مستطیل هستند مرز بین داده

هاي  ادهد(ام که یک مرد است مقدار قند خون پرت 27براي مثال در شکل باال نفر . باشند پرت و مرزي می

ام که یـک زن اسـت مقـدار فشـار خـون مشـکوك مـرزي        22و نفر ) شوند مشخص می Oپرت با عالمت 

هـا در ایـن روش بیـرون قـرار      دارند، معیار پرت بودن داده) شوند مشخص می *هاي مرزي با عالمت  داده(

  . باشد می) σ3-µو  σ3+µ(گرفتن از فاصلۀ 

  

  :مباحث مطرح شده خالصه 

 آمار ين فصل ابزارهایدر ا. بیان گردید SPSSافزار  هاي توصیفی در نرمآمارابزار ارائه در این فصل سه 
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 Frequenciesدر قالـب دسـتور    ين ابزارهایا. وجود دارند اشاره شد   Analyzeر منو یکه در ز یفیتوص

و  وسـته یپ يرهـا یمتغ یفیتوصـ  آمـار  يبـرا   Descriptiveگسسته، دسـتور   يرهایمت یفیتوص آمار يبرا

گـر  یر گسسـته د یـ ک متغیک سطوح یوسته به تفکیپ يرهایمتغ یفیتوص آمارارائه  يبرا Exploreدستور 

 آمـار اد شده بـه انجـام دو مثـال    ی يک از دستور هاین فصل عالوه بر ارائه نحوه کار با هر یدر ا.  ارائه شد

مربـوط بـه    Analyze منو هاي دیگر زیر آیتم. دیوسته اشاره گردیگسسته و پ يرهایمتغ يبر رو یفیتوص

استنباطی و بدست آوردن رابطۀ میان متغیرهاست که در فصول بعد به تعدادي از آنها ماننـد جـداول    آمار

پرداختـه  ها، رگرسیون، ناپارامتري، ضرایب همبستگی و کنترل کیفیـت بـه تفضـیل     توافقی، آزمون فرض

  .خواهد شد

  

   

  : نیتمر

 به آدرس   spssخود نرم افزار  که درون   employe dataل یفا يبرا

G:\sampels:\employee data.sav    ک شـرکت اسـت کـه    یـ قرار دارد مربوط به اطالعات پرسـنل

  . باشد یل میذ يرهایشامل متغ

Id  :یشماره پرسنل  

Gender  :تیجنس  

Bdate  :خ تولدیتار  

Educ :ل به سالیتحص يسابقه سالها  

Jobcat :یرده شغل  

Salary : درآمد  

Salbegin :دآمد در هنگام شروع به کار  
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Jobtime :  سابقه در شرکت  

Prevexp : سابقه کار در قبل از ورود به شرکت  

Minority :ا نبودنیت بودن یاقل  

  

  .دیل پاسخ دهیل مورد نظر به سواالت ذیحال با توجه به اطالعات موجود در فا

  . دیل مورد نظر را بدست آوریگسسته فا يمتغرها یفیتوص آمار .1

 . دیل مورد نظر را بدست آویوسته فایپ يرهایمتغ یفیتوص آمار .2

 . دیبدست آوررا ت یک جنسیل مورد نظر به تفکیوسته فایپ يرهایمتغ یفیتوص آمار .3

 . دیت بودن بدست آوریک اقلیل مورد نظر را به تفکیفا هوستیپ يرهایمتغ یفیتوص آمار .4

 . دیبدست آور یغلرده شک یوسته را به تفکیپ يرهایمتغ یفیتوص آمار .5
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  صل پنجم صل پنجم فف

  

  هاها  ویرایش مقادیر دادهویرایش مقادیر داده

  

  فصل پنجم یاهداف آموزش

  :د بتواندین فصل بایر پس از مطالعه ایفراگ

  .ان کندیر داده ها را بیش مقادیرایبه منظور و Dataامکانات منو  -4

 . را به همراه ذکر کثال شرح دهد Dataمنو  يتم هایر آیک از زیکاربر هر  -5

 .دیرا بازگو نما Transformمنو  يت هایقابل -6

  .را با ذکر مثال شرح دهد Transformمنو  يک از ابزارهایکاربر هر  -7

  : : ـ مقدمهـ مقدمه11ــ55

گردنـد کـه بـه کمـک آنهـا       در این بخش ابزارهایی معرفـی مـی  

هاي فایل جاري تغییراتی نظیر اعمال محاسبات  توان بر روي داده می

بنـدي سـطوح    رهـا، رتبـه  ریاضی بر روي متغیرهـا، تغییـر کـد متغی   

هـا،   دهـی داده  ها، وزن بندي داده ها، دسته متغیرها، مرتب کردن داده

 Dataاز طریق ابزارهاي دو منو را .. چسباندن دو فایل داده به هم و 

عنـوان   ير منوهـا یـ ک از زیـ ادامه هر در . انجام داد Transformو 

ان شـده  یوع بمتن يک با استفاده ازمثالهایشده به همراه کاربرد هر 
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  . است

  ):):هاها  دادهداده((  DDaattaaـ منو ـ منو 22ــ55

  

هـا،   ها، مرتـب کـردن داده   در این منو امکان تغییر متغیرها، اضافه کردن متغیرهاي جدید به فایل داده

درذیل تعدادي از ابزارهـاي پرکـاربرد ایـن    . دهد را در اختیار کاربر قرار می... ها و  ها، انتقال داده ادغام داده

  . ح داده شده استین منو توضیا يکاربرد يتم هایر آیاز ز يل تعدادیدر ذ. استمنو بیان شده 

   ):):  DDeeffiinnee  DDaatteessر منو    ر منو    ییق زق زییاز طراز طر((تعریف متغیر زمان تعریف متغیر زمان   --

تواند با انتخاب هر یک از قالبهاي زمان یـک   شود و کاربر می پنجرة زیر باز می ،با انتخاب این زیر آیتم 

  .ضافه نمایدیا چند متغیر را به فایل جاري ا

  
را انتخـاب نمایـد و از    Daysو  Hoursنـوع   Case Aveبراي نمونه در صورتی که کـاربر از قسـمت    

را بنویسـید آنگـاه در پایـان     0عـدد   Hourو در قسـمت   1عدد  Day، در قسمت First Case isقسمت 

د که روز ساعت شو اضافه می -DATEو  -DAY-  ،HOURهاي  متغیرها در فایل جاري سه ستون با نام



  
  

 

118 

118 

بعد از  -DAYاند براي مثال تاریخ  را به ترتیب براي هر سطر نوشته و به پیش رفته) روز و ساعت(و زمان 

  . گردد در سطرها تکرار می 23و  0نیز بین عدد  -HOURکند و  تغییر می 2سطر به عدد  24

  ):):SSoorrttccaasseessر منو   ر منو   ییق زق زییاز طراز طر((مرتب کردن سطرهامرتب کردن سطرها  --

را بر حسب مقادیر یک متغیر مرتب نمائیم از  Data Viewها و سطرهاي پنجرة  دهاهیم کل داواگر بخ

  . شود در صورت انتخاب این فرمان جعبۀ گفتگوي زیر ظاهر می. نمائیم این آیتم استفاده می

  
توان هر متغیري  در صورت نیاز می. شود در قسمت سمت چپ فهرست متغیرهاي فایل جاري دیده می

آن را  4کردن بـر روي نشـانه    Clickکردن بر روي آن و سپس  Clickدن انتخاب و با را براي مرتب کر

در این حالت کلیه متغیرهاي موجـود در فایـل بـر اسـاس مقـادیر متغیـر یـا        . قرار داد Sort byدر جعبه 

ها را  چگونگی مرتب کردن داده Sort Orderبخش . شوند مرتب می Sort byمتغیرهاي منتخب در جعبۀ 

و کاهشـی گزینـۀ    Ascendingهـا بـه صـورت افزایشـی گزینـۀ       بـراي مرتـب کـردن داده   . دهد می نشان

Descending را انتخاب کنید .  

ها قرار داده و آن را به جعبـۀ   ي مرتب کردن دادهارا مبن Weightمتغیر  Carsبراي مثال اگر در فایل 

Sort by  منتقل کنیم و گزینۀAscending  نتیجه در فایل جاري ابتـدا اطالعـات    در میکن یانتخاب مرا

دهـد کـه وزن آن از همـه کمتـر اسـت و در نتیجـه آخـرین سـطر          متغیرهاي ماشینی را در سطر اول می
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  . اطالعات ماشینی است که داراي بیشترین وزن بوده است

   ):):TTrraannssppoosseeر منو  ر منو  ییاز طرق زاز طرق ز( ( هاها  برگرداندن دادهبرگرداندن داده  --

. ها جابجـا کـرد   ها را در مجموعه داده ان جاي سطرها و ستونتو می Dataبا انتخاب این دستور در منو 

  : شود پس از انتخاب این فرمان، جعبۀ گفتگوي زیر ظاهر می

  
متغیرهاي موجود در جعبۀ سمت چپ، ستونهاي فایل جاري هستند، با انتخـاب حـداقل یکـی از ایـن     

ندن آنها به سطر را داریـم، انتخـاب   ستونهایی که قصد برگردا Variable(s)متغیرها و انتقال آن به جعبه 

ذکر این نکته ضروري است کـه سـایر سـتونهاي انتخـاب نشـده پـس از اجـراي فرمـان حـذف          (کنیم  می

شـوند، در   به ذخیره نام متغیرهایی اختصـاص دارد کـه برگـردان مـی     Name Variableجعبۀ ) شوند می

جـاي   Case-LbLر آن را در متغیـر  افزار بـه صـورت خودکـا    صورتی که چنین متغیري معرفی نشود نرم

  . به صورت ذیل موجود هستند X3و  X2و  X1هاي  متغیر با نام 3براي مثال . دهد می

4X 3X  2X  1X  Name 

100  5/17  10  1  1  

200  4/12  30  2  2  

200  7/13  40  1  3  
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  :نتیجۀ برگردان این متغیرها به صورت ذیل است

  

  
  . نام متغیرها قبل از برگرداندن حفظ شده است Case-LbLشود در ستون  همانطور که مالحظه می

  

  ):):  MMaarrggee  FFiilleessر منو     ر منو     ییق زق زییاز طراز طر((هاي دیگرهاي دیگر  ها از فایلها از فایل  اضافه کردن دادهاضافه کردن داده--

 Margeهر گاه کاربر بخواهد متغیر یا سطري از فایل دیگري را به فایل جاري اضافه نماید از زیر منو 

File  در منوData زیر منو مانند شکل ذیل داراي دو فرمان این . نماید استفاده میAdd Cases…  براي

جهـت   …Add Variablesاضافه نمودن سطرهاي جدید از یک فایل بیرونی بـه فایـل جـاري و فرمـان     

در ذیل نحوه کار با هر دو بیان شده . اضافه کردن متغیرهاي جدید از یک فایل بیرونی به فایل جاري است

   :است

  

  ):):  AAdddd  CCaasseessر منو   ر منو   ییق زق زییاز طراز طر((جدیدجدید  اضافه کردن سطرهاياضافه کردن سطرهاي  --

ایی که سطر یا سطرهایی  ایی براي انتخاب فایل داده پنجره. کنیم را فعال می Add Casesابتدا دستور 

. باشد می Save asشکل پنجره دقیقاً شبیه به پنجرة . گردد از آن به فایل جاري اضافه خواهد شد فعال می

ایـی بـه صـورت زیـر بـاز       ردن سطرهاي آن را به فایل جاري داریم پنجرهبا انتخاب فایلی که قصد اضافه ک

  :شود می
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دهنده دستور فرعی و مسیر فایل انتخابی براي ادغام با فایل جاري است براي مثـال   عنوان جعبه، نشان

ذکـر ایـن   . اند انتخاب شده Examبراي اضافه شدن به سطرهاي متغیرهاي  Exam2.savمتغیرهاي فایل 

رود که هر دو فایل داراي متغیرهاي مشابه باشـند و   زمانی به کار می Add Casesضروري است که نکته 

براي مثال اطالعات یک بررسی میـدانی  . هاي آنها را در یک فایل با یکدیگر جمع نمائیم تنها بخواهیم داده

بوده اسـت را بخـواهیم از    هاي آن کامالً یکسان نامه که در استانهاي اصفهان و تهران انجام گرفته و پرسش

در این صورت اگر فایل اطالعاتی تهران فایـل جـاري و فایـل اطالعـاتی     . این طریق با یکدیگر ادغام کنیم

توان اطالعات افـراد مـورد بررسـی در اصـفهان در هـر یـک از        اصفهان فایل بیرونی باشد با این دستور می

در همان متغیرها اضافه نمود و فایلی تشکیل داد که ان فایل تهرمتغیرها را به اطالعات افراد مورد بررسی 

  . و اصفهانی است حاوي اطالعات بررسی میدانی از شهروندان تهرانی

) شـده نمتغیرهـاي جفـت   ( Un Paired Variablesدر قسمت سمت چپ جعبه، فهرستی بـا عنـوان   

این متغیرها . کدیگر انتخاب کردتوان از میان آنها متغیرهاي مناسب را براي ترکیب با ی موجود است که می

مربوط  [+]مربوط به فایل جاري و متغیرهایی با نماد  [*]شوند، متغیرهایی با نماد  به دو دسته تقسیم می

در سـمت راسـت جعبـۀ متغیرهـاي جفـت شـده قـرار        . است) فایل منتخب جهت ادغام(به فایل خارجی 

بـه   Pairگزینـۀ   انتخـاب هر یک از فایلها انتخاب و با تواند متغیرهاي جفت نشده را از  گیرند و فرد می می

  . صورت جفت شده به قسمت سمت راست منتقل کند
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این گزینه . کند امکان تغییر نام متغیرهاي هر دو فایل جاري و خارجی را فراهم می …Renameکلید 

مختلف که هم نام هستند هاي متفاوت یا تمایز بیان دو متغیر از دو فایل  براي زوج کردن متغیرهایی با نام

 Data Viewتوانید نتیجه ادغام دو فایل را در پنجـرة   می OKبا تأئید فرمان توسط دکمۀ . رود به کار می

ذکر این نکته ضروري است که نتیجۀ ادغام در یک فایل جدید با نـام جدیـد نمـایش داده    . مالحظه کنید

  . شود می

  ) : ) : AAdddd  VVaarriiaabblleessر منو  ر منو  ییق زق زییاز طراز طر((اضافه کردن متغیرهااضافه کردن متغیرها  --

در صورتی که بخواهیم متغیرهایی را از یک فایل بیرونی به متغیرهـاي فایـل جـاري اضـافه نمـائیم از      

از زیـر منـو    Add Variableدر ابتدا پس از انتخاب فرمـان  . نمائیم استفاده می Add Variablesدستور 

Marge Files  و منوAnalyzeد مسیر فایـل خـارجی را مشـخص و    شود که در آن بای ایی باز می ، پنجره

  :شود سپس پنجرة گفتگوي ذیل باز می. میانتخاب کنرا  Continueدکمۀ 

  
 Excluded Variablesدر جعبۀ سمت چـپ متغیرهـاي هـر دو فایـل جـاري و خـارجی بـا عنـوان         

کرده در صورت تمایل به ادغام متغیرهاي فایل خاص، آنها را فعال . گیرد جاي می) متغیرهاي حذف شده(

در سمت راست که متغیرهاي فایل جدید حاصـل از ادغـام دو فایـل     New Active Datasetو به جعبۀ 

اگر متغیرهاي ادغامی قبالً مرتب شده باشند، نام متغیر یا متغیرهایی که مبناي . کنیم باشد، منتقل می می

توانند در هر دو فایل جاري  این متغیرها می. گیرد جاي می Key Variablesاند در جعبه  این ترتیب بوده

  . و خارجی یا یکی از آنها قرار داشته باشند
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اگر متغیرهاي کلیدي در هر دو فایل جاري . دهد محل این متغیرها را نشان می Match Casesگزینۀ 

کرده، اگـر در فایـل خـارجی هسـتند گزینـۀ       Both File…  ،Clickو خارجی قرار دارند بر روي گزینۀ 

External File… اند گزینۀ  و اگر در فایل جاريWorking Data… کنیم را فعال می .  

را براي تغییر نام  Renameکرده و کلید  Clickبر روي نام متغیر  ،در صورت تمایل به تغییر نام متغیر

یک فایل حاوي تمامی متغیرهایی که از  Data Viewدر پنجرة  OKبا تأئید فرمان توسط کلید . آن بزنید

  . آید اند به وجود می شده New Active Dataset           ارجی و فایل جاري دارد پنجرة فایل خ

  

  ): ): ……SSpplliitt  FFiilleeر منو  ر منو  ییق زق زییاز طراز طر( ( تجزیه فایل جاريتجزیه فایل جاري  --

ها بر روي متغیرها در خروجی در سـطوح مختلـف یـک متغیـر      هر گاه بخواهید تمامی تجزیه و تحلیل

را بر  Descriptiveبراي مثال اگر کاربر بخواهد فرمان . شود ه میگسسته انجام گیرد از این فرمان استفاد

روي متغیرهاي پیوسته فایل جاري که اطالعات بیماران مبتال به هپاتیت است در سطوح مختلـف متغیـر   

بعـد از  . ها نمایـد  داده Splitتواند متغیر گسسته نوع هپاتیت را مبنی  گسسته نوع هپاتیت بدست آورد می

  :شود پنجره زیر باز می Splitو اجراي زیرمن
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در صورتی که هیچ یک از متغیرهاي گسسـته  . در قسمت سمت چپ کلیه متغیرهاي فایل وجود دارند

باشـد در صـورتی کـه گزینـۀ      فعال می …Analyze all Casesها نیستد گزینۀ  مبناي شکستن خروجی

Compare Groups  را انتخــاب و یــک متغیــر گسســته را واردGroups Based On:  نمائیــد تمــام

دهیـد در سـطوح مختلـف نـوع      استنباطی انجـام مـی   آمارتوصیفی و  آمارهایی که توسط فرامین  خروجی

 Organizeو در صـورتی کـه گزینـۀ    . شـود  هپاتیت و در کنار یکدیگر براي امکان مقایسه نتایج بیان می

Output By Groups:      را انتخـاب و متغیـر نـوع هپاتیـت را واردGroups Based On:  کلیـه  . نمائیـد

شود براي هر یک از سـطوح   استنباطی گرفته می آمارتوصیفی و  آمارهایی که بعد از آن به وسیلۀ  خروجی

  . شود نوع هپاتیت و بدون امکان مقایسه نتایج ارائه می

قـبالً  و در صورتی که فایـل   …Sort the Fileها قبالً مرتب شده باشد گزینۀ  در صورتی که فایل داده

اسـت کـه بعـد از     ذکر این نکته ضرور ي. زنیم را می  File is Already Sortedمرتب نشده است گزینۀ 

گردد بلکه ایـن فرمـان تنهـا     هیچ تغییر خاصی مالحظه نمی OKاز طریق دکمۀ  Split Fileتأئید فرمان 

نتایج را در سـطوح مختلـف   زمینه اجراي فرمانهاي بعدي است و هر فرمانی که بعد از آن انجام گیرد  پیش
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  . دهد است در خروجی نشان می Splitمتغیري که مبناي 

ها انجام پـذیرد بایـد آن را بـه حالـت      ها و خروجی بر روي داده Splitخواهید عمل  در صورتی که نمی

  . تأئید نمائید OKبرگردانده و با دکمۀ  …Analyze all Casesاولیه یعنی گزینه 

  

   ):):SSeelleecctt  CCaasseessر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر  ((انتخاب کردن سطرهاانتخاب کردن سطرها--

تنهـا بـر روي سـطرهایی از     SPSSافـزار   ي نـرم آمارهاي  خواهیم کلیه تجزیه و تحلیل هنگامی که می

براي انتخاب سطرهاي بـا   Dataمتغیرها که داراي شرایط خاصی هستند انجام گیرد از این فرمان در منو 

  :شود جعبۀ گفتگوي زیر باز می Select Casesان با اجراي فرم. کنیم شرایط مورد نظر استفاده می
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در قسمت سمت چپ این پنجره کلیه . نمائیم اجرا می Cars.savبراي مثال این فرمان را بر روي فایل 

شوند و در قسمت سمت راست انواع روشهاي  ها نمایش داده می متغیرهاي موجود در صفحه ویرایشگر داده

  . انتخاب سطرها بیان شده است

ها در تجزیه و  کند که کلیه سطرها و داده که گزینۀ اولیه این پنجره است بیان می All Casesـ گزینه 

  . ي شرکت نمایندآمارهاي  تحلیل

 …Ifتوان شرط خاصی را از طریـق دکمـۀ    کند که می بیان می If Condifion is Satisfiedـ گزینۀ 

شـود و بـا انتخـاب آن     فعال مـی  …Ifاین گزینه دکمۀ در صورت فعال کردن . ها اعمال نمود بر روي داده

  :شود پنجرة زیر ظاهر می

  
  

 <300Engineدر قسمت پنجره سمت راست و اعمال شـرط   Engineبراي مثال با وارد کردن متغیر 

اسـت و ماشـینهاي بـا     300نمائیم که ظرفیت موتور در آنها بـاالتر از مقـدار    تنها سطرهایی را انتخاب می
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هاي  هستند اما در تجزیه و تحلیل Data Viewهر چند در پنجرة  300مقدار  یا برابرتور کمترظرفیت مو

و تأئیـد   Continueبا اعمال شرط و زدن دکمـه  . کنند شرکت نمی Analyzeي از طریق زیرمنوهاي آمار

  . شود افزار اعمال می این شرط به نرم OKفرمان توسط دکمۀ 

هـا را بـراي شـرکت در     یک نمونۀ تصـادفی از سـطرها و داده   Random Sample of Casesـ گزینۀ 

بـر   Clickگـردد و بـا    فعال مـی  …Sampleبا فعال کردن آن گزینه . نماید ها انتخاب می تجزیه و تحلیل

  :شود روي آن پنجرة زیر باز می

  
یـک   در روش نخسـت . توان یک نمونۀ تصادفی از سطرها انتخـاب کـرد   در پنجره باال به دو صورت می

وارد  Approximatlyرا در قسـمت   99تـا   1توان عددي بـین   شود و می ها انتخاب می درصد از کل داده

  . نمود

   :در روش دوم که دو عدد در قسمت

  
سـطر را بـه    100در خانۀ دوم تعداد  300در خانۀ اول و عدد  100شود براي مثال با نوشتن عدد  وارد می

  . نماید خاب میسطر اول انت 300صورت تصادفی از 

شـود و بـا    فعـال مـی   …Rangeکه با انتخاب آن دکمۀ  Based on Time or Case rangeـ گزینۀ 

Click شود بر روي آن پنجرة زیر باز می :  
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 Lastدر قسـمت   50و عـدد   First Casesدر قسـمت   10در این پنجره براي نمونه با نوشـتن عـدد   

Cases  سطر را  41افزار فقط این  نمائیم و نرم جزیه و تحلیل انتخاب میرا براي ت 50 تا 10تنها سطرهاي

  . نماید ي انتخاب میآمارهاي  در تجزیه و تحلیل

دهد که یک متغیـر را در قسـمت پـائین آن     این امکان را به کاربر می Use Filter Variableـ گزینه 

در این روش هـر سـطري کـه    . صفر باشدو اعداد غیر 0هاي  این متغیر انتخابی باید شامل داده. وارد نماید

کند و هر سطري را که متغیر مورد نظر عددي غیر از صفر را  دارد را انتخاب نمی 0متغیر مورد نظر مقدار 

  . نماید در خود جاي داده انتخاب می

  

افزار نحوه برخورد با سطرهایی را که با یکی از روشـهاي بـاال    نرم Unselected Case Areدر قسمت 

شوند  مشاهده می Data Viewاین سطرها در پنجرة  Filteredبا انتخاب . نماید اند معین می اب نشدهانتخ

هـا   شود، انتخـاب نشـدن آنهـا در تجزیـه و تحلیـل      آنها کشیده می يو با خطی که بر روي شماره سطرها

  . گردد مشخص می

هـا حـذف    رة نمایشـگر داده انـد از پنجـ   تمامی سطرهایی که انتخـاب نشـده   Deletedبا انتخاب گزینۀ 

  . شوند می

و یــا شــرط  If Condition is Satisfiedهــایی کــه بــا روش  بــراي مثــال نتیجــۀ انتخــاب ماشــین

Engine>300  در گزینۀIf  و انتخابFiltered  به وجود آمده در پنجرةData View     بـه صـورت ذیـل
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  :است

  
  

بـوده بـا    300آنها کمتر یـا برابـر عـدد     در Engineشود سطرهایی که مقدار  همانطور که مالحظه می

بـه مجموعـۀ    $_Filterانـد و همچنـین متغیـري بـا نـام       بر روي شماره سطر آنها مشخص شده /عالمت 

مشخص شـده   0و هر سطر انتخاب نشده در آن با عدد  1متغیرها اضافه شده که هر سطر انتخابی با عدد 

  . است

صورت پذیرد،  Analyzeیا هر فرمان دیگري از منو  Frequencyها فرمانی نظیر  حال اگر بر روي داده

  . شود اعمال میي انتخاب شده تجزیه و تحلیل فقط بر روي این سطرها

  

  ):):WWeeiigghhtt  CCaasseessر منو  ر منو  ییق زق زییاز طراز طر( ( دهی سطرهادهی سطرها  وزنوزن--

تـوانیم از ایـن دسـتور اسـتفاده      ها در نظر بگیریم مـی  هر گاه بخواهیم اعداد یک متغیر را فراوانی خانه

  :شود جعبۀ گفتگوي زیر باز می Dataبا اجراي این فرمان در منو . نمائیم
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و  Do Not Weight Cases   اگر هیچ متغیري را به عنوان متغیر وزنی در نظر نگرفته باشیم گزینـۀ 

را انتخـاب و آن   Weight Cases byاگر متغیري را به عنوان فراوانی متغیر وزنی در نظر بگیـریم گزینـۀ   

  . نمائیم ر را از قسمت سمت چپ وارد قسمت سمت راست میمتغی

را به عنوان متغیر وزنی وارد نموده باشیم به این معنـی اسـت کـه     3Xهاي ذیل اگر  براي مثال در داده

اطالعاتشـان   ،...و ) سطر دوم(نفر مرد با تحصیالت دیپلم  30و ) سطر اول(خانم با تحصیالت لیسانس  40

باشد کـه   در حقیقت به معنی فراوانی سطرها می 30و  40گردیده است و اعداد  Data Viewوارد پنجرة 

   :افزار قابل درك است به دلیل جلوگیري از تکرار با استفاده از این فرمان به صورت زیر براي نرم
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  ):):تبدیلتبدیل((  TTrraannssffoorrmmـ منو ـ منو 33ــ55

هـا، انجـام    ملیات تبـدیل بـر روي داده  همانطور که قبالً عنوان شد از زیر منوهاي این منو براي انجام ع

اسـتفاده  ... جایگزاري مقادیر گـم شـده و    ،يعدد هاي ها، تغییر کد دادن داده عملیات ریاضی بر روي داده

  . ترین ابزارهاي این منو بیان گردیده است در ادامه تعدادي از مهم. شود می

  

  

  

  

  

  

  ):):CCoommppuutteeنو  نو  ر مر مییق زق زییاز طراز طر( ( انجام محاسبات ریاضی بر روي متغیرهاانجام محاسبات ریاضی بر روي متغیرها--

هاي ریاضی بر روي متغیرهاي فایل جـاري   به منظور ایجاد متغیرهاي جدید با اعمال محاسبات و گزاره

با اجراي این فرمان جعبۀ گفتگوي زیر باز . استفاده نمود Transformاز منو  computeتوان از فرمان  می

  :شود می
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به محـض ورود  . نمائیم را وارد می) غیر مقصدنام مت( Target Variableدر سمت چپ و باالي جعبه، 

توان نوع و بر چسب متغیـر   برجسته شده و می) نوع و برچسب( Label… & Typeاولین کاراکتر، کلید 

  . جدید را تعریف کرد

تواند یکی از متغیرهاي جدید هـم باشـد امـا در ایـن حالـت       الزم به ذکر است که نام متغیر جدید می

  :شود جعبۀ گفتگوي زیر باز می Label… & Typeکلید  با فعال کردن. خواهد رفتمتغیر قدیمی از بین 
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تـوان بـراي بـه     می. نمائیم سب متغیر جدید را وارد میچ، بر Labelبا انتخاب گزینه  Labelدر بخش 

خاطر سپردن نوع محاسباتی که منجر به ایجاد متغیر جدید شده است عبارت ریاضی آن را نیز به عنـوان  

انتخاب عبارت بـه عنـوان   «یعنی  Use Expresion as Label  در این حالت گزینه. رچسب معرفی کردب

اي  و یـا رشـته   (Numeric)یکـی از انـواع عـددي     Typeنمـائیم و در قسـمت    را انتخاب مـی »  برچسب

(String) ئیـد فراینـد   نمـائیم و بـراي تأ   را همراه با تعداد کاراکترهاي آن بسته به نوع عملیات انتخاب می

  . کنیم می انتخابرا  Continueدکمۀ 

اي است که آماده دریافت متغیرها، عالئم، توابع و شرایط منطقی  جعبه Numeric Expressionجعبۀ 

ي و ریاضـی در قسـمت   آمـار عالئم ریاضی مورد نیاز در وسط صفحۀ قرار دارند و توابع . و ترکیب آنهاست

Function Group قرار دارند .  

بـراي مثـال اگـر    . نمـائیم  ساخت یک عبارت ریاضی از اجزاي مختلف ایـن صـفحه اسـتفاده مـی     براي

Aln(AA[S[(خواهیم متغیر جدیدي با نام  می 3
12
21 هاي زیـر را   ایجاد کنیم باید هر یک از گزینه =+×

  :نمائیم Numeric Expressionبه ترتیب وارد قسمت 

، )به معنـی تـوان  ( **، 2A، +کنیم، سپس  را وارد می 4و  1Aکردن بر روي  Clickسپس با و ]ابتدا 
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12 ،0 lN(?)  ،3A  حــال در محــیط  ،  ]وTarget Variable  متغیــرS  و در قســمتNumeric 

Expression عبارت :  

)](*12**[ 321 ALNAA +  

را خواهیم این عملیات فقط بر روي مقادیري از یک متغیر که شرایط خاصـی   اگر می. نوشته شده است

 Ifکردن بـر روي   Clickبا . بر روي نتایج اعمال کرد …Ifتوان آن شرط را با دکمه  دارند اعمال شود می

  :شود پنجرة زیر باز می

  

  
  

در هر یـک   A4خواهیم عملیات ریاضی بر روي سطرهایی انجام پذیرد که مقدار متغیر  فرض کنید می

اعمال نکنـد   2کمتر یا مساوي عدد  A4براي مقادیر باشد و این عمل را  2از سطرهاي آن بزرگتر از عدد 

نویسم  را می <2A4، شرط Include if Case Satisfies Conditionدر این صورت مانند باال با انتخاب 

حال با استفاده . بر گردیم Computeنمائیم تا به پنجرة گفتگوي اصلی  می انتخابرا  Continueو دکمۀ 
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  . ا تأئید نمائیمر Computeفرمان  OKاز دکمۀ 

همـانطور کـه   . نمائیـد  گردد کـه نتـایج آن را مالحظـه مـی     ظاهر می Sمتغیر  Data Viewدر پنجرة 

را کـه از   A4>2شود این عملیات ریاضی تنها بر روي سطرهایی انجام پذیرفته است که شرط  مالحظه می

  . اند اعمال شد دارا بوده …Ifطریق دکمۀ 

هـاي متغیرهـاي موجـود یکسـان      فرمان نام متغیر مقصد با یکی از نام در صورتی که در جریان اجراي

شـود، کـه تنهـا در     هاي قدیم ظاهر مـی  هاي جدید به جاي داده باشد پیامی مبنی بر تأئید جایگذاري داده

  . شود صورت تأئید جایگزاري، متغیر قدیم حذف می

  

   ):):CCoouunnttمنو     منو       ررییق زق زییاز طراز طر((هاي یک متغیر با شرایط خاصهاي یک متغیر با شرایط خاص  شمارش تعداد دادهشمارش تعداد داده  --

در  Countرا که داراي شرایط خاصی هستند شمارش کنیم، از فرمـان   ییاگر بخواهیم مقادیر متغیرها

  :شود با انتخاب این فرمان جعبه گفتگوي زیر باز می. کنیم استفاده می Transformمنو 
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شود و در جعبۀ  شته میگیرد، نو نام متغیري که شمارشها در آن جاي می Target Variableدر جعبۀ 

اگـر بخـواهیم بـه متغیـر     . شوند پائین آن فهرست تمامی متغیرهاي موجود در فایل جاري نمایش داده می

  .نمائیم وارد میTarget Labelجدید برچسب بزنیم نام آن برچسب را در قسمت 

وارد متغیرهایی را کـه قصـد شـمارش حالتهـاي مختلـف آن را داریـم        Numeric Variableدر جعبۀ

  :شود این شمارش به دو صورت انجام می. نمائیم می

  . اي براي مقادیر متغیر الف ـ ورود شرایط شمارش از طریق تعیین محدوده

   …Ifو   Values… Defineکلیدهاي(ب ـ صدق کردن شرایط شمارش در عبارات منطقی 

  :شود جعبۀ گفتگوي دیگري به شکل زیر ظاهر می Define Valuesبا انتخاب کلید 

  
  

را انتخاب کرده عدد را داخل پنجـرة آن   Valueخواهید عددي خاص را شمارش کنید بخش  ـ اگر می

  . قرار گیرد Values to Countزنیم تا عدد در پنجرة  را می Addنوشته و دکمۀ 
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ــه  - ــداد داده System-Missingگزینـ ــاي       تعـ ــا جـ ــه بـ ــتمی را کـ ــده سیسـ ــم شـ ــاي گـ   هـ

تـوان آن را وارد   مـی  Addنمایـد هماننـد بـاال بـا دکمـۀ       د است شمارش میدر متغیر موجو  یم یمی . م

Values to Count نمود که شمارش شود .  

هـایی را کـه گـم شـده      هاي گم شده، چـه داده  همۀ انواع داده System or User-Missingـ گزینۀ 

 Valuesقرار دادن در  هاي گم شده تعریف شده توسط کاربر را همانند باال با سیستمی هستند و چه داده

to Count کند شمارش می .  

ایم و تعداد اعداد یک متغیر را کـه درون   یک فاصله که پائین و باالي آن را وارد کرده Rangeـ گزینۀ 

  . نماید این فاصله است شمارش می

باعث شمارش هر عدد کـوچکتر از عـدد    Lowest Thoughو باز شدن پنجرة  Rangـ انتخاب گزینۀ 

  . شود شده در این قسمت می وارد

باعث شمارش هر عدد بزرگتر از عـدد   Though Highestو باز شدن پنجرة  Rangeـ انتخاب گزینۀ 

  . شود وارد شده در این قسمت می

تـا نتـایج در    میکن یانتخاب م Addالزم به ذکر است بعد از انتخاب هر یک از روشهاي باال باید دکمۀ 

  . وارد گردد Values to Countقالب پنجرة 

 A1و  A2و مقـادیر گـم شـده در متغیـر      7و  5و بـین   3براي مثال در فایل زیر مقادیر کمتر از عـدد  

  :بیان شده است Sشمارش شده و نتایج آن در قالب متغیر جدید 
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، کلیه اقدامات فقط بر روي سطرهایی انجـام گیـرد کـه شـرایط      Countهر گاه بخواهیم مانند فرمان 

نحوه انجام کار در پنجره ظاهر . بیان نمود …Ifتوان آن شرایط را از طریق دکمۀ  شته باشند، میخاصی دا

  .  باشد شده درست مانند قبل می

  

   ):):RReeccooddeeر منو   ر منو   ییق زق زییاز طراز طر( ( هاها  تغییر کد دادهتغییر کد داده--

توانـد از ایـن فرمـان در منـو      هر گاه کاربر بخواهد کدهاي عددي یک یا چند متغیر را تغییر دهد مـی 

Transform 1براي مثال اگر سطح تحصیالت از زیر دیپلم تا لیسانس به ترتیب با کدهاي . استفاده نماید 

خواهد افراد را به دو گروه داراي سطح تحصیالت دیپلم و زیر دیـپلم و   مشخص شده است و کاربر می 4تا 

ه معرف سطح تحصیالت را ک 2و  1افراد باالي سطح تحصیالت دیپلم تقسیم نماید الزم است که کدهاي 

را که معرف سطح  4و  3تر و کدهاي  با برچسب تحصیالت دیپلم و پائین 1زیر دیپلم و دیپلم است به کد 

با برچسب سطح تحصیالت باالي دیپلم تغییر کد  2تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس و باالتر است را به کد 

  . دهد

آموزان کالس را بر اساس متغیر نمرة آنها  واهد دانشخ معلم می د،ین مورد توجه کنیدر امثال دیگر به 

بـراي ایـن منظـور    . است به دو گروه زیر ده و باال یا مساوي عدد ده تقسیم نمایـد  20تا  0که عددي بین 

نمره کمتر از «با برچسب  1الزم است که یک تغییر کد انجام شود و به همۀ نمرات پائین عدد ده کد عدد 
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داده شـود  » نمره بیشتر یا برابر ده«با برچسب  2ساوي یا باالتر از عدد ده کد عدد و به همۀ نمرات م» ده

. باشـد  مـی  2و  1شود که به جاي نمرات پیوسته افراد داراي اعداد  در این صورت متغیر جدیدي ایجاد می

ها ایجـاد   تواند جایگزین متغیر قبلی گردد و یا یک متغیر جدید در پنجره داده متغیر جدید ایجاد شده می

بـه معنـی    "Into Same Variable"هـاي   شود به همین دلیل عمل تغییـر کـد داراي دو حالـت بـا نـام     

اري در داخل متغیر جدیـد  ذیعنی جایگ "Into different variable"جایگزینی در داخل همان متغیر و 

  . باشد می

    ::))IInnttoo  SSaammee  VVaarriiaabblleeر منو  ر منو  ییق زق زییاز طراز طر((اري در همان متغیراري در همان متغیرذذـ تغییر کد و جایگـ تغییر کد و جایگ

در منـو   Recode منـو را از زیـر   Into Same Variableجهت اجـراي ایـن نـوع کدگـذاري دسـتور      

Transform شود ایی به صورت ذیل باز می کنیم، پنجره انتخاب می:   

  

  
  

در ایـن حالـت متغیرهـا یـا     . در قسمت سمت چپ فهرست متغیرهاي موجود فایل جـاري وجـود دارد  

نمـائیم بـراي    وارد مـی  Numeric Variablesتغییر کدهاي آنها را داریم به جعبۀ متغیرهایی را که قصد 

امکان اعمـال شـرط بـر     … Ifکلید . نمائیم متغیر فشار خون را وارد این قسمت می Examمثال در فایل 
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  . باشد می Countو  Computeآورد و نحوه عمل این کلید همانند فرمانهاي  روي سطرها را فراهم می

  

امکان معرفی و جـایگزینی مقـادیر کـدهاي    ) مقادیر قدیم و جدید( …Old and New Values کلید

در صورت فعال شدن این کلید، . کند فراهم می (Old Values)را با مقادیر قبلی (NewValues)منتخب 

هاي مختلف معرفی مقادیر قبلی متغیرهاست کـه   شامل گزینه Old Valueبخش . گردد پنجرة زیر باز می

  .شود مقادیر کدهاي جدید به آن منتسب می

  

  
، )مقـادیر گمشـده سیسـتمی   ( System Missing، )مقدار یـک متغیـر  ( Valueتواند  ها می این گزینه

System-or user-Missing )و مقـادیري در فاصـله عـددي معـین     ) مقادیر گمشده سیستمی یا کاربري

است کـه شـامل   ) سایر مقادیر( All Other Valuesتنها تفاوت در گزینۀ ) Countمشابه دستور (باشند 

  . گیرند ولی قصد تغییر کد آنها را هم داریم هاي قبلی قرار نمی تمامی مقادیري است که در گزینه

کنیم، سپس مقدار  انتخاب می Old Valueبراي اعمال یک تغییر کد، ابتدا نوع مقدار قبلی را از بخش 
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یـا   Valueتوانـد یـک مقـدار معـین      نمـائیم کـه مـی    نتخاب مـی ا New Valueجایگزین آن را در جعبۀ 

Missing-System )تـوان در   در صورت جایگزینی یک کد ثابـت، مقـدار آن را مـی   . باشد) مقدار گمشده

را که برجسته شده است  Addوارد کرد و پس از تعیین مقدار کد جدید دکمۀ  Valueجعبۀ مقابل گزینه 

  . گیرد جاي می Old→Newت مورد نظر در جعبۀ با این عمل تغییرا. فعال نمود

که حاوي اطالعات افراد مبتال به هپاتیت بود، متغیر فشار خون را انتخاب و  Examبراي مثال از فایل 

بـا  . نمـائیم  را فعال مـی  …Old and New Valuesنمائیم و دکمۀ می Numeric Variableوارد پنجرة 

را  1عـدد   10هاي بین عدد صفر و  به همۀ فشار خون، Old Valueدر قسمت  Rangeاستفاده از گزینه 

عدد  New Valueبراي  Valueو در قسمت را مشخص می نماییم  10و  0عدد بین  Rangeدر قسمت 

و فشـار خـون    2را به کد  13تا  5/10به همین ترتیب فشار خون بین . زنیم را می Addرا زده و دکمۀ  1

 Clickرا براي اجـراي فرمـان    OKو سپس دکمۀ  Continueه و دکمۀ تبدیل نمود 3را به کد  13باالي 

  . کنیم می

 3و  2، 1ها بروید متغیر فشار خون بـه جـاي اعـداد پیوسـته حـاوي اعـداد        اگر به پنجرة نمایش داده

 3در حقیقت با انجام این فرآیند متغیر پیوسته فشار خون تبدیل به یک متغیر گسسته ترتیبی با . باشد می

داراي فشار خون طبیعی  2داراي فشار خون پائین، افراد با کد عدد  1شده است که افراد با کد عدد سطح 

  .باشند داراي فشار خون باال می 3و افراد با فشار خون با کد 

  

  

  : : IInnttoo  DDiiffffeerreenntt  VVaarriiaabblleessر منو ر منو ییق زق زییاز طراز طر( ( ـ تغییر کد در داخل یک متغیر جدیدـ تغییر کد در داخل یک متغیر جدید

ک متغیر تغییر کد ایجاد نمائیم و نتایج آن را بر خالف حالت قبل در هر گاه بخواهیم بر روي کدهاي ی

ایـی   با فرا خواندن ایـن دسـتور پنجـره   . نمائیم داخل یک متغیر جدید قرار دهیم از این دستور استفاده می

  : شود مانند شکل زیر باز می
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د حالـت قبـل   درسـت ماننـ   … Ifو  …Old and New Valuesشود دکمۀ  همانطور که مالحظه می

ابتـدا متغیـري   . نمایند تنها تفاوت این دستور در جایگزاري نتایج در داخل یک متغیر جدید است عمل می

  خواهیم تغییر کد بر روي آن اعمال گردد به پنجرة  را که می

Input Variable → Output Variable 

در قسمت بـاالي سـمت    Lableو  Nameبا دو گزینۀ  Outputنمائیم و در آن صورت پنجرة  وارد می

را  Changeشود که باید نـام و برچسـب متغیـر جدیـد را در آن وارد کـرده و دکمـۀ        راست پنجره باز می

 Input Variable→Outputتـا نـام متغیـر در جلـو نـام متغیـر انتخـابی در پنجـرة          میکنـ  یانتخاب م

Variable دیـد را از پنجـرة   توان مانند حالت قبل مقادیر قدیم و ج حال می. قرار گیردOld and New 

Values… پس از اجراي این فرمان کدهاي جدید درون متغیري جدید بـا نـامی کـه درون    . تعیین نمود

 . شود ظاهر می Data Viewوارد شده است به عنوان یک متغیر جدید در پنجرة Nameپنجرة 

  

   ):):AAuuttoo  RReeccooddeeر منو  ر منو  ییق زق زییاز طراز طر( ( تغییر کد خودکارتغییر کد خودکار--
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تنها براي متغیرهایی که از نوع عددي هسـتند فعـال هسـتند و     SPSSافزار  ها در نرم جرهبسیاري از پن

کند بهتر اسـت همـواره متغیرهـاي بـا کـدهاي عـددي وارد        عمل نمی (String)اي  براي متغیرهاي رشته

  . افزار شوند نرم

به صورت ) عددي( Numericرا به متغیرهاي ) اي رشته( Stringاین فرمان امکان تغییر کد متغیرهاي 

 :شود پنجرة زیر باز می Transformبا فراخواندن این زیرمنو از منو . آورد خودکار فراهم می

  

 
  

نمائیم و سـپس نـام متغیـر     می Variable → New Nameرا وارد پنجرة  Stringابتدا متغیر از نوع 

 Addوارد کرده و دکمۀ  New Nameخواهیم تغییر کد درون آن قرار گیرد در قسمت  جدیدي را که می

New Name  خواهیم کدگذاري از کوچکترین مقدار صورت پذیرد  حال اگر می. میکن یانتخاب مرا  
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خواهیم از بزرگترین مقدار صـورت   و اگر می Recode Starting Fromرا در  Lowest Valueگزینۀ 

 . نمائیم را فعال می Highest Valueپذیرد گزینۀ 

هاي آن در پایان کتاب موجود است یک متغیـر   که داده Examهپاتیت در فایل  براي مثال متغیر نوع

String  با کدهايA ،B  وC  باشـد، در صـورتی کـه ایـن متغیـر را وارد       مـیVariable→New Name 

 یانتخـاب مـ  را  Add New Nameانتخاب نمائیم و دکمـۀ   تیهپاتنموده و یک متغیر جدید مثالً با نام 

در پنجـرة ویرایشـگر   . میکنـ  یانتخـاب مـ  را  OKرا فعال کرده و دکمـۀ   Lowest Valueو گزینۀ  میکن

  :شود به صورت زیر ظاهر می 1ت یهپاتها متغیر  داده

 
  

به کـد  1تیهپاتنوشته شده در متغیر  Aشود در هر سطر متغیر هپاتیت عدد  همانطور که مالحظه می

باشـد در متغیـر    Cو هر چه سطر نوع هپاتیـت   2کد  1تیهپاتبوده در متغیر  B، هر سطر نوع هپاتیت 1

 . منظور شده است 3کد  1تیهپات

در  1براي مثال کـد  . شود تقل میننکته جالب توجه آن است که در تغییر کدها، برچسب مقادیر نیز م

  .در متغیر نوع هپاتیت خواهد بود Aداراي همان برچسب مقادیر  1تیهپاتمتغیر 
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  : خالصه مباحث مطرح شده
  . باشند یم ییژا ایت ویاهم يدارا يقرار گرفت که از نظر کاربرد یمورد بررس یین فصل ابزارهایا در

ن فصـل  یـ در ا. باشد یاستفاده از نرم افزار م يداده ها براماده کردن آن ابزارها در یز اات استفاده یاهم

تـوان   ین منوها مـ یا يهان ابزاریقرار گرفت از مهمتر یمورد بررس Transformو  Dataمنو  ير منوهایز

لتـر کـردن داده هـا و    یف يبرا يسطرها و ستونها، ابزارها ییر جابجایها نظ ش دادهیرایو يبرا ییابزارهابه 

ر یی، تغر گسسته یک متغیها بر حسب سطوح  یعدم ظاهر شدن آنها در محاسبات، چند تکه کردن خروج

 .اشاره کرد.. و رهایکد متغ

  :نیتمر
ت، یـ ان بـه هپات یـ ل مبتالیگر در داخل فایر دیک متغیدر داخل   recodeانات با استفاده از امک - 1

ل یسـاله تبـد   10 ير گسسته با طول رده هایوسته است به متغیر پیک متغیماران را که یسن ب

  . دینمائ

 مربوط به  يرهایبه متغ  marge filesرا با استفاده از دستور   carsل یمربوط به فا يرهایمتغ - 2

employe data  دیاضافه نمائ.  

را به   carsل یوسته فایپ يرهایاطالعات متغ  descriptiveو    split filesبا استفاده از دستور  - 3

 . دین بدست آورید ماشیر گسسته منطقه تولیک متغیتفک

فقط   select caseت را با استفاده از دستور یان به هپاتیمبتال لیوسته فایپ يرهایاطالعات متغ - 4

 . دیبدست آور ییوستاافراد ر يبرا

 employe ل یـ هستند در فا ير عددیرا که غ ییر هایمتغ  Autorecodeبا استفاده از دستور  - 5

data دینمائ ير عددیل به متغیتبد . 

م نمـودن بـر فشـار    یاطالعات مربوط به فشار خون بعد را از فشار خون قبل کم نموده و با تقسـ  - 6
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د بدست یجد يهر نفر در اثر استفاده از دارو يبرا ر فشار خون راییتغ) درصد(زان یخون قبل م

 دیآور

ان بـه  یـ مـاران مبتال یب يد بـر رو یـ جد يزان قند خون را در اثـر مصـرف دارو  یر مییمتوسط تغ - 7

 . دیورآ ت بدستیهپات

به وجود  یسنبا چه  يچه فرد يد برایجد ير قند خون در اثر مصرف داروییمم مقدار تغیماکز - 8

 مده است؟آ

  

  

 

     

  

  

  



  
  

 

147 

147 

  ل ششم ل ششم صصفف

  فصل ششم یاهداف آموزش

  :د بتواندین فصل بایر پس از مطالعه ایفراگ

  .را بشناسد Spss.16در نرم افزار  یفرمان جدول توافق يمراحل اجرا -

 .را با ذکر مثال شرح دهد Spss.16در نرم افزار  یمراحل انجام فرمان جدول توافق -

 .را بشناسد یبیترتو  یاسم يبا داده ها یل جداول توافقیابزار تحل -

 .را با ذکر مثال نشان دهد یبیو ترت یاسم يبا داده ها یل جداول توافقیمراحل انجام تحل -

  .دیح دهیرا با ذکر مثال توض یجدول توافق ير خانه هایمقادش یمراحل انجام نما -

  جداول توافقیجداول توافقی

  : : ـ مقدمهـ مقدمه11ــ66

اسمی یـا  (سیله آنها تأثیر یک متغیر گسسته استنباطی هستند که به و آمارجداول توافقی ابزارهایی از 

 .آوریم در حالت دو بعدي بدست می) اسمی یا ترتیبی(را بر روي یک متغیر گسسته ) ترتیبی

کـه   و متغیـري را   (Row Variable)متغیري که متغیر مستقل یا تأثیرگذار است را متغیر سـطري   

 ذکـر ایـن نکتـه ضـروري    . نامند می (Column Variable)ا تأثیرپذیر است متغیر ستونی یمتغیر وابسته 

است که هر گاه میان دو متغیر گسسته رابطه وجود نداشته باشـند در حقیقـت آنهـا از یکـدیگر مسـتقل      

برابر عدد صفر هستند و هر گاه میان آنها  (R)ي داراي مقدار ضریب همبستگی آمارهستند یا در اصطالح 

تغیر گسسته مستقل بر روي متغیر گسسته وابسته تأثیرگذار باشد رابطه وجود داشته باشد یا در اصطالح م

 . خواهد بود o≠Rمقدار همبستگی برابر 

ooدر حقیقت نتیجه یک تجزیه و تحلیل جدول توافقی باید با نتیجه آزمون فرض  =R:H  در مقابل
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o≠R:H1 اگر فرض زیرا . برابر باشدoH دهندة تأثیرگذاري متغیر گسسته مستقل بر روي  رد شود نشان

دهندة عدم تأثیرگذاري یا عـدم وجـود رابطـه میـان      نشان، oHشدن فرض ن متغیر وابسته و در صورت رد

  . متغیر گسسته مستقل و متغیر گسسته وابسته خواهد بود

  

  ): ): ……CCrraassssttaabbss  ر منور منوییاز طرق زاز طرق ز( ( ۀ میان متغیرهاي گسستهۀ میان متغیرهاي گسستهـ رابطـ رابط22ــ66

 Descriptiveو سـپس وارد زیـر منـو     Analyzeمنـو   واردجراي فرمان جـدول تـوافقی ابتـدا    ا براي

Statistics د از انتخاب گزینۀ بع ،شویم میCrosstabs… شود پنجرة گفتگوي زیر باز می :  

 
  

متغیـر مسـتقل را   . شـود  یرهاي فایل جاري مشاهده میدر قسمت سمت چپ این پنجره لیستی از متغ

خـواهیم   بـراي مثـال مـی   . نمائیم می Column (s)و متغیر وابسته را وارد قسمت  Row (s)وارد قسمت 

را فعـال   OKنمـائیم و دکمـۀ    تأثیر جنسیت را بر روي نوع هپاتیت بدست آوریم به صورت باال عمـل مـی  
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   .خروجی به صورت ذیل است. نمائیم می

  
شود در این مرحله تنها جدول توافقی میان دو متغیر در خروجی بـه صـورت    همانطور که مالحظه می

شود و معیاري براي قضاوت در مورد تأثیر متغیر جنسیت بر روي متغیر نـوع هپاتیـت ظـاهر     باال ظاهر می

  . شود نمی

شود  ول توافقی قضاوت میمعیاري عمودي که توسط آن در مورد رابطۀ میان دو متغیر گسسته در جدا

و  … Statisticsدو و یا پیرسون کاي اسکور معروف است که با انتخـاب دکمـۀ    ة خیآماریا  2χه آماربه 

  نمائیم  آن را فعال می Chi-Squareانتخاب 
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  .گردد تا خروجی ذیل به خروجی باال اضافه دیکن یانتخاب مرا  OKو سپس  Continueسپس دکمۀ 

  
 Pearsonة آمـار مقـدار   Chi-Square Testsشود در قالب جدول باال با نام  همانطور که مالحظه می

Chi-Square  در ستونValue  و با درجه آزادي در ستونdf  بیان شده است اما عدد مورد نظر براي رد

یـري کـه در پنجـرة    وارد شـده بـر روي متغ   Row (s)کردن یا پذیرفتن تأثیر متغیر گسسـته کـه در آن   

Column (s)  وارد شده است ستون سوم یعنیAsymp.sig(2-sided) است. 

 0معروف است عددي است بین  Sigداري دو طرفه یا به طور خالصه به  این مقدار که به سطح معنی 

ooو معیاري براي رد کردن یا پذیرفتن فرض  1و  =R:H د در صورتی که همانطور که گفته ش. باشد می

ooفرض  =R:H  رد نشود یعنی میان دو متغیر استقالل وجود دارد و اگرoo =R:H    رد شود بـه ایـن

ایـم بـر روي    وارد نمـوده  Row (s)معنی است که میان دو متغیر وابستگی وجود دارد و یا متغیري که در 

  . ایم تأثیرگذار است هوارد نمود Column (s)متغیري که در 

بیشـتر باشـد   ) يآمـار خطاي نـوع اول تحقیـق   ( αاست از مقدار  1و  0که عددي بین  sigاگر مقدار 

)sig>α ( آنگاه فرضoH شود یا در اصطالح میان دو متغیر استقالل وجود دارد رد نمی .  

کـوچکتر یـا   ) يآمـار طـاي نـوع اول تحقیـق    خ( αاست از مقدار  1و  0که عددي بین  sigاگر مقدار 

شود یا در اصطالح میان دو متغیر همبستگی وجـود دارد و   رد می oHآنگاه فرض  (sig≤α)مساوي باشد 

 . یا متغیر مستقل بر روي متغیر وابسته تأثیرگذار است

مبتالیان مؤثر اسـت و یـا افـراد بـا      ر جنسیت افراد بر روي نوع هپاتیتیتاث یدر مثال مورد نظر ما یعن

را  Examبراي کسب اطالعات بیشتر فایل . شوند جنسیت خاص بیشتر به نوع خاصی از هپاتیت مبتال می
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، میـزان فشـار خـون بعـد از مصـرف دارو،      )روستا یا شهر(با متغیرهاي جدید وضعیت تأهل، محل زندگی 

زندگی، متغیر عددي نوع هپاتیـت و ارثـی بـودن یـا      میزان قند خون بعد از مصرف دارو، میزان رضایت از

  . ]باشند ها در انتهاي کتاب موجود می داده [. ایم نبودن هپاتیت تجهیز نموده

رابطۀ میان متغیر جنسیت و ارثی بودن یا نبودن بیماري  براي مشاهدة رابطۀ میان دو متغیر گسسته، 

  . آوریم را به طریق زیر بدست می

 
  

را فعـال و   Continue سـپس را انتخاب و Correlationو  Chi-Squareعبارات  Statisticsاز جعبۀ 

 :شود خروجی به صورت زیر ظاهر می. نمائیم می OK بعد از آن 
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  :هاي هآمارشود  مالحظه می Chi-Squareهمانطور که در جدول 

 Pearson Chi-Square   
  Continuity Correlation  

 Likeli hood Ratio ،Fisher's Exact test 

 Liner-by-liner Association   
هر یک معیارهایی براي قضاوت در مورد استقالل یا وابستگی جنسـیت و ارثـی بـودن اسـت امـا روش      

Pearson Chi-Square تر و با دقت بیشتري است مگـر در مـواقعی کـه درجـه      از کلیه روشهاي باال قوي

از دقت  (Fisher Exact Test)ین گونه موارد روش آزمون دقیق فیشر در ا. باشد 1برابر عدد  (df)آزادي 

)R:H(بیشتري برخوردار است و معیار قضاوت در مـورد اسـتقالل متغیرهـا     oo مقـدار دقیـق سـطح     =

است که با در نظر گـرفتن   001/0است که در این تحقیق برابر مقدار  [Exact sig(2-sided)]داري معنی

05/0=α  و در حالی کهsig<α  است فرضoo =R:H گردد یعنی میان جنسـیت و ارثـی بـودن     رد می

  . بیماري رابطه وجود دارد

شـود بیـان    را هنگامی که فرض برابري آن با عدد صفر رد می Rمقدار  Symetric Measuresجدول 
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11ذکر این نکته ضروري است که . کند می ≤≤− R  است و هنگامی کهo>R     است یعنـی بـین هـر دو

  . باشد میان دو متغیر رابطه معکوس وجود دارد o<Rمتغیر رابطه مستقیم وجود دارد و اگر 

و در  Pearson' Rعـدد باشـد معمـوالً از روش     30ها بیش از  در جدول آخر در صورتی که تعداد داده

. نماینـد  استفاده می Spearman Correlationها کمتر از مقدار فوق باشد از روش  که تعداد دادهصورتی 

  .هاي با حجم زیاد این دو مقدار بسیار به هم نزدیک هستند ذکر این نکته ضروري است که در داده

ائیم و نمـ  استفاده مـی  Pearson'Rدر مثال رابطۀ میان جنسیت و ارثی بودن بیماري هپاتیت از روش 

است به این معنی است که با افزایش کد متغیر جنسـیت   o>Rاست و چون  R=659/0در نتیجه مقدار 

یابـد و بـه عبـارت دیگـر      افزایش می ]ارثی نبودن=2ارثی، =1[کدهاي متغیر ارثی بودن  ]2=و زن 1=مرد[

مبتال بـه هپاتیـت    ]2[بیشتر از طریق غیرارثی  2 ها با کد و خانم ]1[بیشتر از طریق ارثی  1آقایان با کد 

  . گردند می

بـیش از یـک متغیـر وارد     Column (s)و  Row (s)هـاي   هر گاه مانند شکل ذیل در هر یک از خانه

  : شده باشد

  



  
  

 

154 

154 

بدسـت   Column (s)را با کلیه متغیرهاي موجود  Row (s)افزار رابطه کلیه متغیرهاي موجود در  نرم

  . پذیرد آزمون همبستگی میان متغیرهاي گسسته انجام می 4قت در اینجا آورد در حقی می

 Row (s)اي سطوح مختلف متغیر  نمودار خوشه Display Clustered bar Chartsبا انتخاب گزینۀ 

در خروجی  Suppress tablesشود و با انتخاب گزینۀ  ارائه می Column (s)هاي متغیر  در سطوح خوشه

  . شود رها نمایش داده نمیجدول توافقی متغی

باید  Symetric Measureو  Chi-Square Testذکر این نکته ضروري است که براي گرفتن جداول 

  . فعال باشند Statisticsاز پنجرة  Correlationsو  Chi-Squareهاي  گزینه

هـاي  نمـائیم آنگـاه رابطـۀ میـان متغیر     Layerاگر همانند شکل ذیل یک متغیر گسسته وارد قسـمت  

ایم در هر یک از سطوح این متغیر محاسبه  وارد نموده column (s)و  Row (s)اي که در پنجرة  گسسته

  . شود می

  

 
  

شود رابطۀ میان جنسیت و ارثی بودن بیماري یک بار براي افراد ساکن روستا  همانطور که مالحظه می

فرض  sig=005/0ي افراد ساکن شهر نیز نماید و برا فرض وجود همبستگی را تأئید می sig=05/0و مقدار 
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 ).نمائیم استفاده می Fisher Exat Testة آماراست از  df=1چون . (شود همبستگی تأئید می

توان قضاوت  براي افراد ساکن شهر می R=854/0براي افراد ساکن روستا و  R=537/0حال با توجه به  

  . شوند ها از راه ارثی مبتال به هپاتیت می منمود که چه در شهر و چه در روستا آقایان بیش از خان

براي روشن شدن موضوع از طریق این زیر منو رابطۀ میـان متغیـر گسسـته وضـعیت تأهـل و میـزان       

  آوریم، رضایت از زندگی را در بین بیماران هپاتیتی بدست می

بسـیار  سطحی است کـه از گزینـۀ    5وضعیت تأهل داراي دو سطح و میزان رضایت یک طیف لیکرت  

ooفـرض اولیـه   . تشـکیل شـده اسـت    5تـا   1کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیـاد بـا کـدهاي     =R:H 

  . دهنده وابستگی است نشان o≠R:H1دهنده استقالل و فرض جایگزین  نشان

 Chi-Square را براي گرفتن جـداول  Correlationو  Chi-Squareگزینۀ  … Statisticsاز دکمۀ 

Test  وSymetric Measure  ،در خروجی انتخاب کردهContinue   را فعـال و سـپس OK  نمـائیم  مـی .

   :شود یارائه مخروجی به صورت زیر 

  
  . دهد هاي معتبر و گم شده را نشان می تعداد و درصد داده Case Processingجدول 

  
میـزان رضـایت از زنـدگی را نشـان     * جدول توافقی میان وضـعیت تأهـل    Crosstabulationجدول 

  . دهد می
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ooجدولی است که با اطالعات موجود در مورد  Chi-Square Testجدول  =R:H شود قضاوت می .

توان  می α=  05/0است و با در نظر گرفتن  Pearson Chi-Squareبراي    sig=0.014با توجه به اینکه 

ooرض ف پس sig<αمشاهده کرد که  =R:H و متغیرها به هم . شود یعنی استقالل میان متغیرها رد می

  . وابسته هستند

 
  

ooدر صورتی که  Symmetric Measureدر جدول  =R:H توان جهت  رد شده باشد میR   یعنـی

o>R  یاo<R استفاده از  را مشخص کرد باPearson 'R  528/0مقدار=R  م کـه  یکنـ  یرا مالحظه مـ

عددي مثبت است و به این معنی است که میان وضعیت تأهل و رضایت از زندگی رابطه مسـتقیم وجـود   

توان نتیجه گرفت که افـراد متأهـل داراي    کد است می 2داراي ) 2=و متأهل  1=مجرد(دارد و چون تأهل 

  . هستند رضایت بیشتري از زندگی

توان در سطح مثالهاي بیان شده در بـاال بسـنده    براي بدست آوردن رابطۀ میان متغیرهاي گسسته می

  . ها دریافت نمود هاي زیر را هم همراه خروجی توان تحلیل در صورت عالقه بیشتر می. نمود

  



  
  

 

157 

157 

  . میزن ید است مموجو  spssکه در خود نرم افزار  employeedataگر با استفاده از مثال یک مثال دی

  . باشد یم یک سازمان دولتیاز پرسنل  ياطالعات مربوط به تعداد يل حاوین فایا

، )bdate(يالدیخ تولـد بـه مـ   ی، تـار )gender(تی، جنسـ )id(یاطالعات شماره پرسـنل  يل حاوین فایا

، درآمــد در بــدو شــروع بــه )salary(ي، درآمــد جــار)jobcat(ی، رده شــغل)educ(الت بــه ســالیتحصــ

 ینـ یت دیـ ، اقل)prevexp(ی، سابقه قبلـ )jobtime(ال به کار در سازمانغ، مدت زمان اشت)salbegin(رکا

)minority (تیـ دو سـطح اقل  يت کـه دارا یـ ان اقلیـ ا میـ م آیم بـدان یخـواه  یم. باشد یم)yes(ر یـ ،  و غ

و کارمند ) custodial(یانی، کارمند م)management(رانیبا سه رده مد یر رده شغلی،  و متغ)no(تیاقل

توان ادعا کرد  یا میم آیابیم دریخواه یگر میا به عبارت دیر و یا خیرابطه وجود دارد) clerical(نیرده پائ

ت یـ مشـغول هسـتند و اقل   یتیریمـد  ير افراد به رده هایهستند کمتر از سا یت مذهبیکه در اقل يافراد ،

  .ریا خیهست  یتیریگاه مدیدن به جایک عامل بازدارنده در رسیآنها  نبود

ooفرض اولیه  =R:H ت بـودن بـر انتخـاب    یر اقلیعدم تاث یر و به نوعیدهنده استقالل دو متغ نشان

ت یر اقلیر و تاثین دو متغیدهنده وابستگی ا نشان o≠R:H1و فرض جایگزین  یتیریمد يافراد به شغلها

 یعمل مـ  یل با استفاده از جدول توافقیمانند شکل ذ ورن منظیا يبرا. باشد یافراد م یبودن بر رده شغل

  . مینمائ
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 Chi-Squareرا براي گرفتن جـداول   Correlationو  Chi-Squareگزینۀ  … Statisticsاز دکمۀ 

Test  وSymetric Measure ،دکمــهدر خروجــی انتخــاب کرده Countinue ــپس ــال و س  OK را فع

  .شود یهر مل ظایذ یخروج. نمائیم می

 
 

  . دهد هاي معتبر و گم شده را نشان می تعداد و درصد داده Case Processingجدول 

 
  . دهد را نشان می  یرده شغل* ت یجدول توافقی میان وضعیت اقل Crosstabulationجدول 
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ooجدولی است که با اطالعات موجود در مورد  Chi-Square Testجدول  =R:H شود قضاوت می .

توان  می α=  05/0است و با در نظر گرفتن  Pearson Chi-Squareبراي    sig=0.014با توجه به اینکه 

ooفرض  پس sig<αمشاهده کرد که  =R:H و متغیرها به هم . شود یعنی استقالل میان متغیرها رد می

  . وابسته هستند

  

  
  

ooدر صورتی که  Symmetric Measureدر جدول  =R:H توان جهت  رد شده باشد میR   یعنـی

o>R  یاo<R  را مشخص کرد با استفاده ازPearson 'R  144/0مقدار- =R م کـه  یکن یرا مالحظه م

رابطه معکوس وجود دارد و   یرده شغلو  ت یاقلاست و به این معنی است که میان وضعیت  یعددي منف

ت کمتر به یاقلتوان نتیجه گرفت که افراد  کد است می 2داراي ) 0= ت نبودن یاقلو  1=تیاقل(ت یاقلچون 

   .رسند یرد میگ یرا م)3(باال  يکه کدها یتیریمد يباال يرده ها
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  : : هاي اسمیهاي اسمی  ـ تحلیل جدول توافقی با دادهـ تحلیل جدول توافقی با داده33ــ66

هـاي اسـمی    هاي توافق، بر مبناي داده هآمارگیري  ه اندازهب …Statisticsدر پنجرة  Nominalبخش 

  : ها عبارتند از هآمارپردازد، این  می

  ). ضریب توافق( Contingency Coefficientـ 

  ). ه کرامرآماره فی و آمار( Phi and Cramers Vـ 

  ). λبا نماد ( Lambdaـ 

بینی مقـادیر آنهـا    غیرهاي اسمی در پیشگودمن و کردسکال این معیار را به منظور شناسایی تأثیر مت

  . ارائه نمودند

  ). ضریب عدم اطمینان( Uncertainty Coefficientـ 

  :شود ها ارائه می ها جداول ذیل براي دو متغیر وضعیت تأهل و جنسیت در خروجی با انتخاب این گزینه

  

  

  : : هاي ترتیبیهاي ترتیبی  ـ تحلیل جداول توافقی با دادهـ تحلیل جداول توافقی با داده44ــ66

هاي مفید براي سنجش میان متغیرهاي  هآمارگیري  به اندازه … Statisticsجرة در پن Ordinalبخش 

  : ها عبارتند از هآمارپردازد این  مستقل و وابسته از نوع ترتیبی می

  ). گاماي کروسکال ـ والیس( Gammaـ 
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  . Samers'dـ 

  ). کندال bضریب تاو( Kendall's tau-bـ 

  . )کندال Cضریب تاو( Kendall's Tau-Cـ 

توان در مواقعی کـه هـر    ذکر این نکته ضروري است که این روشها در حقیقت روشهایی هستند که می

  . دنگیر دو متغیر گسسته از نوع ترتیبی باشند مورد استفاده قرار

را در متغیر هپاتیت ـ عددي به نوعی نشـان دهنـده یـک متغیـر       3و  2، 1براي مثال اگر نوع هپاتیت 

ها به  هآمارد، این ییم و رابطۀ آن را با متغیر ترتیبی میزان رضایت از زندگی بدست آورترتیبی در نظر بگیر

  : شوند صورت ذیل در خروجی ظاهر می

  

  
هاي باال، یک مقدار جایگزین براي بدست آوردن ضریب  هآمارشود هر کدام از  همانطور که مالحظه می

  . مقادیر آنها به یکدیگر بسیار نزدیک خواهد بود هاي با حجم باال کنند و در داده همبستگی ارائه می

اي در نظر  هایی که در جدول توافقی با متغیرهاي فاصله به تحلیل داده Nominal by Interralبخش 

ماننـد فشـار   (اي  شود اختصاص دارد در این حالت باید متغیر وابسته بر حسـب مقیـاس فاصـله    گرفته می

  . باشد) مانند جنسیت(هاي اسمی  و متغیر مستقل بر حسب داده) خون

با روشهاي متفاوت میزان توافق و قدرت بـین دو   Mc Nemarیا  Kappa ،Riskهاي  با انتخاب گزینه

  . شود رتبه دهنده نشان داده می
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 Testدر قسـمت   1و انتخـاب عـدد    Cochran's and Mantel-Heanszel Statisticsبـا انتخـاب   

Common Odds Ratio Equal قت معیاري براي بررسی استقالل بین یـک متغیـر مسـتقل دو    در حقی

در هر یک  sig ریتابگردد که  ارائه می)مانند تاهل( و یک متغیر وابسته دو دویی    ) تیمانند جنس( دویی

گردد  ها آزمون می در حقیقت آزمون فرض برابري نسبت 1از آنها مانند حاالت قبل است و در انتخاب عدد 

 tة آمارها با فرض توزیع نرمال براي متغیرها توسط  براي این نسبت %95فاصله اطمینان  که در نتیجه یک

  :گردد ارائه می ریبه صورت ز

  

 
  

  هاي جدول توافقیهاي جدول توافقی  ـ نمایش مقادیر خانهـ نمایش مقادیر خانه55ــ66

با انتخـاب کلیـد   . شود یاستفاده م  Cellsد یاز کل یر خانه ها در هر جداول توافقیمشاهده مقاد يبرا

Cells … شود گفتگوي زیر باز می جعبۀ :  
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گزینـۀ  . دهـد  شـود نشـان مـی    نوع مقادیري را که در هـر خانـه جـدول مشـاهده مـی      Countsبخش 

Observed  تعداد مشاهدات در هر خانه و گزینهExpected  تعداد مورد انتظار در هر خانه با وجود شرط

  . دهد استقالل میان متغیرها را نشان می

تواننـد از تقسـیم تعـداد     دهـد، درصـدها مـی    درصدهاي جدول را نشان مـی نوع  Percentagesبخش 

و یـا محـل   ) Columnگزینه (یا هر ستون ) Rowگزینه (مشاهدات هر خانه بر تعداد مشاهدات هر سطر 

  . به دست آیند) Totalگزینه (جدول 

هـاي   مانده باقیمقدار  Unstandardaizedگزینه . نماید ها را محاسبه می نوع مانده Residualsبخش 

R=Observed – Expected نماید را در هر خانه محاسبه می .  

مقدار  Standardizedگزینه 
Expected

ExpectedObserved و مقـدار  . نمایـد  را براي هر خانه محاسبه مـی  −

Adj.Standardized ها  تعداد خطاي استاندارد مانده)R (نماید براي هر خانه را محاسبه می .  
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هـا جـدول تـوافقی بـه      ستقل جنسیت و متغیر وابسته وضعیت تأهل با انتخاب این گزینهبراي متغیر م

  . نماید کند و هر یک از این مقادیر را براي هر خانه از جدول محاسبه می صورت زیر تغییر می

 
  

  . شود ، قالب کلی نمایش جداول تعیین می… Formatبا  انتخاب کلید 

 
  

  . دهد فتن سطرها را نشان میترتیب قرار گر Row Orderبخش 

آنهـا را بـه ترتیـب     Descendingمقادیر متغیرها را به صورت افـزایش و گزینـۀ    Ascendingگزینۀ 

  . دهند کاهش در جدول نمایش می
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  :نیتمر

د و یـ بدست آور یر گسسته رده شغلیرا با متغ employe dataل یگسسته فا يرهایان متغیرابطه م-1

   .دیک را شرح دهیهر 

ک را شـرح  یـ د و هر یبدست آوررا د یر منطقه تولیبا متغ  carsل یگسسته فا يرهایان متغیرابطه م-2

  . دیده

 . دیت بدست آوریر جنسیبا متغت را یان به هپاتیل مبتالیگسسته فا يرهایان متغیرابطه م -3

بدسـت   یشغل ر گسسته ردهیبا متغ  employ dataل یت را در فایر گسسته جنسیان متغیرابطه م -4

  .حضور نداشته باشند یدر بررس )manager(ریمد ید مشروط به آنکه افراد با رده شغلیآور

ت یـ مـاران مبـتال بـه هپات   یل بیـ سـاله در فا  10 يرا به فواصل مساو یر سن افراد مورد بررسیمتغ -5

 یاز راه ارثـ ر نـوع ابـتال   یـ ر سن از نوع گسسته را بـا متغ یم نموده و سپس رابطه متغیتقس) 1وست یپ(

  . دیبدست آور

  . دیت را بدست اوریهپات يماریبودن و نبودن ب یت و ارثیر جنسیان متغیرابطه م -6

  . دیت را بدست اوریبودن و نوع ابتال به هپات ییو  روستا يان شهریرابطه م -7

مـاران  یب يگسسـته داده هـا   يرهـا یه متغیـ کل يت را بر رویهپات يماریبودن و نبودن ب یر ارثیتاث -8

  . دیبدست آور یتیهپات
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  فصل هفتمفصل هفتم

  

  رسم نمودارها رسم نمودارها 

  فصل هفتم یاهداف آموزش

  :د بتواندین فصل بایر پس از مطالعه ایفراگ

  .ان کندیرا ب  spss.16رسم نمودار در نرم افزار  یچگونگ-1

 .ح دهدیرا با ذکر مثال توض  Spss.16در نرم افزار  ییله ایم يمراحل رسم نمودارها  -2

 . ح دهدیرا با ذکر مثال توض  Spss.16در نرم افزار  یخط يمراحل رسم نمودارها -3

 . ح دهدیرا با ذکر مثال توض  Spss.16در نرم افزار  یسطح يمراحل رسم نمودارها -4

 . ح دهدیرا با ذکر مثال توض  Spss.16در نرم افزار  ییره ایدا يمراحل رسم نمودارها-5

  .را با ذکر مثال شرح دهد  Spss.16ا در نرم افزار ش نمودارهیرایو یچگونگ-6

  ـ مقدمهـ مقدمه11ــ77

ي آماردر دو حالت نمودارهاي  SPSSافزار  نرم

  . نماید را توسط دستورات زیر رسم می

ها در زیـر منوهـاي    اي از گزینه الف ـ مجموعه 

Analyze     که نمودار مربوط بـه همـان فرمـان را
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توان نمودارهاي جانبی  که با انتخاب آن می Frequencyر فرمان د  Chartsکنند، مانند گزینۀ  ترسیم می

  . فرمان فوق را اجرا نمود

ي قابل ترسیم را آمارتوان مانند شکل زیر یکی از انواع نمودارهاي  که می Graphب ـ زیر منوهاي منو 

  . انتخاب و بعد از طی مراحل مورد نظر در پنجرة خروجی نمودارها را مالحظه کرد

  

  : نمودارهایی که در این منو قابل ترسیم است عبارتند از انواع

  ). اي یا انباشته اي، خوشه نمودار میله( Bar Chartsـ 

  ). نمودار خطی ساده یا چند گانه( Line Chartsـ 

  ). اي نمودار سطحی ساده یا پشته( Area Chartsـ 

  ). اي ساده یا مرکب نمودار ـ دایره( Pie Chartsـ 

  ). نمودار کراندار زوج مقادیر یا مقادیر سه گانه( High-Low Chartsـ 

  ). يآمارنمودارهاي کنترل کیفیت ( Control Chartsـ 

  ). نمودار پارتو( Pareto Chartsـ 

  ). اي نمودار جعبه( Box Plotـ 

  ). نمودار خطا( Error Barـ 

  ). ها نمودار پراکنش داده( Scatter Plotـ 

  ). هسیتوگرامنمودار ( Histogramـ 

هـا در برابـر    توزیـع داده ) هاي تجمعـی  نمودار خط نرمال با استفاده از نسبت( Normal P-P Plotsـ 

  ). هاي تجمعی توزیع نرمال نسبت

ها در برابر چنـدکهاي   هاي توزیع داده نمودار خط نرمال با استفاده از چندك( Normal Q-Q Plotsـ 

  ). توزیع نرمال
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  ). اي بر حسب زمان تولید محصوالت نمودار رشته( Sequance Chartsـ 

  ). نمودارهاي سریهاي زمانی( Time Seriesـ 

  . تري دارند توضیح داده شوند ها که کاربرد وسیع شود تعدادي از شکل در این فصل سعی می

 Chartنـه  یدر روش اول کـه بـا گز  . رد یـ گ یرسم نمودارها در نرم افـزار توسـط دو روش صـورت مـ    

Builder د نظـر  ورمـ  يرهـا در محـل هـا   یتغم يدهد که با توجه به جاگذار ین امکان را به کاربر میکه ا

 یدن شکلها در نرم افزار بـه شـمار مـ   یکش يک روش خودکار برایقت ید کند و در حقیبتواند شکل را تول

ـ  ین امکان فراهم میا Legacy Dialogsنه یگر که استفاده از گزیرود و روش د ه صـورت  شود که کاربر ب

 یک روش دستیکه   legacy dialogروشن شدن مسئله ابتدا به روش  يبرا. د کند یشکلها را تول یدست

در  .خواهـد شـد   ز مطـرح ین  Chart Builderشود و در ادامه روش  یباشد اشاره م ید شکلها میتول يبرا

 Chartر ادامه بـه روش  و د مینمائ یم یک از نمودارها را جدا بررسیهر  یمودارها به روش دستنقسمت 

Builder  م پرداختیباشد خواه یم نمودارها میترس يکه روش خودکار برا.  

  اياي  ـ رسم نمودار میلهـ رسم نمودار میله22ــ77

  میکن یرا انتخاب م  Legacy Dialogsر منو یزاز  … Barاي زیر منو  براي ترسیم نمودارهاي میله

  
  : شود نمائیم تا جعبۀ زیر ظاهر  را انتخاب می Barو  
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 (Stacked)و انباشـته   (Clusterd)اي  ، خوشـه (Simple)اي ساده  در قسمت باال سه نوع نمودار میله

را بـر روي یـک    Xبنـدي محـور    نحوه تقسیم Data in Charts Areتوان انتخاب نمود و از قسمت  را می

  . نمائیم اي انتخاب می نمودار میله

سطوح مختلف یک متغیـر گسسـته را بـر روي     مقادیر Summaries for groups of casesـ گزینه 

وامکـان مقایسـه یـک معیـار را کـه      )  زن و مـرد (مثالً سطوح مختلـف جنسـیت   . دهد نشان می Xمحور 

  . آورد باشد براي این دو سطح فراهم می... ها، میانگین یک خصوصیت، درصد و  تواند، تعداد داده می

بیان  Xان قرار گرفتن در متغیر را بر روي محور امک Summaries of separate Variablesـ گزینۀ 

هـا   Xمثالً اگر بخواهید میانگین متغیرهاي فشار خون قبل و بعد را با هم مقایسه کنید در محـور  . کند می

  . باشد Yباید دو متغیر فشار خون قبل و بعد قرار داشته باشند و معیار میانگین نیز باید معیار محور 

ها شماره سطرهاي یک متغیر را نشـان  Xکه بر روي محور  Values of Individual Casesـ گزینۀ 

  . دهد ها نمایش میYدهدو مقدار هر سطر آن را بر روي محور  می
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  اي سادهاي ساده  ـ رسم نمودار میلهـ رسم نمودار میله11ــ22ــ77

 Dataرا انتخاب و از قسمت  Simpleحالت  Bar Chartsاي ساده از پنجرة  براي انتخاب نمودار میله

in Chart Are الت اول یعنی حSummaries For Group of Cases   نمـائیم و بعـد از    را انتخـاب مـی

  . شود پنجرة زیر باز می Defineدکمۀ  انتخاب 

   
  . در قسمت سمت چپ لیستی از تمامی متغیرها نشان داده شده است

  : دهد که شامل حاالت زیر است را نشان می yبندي محور  معیار تقسیم Bar Representقسمت 

  ). تعداد مشاهدات هر سطح( Nof Casesـ 

  ). درصد مشاهدات هر سطح( Of Cases %ـ 
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  ). تعداد تجمعی مشاهدات هر سطح(  Cum.Nـ 

  ). درصد تجمعی هر سطح( %.Cumـ 

را بـر اسـاس    yتوان محور  شود و می باز می Variableبا انتخاب این گزینه جعبۀ  Other Statisticـ 

براي مثـال اگـر بخواهیـد بـراي سـطوح مختلـف جنسـیت        . یر دیگر محاسبه نمودیک پارامتر از یک متغ

توانید با انتخاب این گزینه و قـرار دادن فشـار    میانگین فشار خون زنها و مردها را با هم مقایسه نمائید می

و قـرار   … Change Statisticsاز گزینـۀ  ) میانگین( Meanو انتخاب گزینه  Variableخون در قسمت 

شکل زیر در خروجی ظاهر  OKو تأئید از طریق  Category Axisمتغیر جنسیت در داخل پنجرة  دادن

  : شود می

 
  

شود میانگین فشـار خـون در سـطوح مختلـف متغیـر جنسـیت        همانطور که در شکل باال مالحظه می

و هر یـک از   پنجرة ذیل را باز نماید … Change Statisticتواند با انتخاب  کاربر می. محاسبه شده است

  . ها قرار دهدyبندي محور  پارامترهاي پائین را معیار تقسیم
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 Categoryرا انتخاب نماید و در قسـمت   Of Cases %گزینۀ  Bar Representاگر کاربر از قسمت 

Axis شود متغیر نوع هپاتیت را وارد نماید آنگاه شکل زیر در خروجی ظاهر می:  

 
  

 Panelاگر کـاربر در قسـمت   . مبتالیان به انواع هپاتیت بیان شده استدر این شکل درصد هر یک از 
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By هاي  در پنجرهRows  یاColumns اي بـراي   هاي نمودار میلـه  شکل. یک متغیر گسسته را وارد نماید

  . شود هر یک از سطوح این متغیر در خروجی ظاهر می

 : نماید اي مانند زیر را باز می پنجره Tilesدکمۀ 

  

  
  

، یک خـط را بـه عنـوان زیـر     Titleدهد که تا دو خط را به عنوان  پنجره این امکان را به کاربر می این

  . بنویسید Foot Noteو دو خط را در پائین شکل در قسمت Subtitleعنوان 

ات خـاص  یبا خصوص شود که امکان گرفتن شکلها یباز ماي  پنجره … Optionsدکمۀ با فعال نمودن 

  . آورد یم مفراه یرا در خروج

مقادیر گم شده هم به عنون یک  Display Group Defined by Missing valuesبا انتخاب گزینۀ 

  .شود سطح در نظر گرفته شده و شکل آنها رسم می

  

در  Levelامکان انتخاب یک فاصله اطمینان با انتخاب آن در  Display Error Barsبا انتخاب گزینۀ 
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  : شود ها مانند زیر فراهم می شکل

 
  

ایـن امکـان    … Fileو انتخاب  Use Chart Specification Fromدر پنجرة اصلی با انتخاب گزینۀ 

هاي الزم را انجام  شود که بتواند مسیر یک شکل را که بر روي خصوصیات آن ویرایش براي کاربر فراهم می

شوند با خصوصیات آن شـکل در   هایی که بعد از آن کشیده می افزار بدهد تا تمامی شکل داده است به نرم

  . باشد... تواند، رنگ، سایز، فونت و  از جمله این ویژگیها می. ها ترسیم شوند خروجی

  بندي شدهبندي شده  اي خوشهاي خوشه  ـ نمودار میلهـ نمودار میله22ــ22ــ77

 Dataو از قسمت  Clusterنمودار  Bar Chartsبندي از پنجره  اي خوشه براي ترسیم یک نمودار میله

In Chart Are نــی حالــت اول یعSummarise For Groups of Cases  را انتخــاب وDefine  را

  :شود می بازاي به صورت زیر  پنجره. زنیم می
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  . نمائیم انتخاب می Bar Representرا از قسمت  yبندي محور  همانند قبل محور طبقه

قسمت  گیرند و در قرار می Xاي را که سطوح آن در محور  متغیر گسسته Category Axisدر قسمت 

Define Cluster By در . نمـائیم  بندي هسـتند وارد مـی   اي را که سطوح آن مبناي خوشه متغیر گسسته

هاي مختلـف نـوع    اي سطوح مختلف کامل که میانگین قند خون آنها در خوشه اینجا مثالی از نمودار میله

بعـد از تأئیـد فرمـان،     ).نحوه ورود متغیرها در شکل بـاال موجـود اسـت   (هپاتیت با هم مقایسه شده است 

  : شود نموداري مانند زیر در خروجی ظاهر می
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شکل باال امکان مقایسه تطبیقی میان میانگین قند خون در هر یک از انواع هپاتیت میان افراد مجرد و 

  . آورد متأهل را فراهم می

  . ندک اي ساده عمل می هاي نمودار میله هاي موجود در صفحه مانند گزینه دیگر گزینه

  اي انباشته شدهاي انباشته شده  ـ نمودار میلهـ نمودار میله33ــ22ــ77

و از  Stackedنمـودار   Bar Chartsاي انباشـته شـده از قسـمت پنجـرة      براي ترسیم یک نمودار میله

را  Defineرا انتخاب و  Summaries For Groups of Casesحالت اول  Data in Chart Areقسمت 

  : شود اي به صورت زیر باز می پنجره. زنیم می
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  . نمائیم انتخاب می Bar Representرا از قسمت  yبندي محور  هاي قبل معیار طبقه مانند شکله

 Define Stacksدر قسمت . نمائیم ها را وارد میxمتغیر گسسته محور  Category Axisدر قسمت 

By ودار در اینجـا مثـالی از نمـ   . نمـائیم  اي را که سطوح آن مبناي انباشت هستند وارد مـی  متغیر گسسته

اي انباشته که درصد نوع هپاتیت را به عنوان متغیر انباشته در سطوح مختلف متغیر گسسته وضعیت  میله

به صـورت زیـر    OKنتیجه اجراي فرمان از طریق . ایم ارائه شده است تأهل به صورت شکل باال وارد نموده

  :است
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هپاتیت را در گروه افراد مجرد و متأهل این شکل امکان مقایسه تطبیقی درصد ابتال به هر یک از انواع 

  . آورد فراهم می

اي سـاده   مانند توضـیحات نمـودار میلـه    Templateو  … Titles … ،Optionsها نظیر  دیگر گزینه

  . نمایند عمل می

  ـ رسم نمودار خطی ـ رسم نمودار خطی 33ــ77

بـه  اي  نمـائیم جعبـه   را انتخـاب مـی   Graphsاز منو  … Lineبراي ترسیم نمودارهاي خطی زیر منو 

  :شود صورت زیر ظاهر می
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 (Multiple)، چندبعدي (Simple)سه نوع نمودار خطی ساده  Line Chartsدر قسمت باالي پنجرة 

نحـوه   Data In Charts Areتـوان انتخـاب نمـود و از قسـمت      را مـی  (Drop-Line)و خـط و نقطـه   

هـا و معیارهـاي    از ایـن گزینـه   هـر یـک  . نمـائیم  را بر روي نمودار خطی انتخاب می Xبندي محور  تقسیم

  . اي بیان شده است ها در قسمت ترسیم نمودار میلهxبندي محور  تقسیم

  : : ـ رسم نمودار خطی سادهـ رسم نمودار خطی ساده11ــ33ــ77

 Data in Chartو از قسمت  Simpleحالت  Line Chartsبراي انتخاب نمودار خطی ساده از پنجرة 

Are  گزینۀ اول یعنیSummaries For Groups For Cases  دکمـۀ   انتخـاب را انتخاب کرده و بعد از

Define شود پنجرة زیر باز می:  
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 Lineقسـمت  . در قسمت سمت چپ لیستی از تمامی متغیرهاي موجود فایل نشان داده شـده اسـت  

Represents بندي محور  معیار تقسیمy دهد که شامل حاالت توضیح داده شده مانند قسمت  را نشان می

  . اي است ترسیم نمودار میله

بـراي مثـال اگـر قصـد     . نمـائیم  ها را واردمـی xبندي محور  متغیر تقسیم Category Axisدر قسمت 

ترسیم نمودار خطی میانگین قند خون افراد مبتال به انواع هپاتیت را داشته باشیم مانند بـاال متغیـر نـوع    

ــت را وارد  ــۀ             Category Axisهپاتی ــرده و گزین ــمت  Other Statisticک  Lineرا از قس

Represent     انتخاب نموده و متغیر قنـد خـون را وارد قسـمتVariable    نمـوده و از پنجـرةChange 
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Statistic …  گزینۀMean of Values   دکمـه  را انتخـاب نمـوده یا Continue   سـپس ورا فعـال OK 

 : شود شکل نمودار خطی زیر در خروجی ظاهر می.نمائیم می

  

 
  

هاي توضیح داده شده در قبـل عمـل    مانند انواع شکل Templateو  Titles…  ،Optionsهاي  گزینه

  . نمایند می

  ـ رسم نمودار خطی چندگانهـ رسم نمودار خطی چندگانه22ــ33ــ77

تـوان عمـل    دهنـد، لـذا مـی    توسط این نمودار چند خط به طور همزمان، تغییرات متغیرها را نشان می

  . مقایسه بین متغیرها را انجام داد

را انتخـاب نمـوده و از    Multipleحالـت   Line Chartsچندگانه از قسمت  براي انتخاب نمودار خطی

اي به صـورت زیـر    زنیم، پنجره را می Defineحالت اول را انتخاب نموده و  Data in Chart Areقسمت 

  : شود باز می
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 Categoryدر قسـمت  . نمائیم را مشخص می yگیري محور  معیار اندازه Line Reprecentاز قسمت 

Axis بندي محور  متغیري را که سطوح آن مبنی تقسیمx نمـائیم و در قسـمت    شـوند را وارد مـی   ها مـی

Define Lines by سپسمتغیري را که سطوح آن مبنی ایجاد خطوط چندگانه است وارد نموده و  OK 

ـ . میکن یانتخاب مرا  واع هپاتیـت  براي مثال نمودار خطی چندگانه براي درصد ارثی بودن افراد مبتال به ان

   .شود یارائه مبه صورت زیر 
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شوند دچار هپاتیت  درصد افرادي که از راه ارثی مبتال به هپاتیت می 50شود  همانطور که مالحظه می

شوند به هپاتیت نوع  درصد افرادي که از راههاي غیرارثی مبتال به هپاتیت می 42شوند و حدود  می Cنوع 

A شوند مبتال می .  

  ودار سطحیودار سطحیـ رسم نمـ رسم نم44ــ77

نمائیم تا پنجـرة زیـر    را انتخاب می Graphsاز منو  … Areaبراي ترسیم نمودارهاي سطحی زیر منو 

  : باز شود

  
  

 (Stacked)و انباشته  (Simple)شود نمودارهاي سطحی داراي دو نوع ساده  همانطور که مالحظه می

نیز به صورت همان سه صورت توضـیح داده  ها  Xهاي مورد نیاز این نمودارها بر روي محور  هستند و داده

  . باشد شده در قبل می
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  ـ نمودار سطحی سادهـ نمودار سطحی ساده11ــ44ــ77

را انتخـاب نمـوده و از    Simpleگزینـۀ   Area Chartsبراي ترسیم نمودار سـطحی سـاده در پنجـرة    

را انتخـاب نمـوده و    Summaries For Groups Of Casesحالـت   Data in Chart Areقسـمت  

Define اي به صورت زیر باز شود م تا پنجرهزنی را می :  

  
  

است تنها در نتیجـه زیـر خطـوط     Line Simpleمانند  Area Simpleتمامی مراحل کشیدن نمودار 

Line Chart براي نمونه میانگین قند خون را به عنوان معیار . شود به عنوان سطح زیرین نمایش داده می

Area Represent ودن را به عنـوان معیـار   وارد نموده و متغیر ارثی بCategory Axis  سـپس نمـوده و 
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OK  خروجی یک نمودار سطحی ساده به صورت زیر است. نمائیم میرا انتخاب:  

  
  

شوند به طور متوسط قند خون  شود کسانی که از راه ارثی مبتال به هپاتیت می همانطور که مالحظه می

  . باالتري دارند

  اياي  ـ ترسیم نمودار دایرهـ ترسیم نمودار دایره55ــ77

 : شود جعبۀ گفتگوي زیر ظاهر می Graphsدر منوي  … Pieتخاب فرمان با ان
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شـود و   اي ساده ترسیم مـی  اما در هر حالت تنها نمودار دایره. ها مانند نمودارهاي قبلی است تنوع داده

  . اي معنی ندارد اي در نمودار دایره اي یا خوشه انواع پشته

  

  

  

  

  

  

  اي سادهاي ساده  ـ نمودار دایرهـ نمودار دایره11  ــ55ــ77

  : شود ها جعبۀ گفتگوي زیر ظاهر می انتخاب حالت نخست داده با
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 Define Slices byمتغیري که سطوح آن مبناي ایجاد برشهایی از دایره خواهـد بـود در جعبـۀ          

کنیم و مقداري که مبناي محاسبه درصد مساحت ناحیـه بـرش خـورده از کـل اسـت، در جعبـۀ        وارد می

Slices Represent براي مثال متغیر نوع هپاتیت را وارد . شود یتعیین مDefine Slices by  نموده و از

Represent Slies  حالت% Of Cases  را انتخاب نموده وOK زنیم، نتیجه به صورت شـکل زیـر    را می

  : است
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    اي متغیرهاي مجزااي متغیرهاي مجزا  ـ نمودار دایرهـ نمودار دایره22ــ55ــ77

را  Summaries of Separate Variablesگزینۀ  Pie Chartsبراي ترسیم این نمودار باید از پنجرة 

  :تا پنجره زیر باز شود میکن یانتخاب مرا  Defineانتخاب نموده و 
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 Slices Representخواهیم مجموع آنها را با هم مقایسه نمائیم وارد قسـمت       دو متغیري را که می

مثالً اگر مقدار . یت بستگی داردمیزان سطح اشغال شده توسط هر برش، مستقیماً به مقدار کم. نمائیم می

 درصد% 10و % 90باشد دایره را به دو قسمت که هر یک به ترتیب  1و دیگري  9مجموع یکی از متغیرها 

  . کند دهند تقسیم می آن را تشکیل می

  : کنید اي براي مقایسه فشار خون قبل و بعد را به صورت زیر مالحظه می در مثال زیر نمودار دایره

 

  
  . شود فشار خون بعد از مصرف دارو کاهش یافته است ور که مالحظه میهمانط

  ::ـ ویرایش نمودارهاـ ویرایش نمودارها66ــ77

آینـد امـا بـراي     همانگونه که در قبل مالحظه گردید، نمودارها در پنجرة خروجـی بـه نمـایش در مـی    

ا و منوهـایی  این پنجره داراي ابزارهـ . شود استفاده می Chart Editorویرایش آنها از پنجرة دیگري به نام 

ها و نمودارها نظیر تغییر رنـگ، تغییـر فونـت،     توان هر گونه تغییر بر روي شکل است که از طریق آنها می

براي باز شدن پنجـرة  . را بر روي نمودارها اعمال نمود... اضافه کردن توضیح به نمودارها، ایجاد برچسب و 

Chart Editor واهیم آن را ویـرایش نمـائیم دوبـار    خ کافی است و بر روي شکل مورد نظر که میClick 

 :باز شود Chart Editorنمائیم تا مانند شکل زیر پنجرة 
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نماید تا ابزارهاي  Clickبر روي هر قسمت از شکل مورد نظر  Chart Editorتواند در پنجرة  کاربر می

  . باشد می Excelزار اف این عمل مانند ویرایش شکل در نرم. مربوط به تغییر در آن قسمت باز شوند

نماید تا پنجرة  Clickتواند بر روي رنگ دو بار  اي می براي مثال کاربر براي تغییر رنگ نمودارهاي میله

Properties به صورت زیر باز گردد:  
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، )Fill&Borderدر قسـمت  (هـا نظیـر رنـگ     توان انواع خصوصـیات شـکل   می Propertiesدر پنجرة 

در (هـا   ، ابعاد میله)Chart Sizeدر قسمت (، اندازة نمودار )Bar Optionsمت در قس(ها  خصوصیات میله

  . را کنترل نمود) Categoriesدر قسمت (بندي متغیرها  و گروه) Depth&Angleقسمت 

ها در شکل را توسط امکانات تغییر فونـت   تواند فونت و اندازة هر قسمتی از برچسب همچنین کاربر می

  .:پس از انتخاب قسمت مورد نظر ویرایش نماید Chart Editorزار پنجرة و اندازه در جعبه اب

  
توان  می... اي و  اي یا انواع دیگر نمودارها نظیر نمودار دایره براي برچسب دار نمودن سطوح نمودار میله

در قسـمت   Customو انتخاب یکی از حاالت گزینه  Elementsدر منو  Show Data Labelsاز زیرمنو 

Label Position دکمـۀ   انتخـاب بعد از . استفاده نمودApply    نمـودار در پنجـرةChart Editor  داراي

  . برچسب خواهد شد

 
  

انجام گرفته است بر  Chart Editorذکر این نکته ضروري است که براي اعمال تغییراتی که در پنجرة 

در پایـان انجـام    Chart Editorرة قرار دارد باید پنج (Viewer)روي نمودار اصلی که در پنجرة خروجی 
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عمل ویرایش بر روي متغیرها بسته شود، آنگاه کلیه تغییرات داده شده بر روي نمودارها در نمودار پنجـرة  

  . خروجی قابل رؤیت خواهد بود

  ::به صورت خود کاربه صورت خود کارـ ویرایش نمودارهاـ ویرایش نمودارها77ــ77

ن یـ فزار وجـود دارد بـا زدن ا  دن شکل با کمک نرم ایامکان کش Chart Builderر منو یبا استفاده از ز

  . شود یل باز میبه شکل ذ یینه پنجره ایگز

  
  

 يرا بـرا   Barنـه  ینمونـه گز  يبـرا . م ینمـائ  یشکل مورد نظر را انتخاب م  choose fromاز قسمت 

 یش میرا نما ییله ایآنگاه در قسمت روبرو انواع نمودار م. م یکن یانتخاب م ییله ایک نمودار میدن یکش

ــد ــرا. دهـ ــودار م يبـ ــال نمـ ــه ایمثـ ــیلـ ــکل ذ  یـ ــد شـ ــاده را ماننـ ــسـ ــیـ ــاب مـ ــ یل انتخـ . میکنـ
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د مد نظر داشت که یبا. شود  یان میها نما  yو محور  xصفحه نمودار محور  يش باالیآنگاه در قسمت نما

 ییها عالوه بر پارامترهـا   y محور  ير گسسته و رویها همواره متغ  xمحور  يرو ییله ایهمانند نمودار م

 يبرا. هم قرار داشته باشد... ن و یانگیر میوسته نظیر پیک متغیات یتواند خصوص یمانند تعداد و درصد م

 يرو . میقـرار دهـ   xر یـ رده و در قسمت متغکانتخاب  employee dataل یت را از فایر جنسینمونه متغ

م تـا پنجـره   یکن یب مرا انتخا Ctrl+T ا ی  properties windowنه یک راست نموده و گزیکل  yر یمتغ

  . ر باز شودیز
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نمـودار را مشـخص    يات هر کدام از بخـش هـا  یتوان خصوص یم  :Edit properties of حال در قسمت

مثال  يبرا  .ر باشدیز يک از پارامترهایها کدام  yمحور  توان مشخص نمود که  یم Barبا انتخاب . نمود

ارائـه   یـی لـه ا یر گسسته در نمـودار م یعداد هر سطوح متغد که تیآ ین امکان فراهم میا countبا انتخاب 

ک از سـطوح مختلـف   یـ ن درآمـد هـر   یانگیـ از م یـی ک نمودار خوشه ایم تا یمثال در نظر دار يبرا. شود

هـا قـرار داده    xرا در محور ) Gender(تیر جنسین منظور متغیا يم برایم نمائیترس )Gender(تیجنس

قـرار   يخوشـه بنـد   یم تا مبنینمائ یم:Cluster X on     رد قسمت را وا) Minority(بودن یر ارثیمتغ

 Editاز قسـمت      Barحـال بـا انتخـاب    . مینمـائ  یمـ  yوارد محـور  ) Salary (را ر درآمـد یرد و متغیگ

properties of:    و انتخابmean   از قسمتStatistics: م کـه نمـودار   یـ آور ین امکـان را فـراهم مـ   یا
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ت بودن و نبودن آنها به صورت یاقلک یبه تفک یتیک از سطوح جنسین درآمد هر زایمتوسط م ییخوشه ا

  . ل ارائه شودید به صورت ذیل بعد از تائینمودار ذ

    

  

  

  

  

مورد نظر و قـرار دادن   يرهایدن آنها با انتخاب متغیمورد نظر امکان کش يک از شکلهایا انتخاب هر بب

  propertiesمـورد نظـر از قسـمت     يو انتخاب پارامترها ریهر متغ يمشخص شده برا يآنها در محل ها

   .وجود دارد
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  : نیتمر

  . دیرا بدست آور  carsل یگسسته فا يرهایمتغ ییله اینمودار م - 1

 .دیبدست آور یک رده شغلیرا به تفک  employe dataل یگسسته فا يرهایمتغ ییله اینمودار م - 2

ت یر جنسیک متغیرا به تفک یتیماران هپاتیب لیفاگسسته  يرهایمتغ ییچند جمله ا ینمودار خط - 3

 .دیبدست آور

مـاران  یل بیـ ت در فایک جنسـ یـ مـاران را بـه تفک  ین فشار خـون ب یانگیسه میمقا ییله اینمودار م - 4

 . دیبدست آور یتیهپات

مـاران  یل بیـ ت در فایک جنسـ یـ مـاران را بـه تفک  ین فشار خـون ب یانگیانباشته  م ییله اینمودار م - 5

 . دیبدست آور ییو روستا يوه شهردر دو گر یتیهپات

ل یـ در فا  یر ارثـ یو غ یک ارثیماران را به تفکین فشار خون بیانگیم  ییخوشه ا ییله اینمودار م  - 6

 . دیبدست آور ییو روستا يدر دو گروه شهر یتیماران هپاتیب

 . دیان نمائیانباشته را با ذکر مثال ب يو نمودارها ییخوشه ا يان نمودارهایتفاوت م  - 7

 . دیم نمائین فشار خون قبال و بعد را مقابل هم ترسیانگیا استفاده از نمودار خودکار نمودار مب - 8

ان مـرد را در انـواع    یـ مم مقدار قنـر خـون مبتال  یم نمودارها، ماکزیبا استفاده از روش خودکار ترس - 9

  . دیان نمائیت بیمختلف ابتال به هپات
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  هشتمهشتمصل صل فف

  فصل هشتم یاهداف آموزش

  :د بتواندین فصل بایر پس از مطالعه ایگفرا

گسسـته در نـرم    يرهـا یوسته در سطوح مختلـف متغ یپ يرهاین متغیانگیمراحل به دست آوردن م -

  . را با ذکر مثال انجام دهد  Spss.16افزار 
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 . با ذکر مثال شرح دهد Spss.16ک نمونه را در نرم افزار یسه یمقا يبرا Tمراحل انجام آزمون  -

با ذکـر مثـال شـرح     Spss.16سه دو نمونه مستقل را در نرم افزار یمقا يبرا Tل انجام آزمون مراح -

 .دهد

با ذکر مثال شرح  Spss.16سه دو نمونه جفت شده  را در نرم افزار یمقا يبرا Tمراحل انجام آزمون  -

 .دهد

  

  آزمون فرضهاي میانگینآزمون فرضهاي میانگین

  : : ـ مقدمهـ مقدمه11ــ88

هـاي مختلـف علـوم     استنباطی در شـاخه  آماردترین روشهاي هاي میانگین یکی از پرکاربر آزمون فرض

ي اسـت، قضـاوت در   آمـار از آنجا که میانگین یکی از پارامترهاي مهم یک متغیر پیوسته در جامعه . است

در این فصل بـه بررسـی   . تواند راهگشاي بسیاري از مسائل باشد ها می مورد وضعیت و نحوه رفتار میانگین

  :پردازیم یانگین به یکی از سه صورت زیر میهاي م انجام آزمون فرض

  . (One Sample T.test)الف ـ آزمون فرض میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت 

  . (Independent Samples T.test)هاي دو نمونه مستقل  ب ـ آزمون میانگین

  (Paired-Samples T.test)هاي دو نمونه جفت شده  ج ـ آزمون فرض میانگین

  . اند هر یک از این روشها مورد بررسی قرار گرفته در ادامه

  : : ((MMeeaannss))ها ها   ـ میانگینـ میانگین22ــ88

 Compareدر زیرمنـو   Meansبـا اسـتفاده از آیـتم     SPSSافـزار   قبل از بیان آزمون فرضـها در نـرم  

Means  و منوAnalyze     نحوه بدست آوردن میانگین متغیرهاي پیوسته در سـطوح مختلـف متغیرهـاي
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 . شود پنجرة زیر باز می Meansبا انتخاب . نمائیم میگسسته را بیان 

  

  
. توان اطالعات یک متغیر پیوسته را در سطوح متغیرهاي گسسته بدست آورد با استفاده از این ابزار می

 Dependent List، متغیر پیوسته فشار خون و قند خون را وارد پنجـرة  Examبراي مثال از فایل جاري 

را فعال  OK دکمهنمائیم و می Independent Listسته نوع هپاتیت را وارد پنجرة نمائیم و متغیر گس می

  : شود خروجی به صورت زیر ظاهر می. کنیم می

 
  



  
  

 

201 

201 

و  (Mean)، میـانگین  (N)هـا   هاي تعـداد داده  شود اطالعاتی در مورد کمیت همانطور که مالحظه می

ار خون و قند خون در سطوح مختلف متغیـر  براي دو متغیر پیوسته فش (Std.Deviation)انحراف معیار 

  . ارائه شده است  گسسته نوع هپاتیت

 : شود پنجرة زیر باز می … Optionsدکمۀ  انتخاب با 

  

 
  

 Cell Statisticsو انتقـال آنهـا بـه قسـمت             Statisticsها از قسمت  با انتخاب هر یک از کمیت

تغیرهاي پیوسته در هر یک از سـطوح متغیرهـاي گسسـته در    توان این مقادیر را نیز براي هر یک از م می

  . خروجی دریافت نمود

جـدول آنـالیز واریـانس و     Statics For First Layerدر قسـمت   Anovatable And etaبا انتخاب 



  
  

 

202 

202 

. شود که در فصول بعد بیشتر در مورد آنها صحبت خواهد شـد  در خروجی ظاهر می Etaهمچنین ضریب 

البته براي . گیرد ها انجام می آزمون خطی بودن نیز بر روي داده Test Of Linearityهمچنین با انتخاب 

  . گرفتن نتایج آزمون خطی بودن حتماً باید متغیر گسسته از نوع عددي و داراي بیش از دو سطح باشد

  ((OOnnee  SSaammppllee  TT..tteesstt))مقایسه میانگین یک نمونه مقایسه میانگین یک نمونه   TTآزمون آزمون   --33--88

متغیر پیوسته موجود باشد و بخواهیم قضاوت کنیم که آیا میـانگین   هاي یک هر گاه یک نمونه از داده

  . .شود یمي برابر عددي خاص هست یا نه از این روش استفاده آمارواقعی این متغیر در جامعه 

ساعت است، یک شرکت ادعـا   1000هاي تولید با یک روش خاص  براي مثال طول عمر متوسط المپ

براي . ها با روش قبلی است داراي طول عمري بیشتر از المپ شرکت  نهاي تولیدي آ کرده است که المپ

هـاي تولیـدي آن اسـتخراج گـردد و میـانگین       آزمون ادعاي این شرکت الزم اسـت یـک نمونـه از المـپ    

هاي تولید شده با روش قدیمی است آزمون شود  که طول عمر المپ 1000هاي نمونه با مقدار ثابت  المپ

  . شود براي مقایسه میانگین یک نمونه با یک عدد استفاده می Tوش آزمون براي این منظور از ر

کند دارویی را تولید کرده است که باعث کاهش فشار خون  یک شرکت داروسازي ادعا می: مثالی دیگر

براي اثبات ادعاي این شرکت یک نمونه از افراد با وضعیت جسمانی طبیعی . شود به مقدار قابل توجهی می

کـه میـانگین     12گیریم و میانگین فشار خون آنها بعد از استفاده از داروي شرکت را با عدد  ظر میرا در ن

در صورتی که میانگین این نمونه از افراد در آزمون فـرض  . نمائیم فشار خون افراد طبیعی است آزمون می

12=µ:Ho  12رد شود و<µ شود ثابت می باشد ادعاي شرکت .  

و منـو   Compare Meansرا از زیـر منـوي    One Sample T.testبراي آزمون فرض میانگین گزینۀ 

Analyze کنیم تا پنجرة گفتگوي زیر باز شود انتخاب می :  
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 Test Variableخواهیم میانگین آن را با عدد خاصی مقایسـه نمـائیم وارد قسـمت     متغیري را که می

براي مثال قند خـون یـک فـرد عـادي     . نمائیم وارد می Test Valueخاص را در قسمت نمائیم و عدد  می

ي گرفته شده از بیماران مبتال به هپاتیت آیا قند آمارخواهیم بدانیم که در نمونۀ  است، می 110برابر عدد 

و عـدد   Test Variableبه همین منظور متغیـر قنـد خـون را وارد    . خون آنها با افراد عادي متفاوت است

  . زنیم را می OKنموده و  Test Valueرا وارد  110

  : شود خروجی به صورت جدول زیر ظاهر می

  

 
  

اطالعاتی نظیر میانگین، انحراف معیار و خطـاي اسـتاندارد    One Sample Statisticsابتدا در جدول 

  . گردد میانگین ارائه می
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توان در مورد رد یا عـدم رد   یات آن میجدولی است که بر اساس محتو One-Sample T.testجدول 

:110فرض  =µoH  110:1در مقابل ≠µH قضاوت نمود .  

:110  فرض براي قضاوت در مورد  =µoH پذیر است سه راه زیر به وسیله محتویات جدول امکان .  

ي که معمـوالً در انتهـاي   آماردر جداول  tمقدار توزیع  را با درجۀ آزادي آن با tة آمارمقدار : راه اول -

رد  oHي موجود است مقایسه نمائید و اگر این مقدار از مقادیر جدول بزرگتـر اسـت فـرض    آمارکتابهاي 

  . شود می

یسـه  مقا (α)داري را با مقدار خطـاي نـوع اول تحقیـق     یا سطح معنی sigه آمارمقدار : راه حل دوم -

در ایـن مثـال چـون    . شـود  رد مـی  oHفـرض   α≤sigشود و اگر  رد نمی oHفرض  sig>αنمائیم اگر 

000/0  =sig شود است فرض برابري میانگین قند خون بیماران مبتال به هپاتیت با افراد عادي رد می .  

یعنی حد باال و پـائین فاصـله    One Sample T.testاده از دو ستون آخر جدول استف: راه حل سوم -

اگر عدد صفر شـامل ایـن بـازه باشـد یعنـی عـدد       . است) µـ   110(براي اختالف میانگین % 95اطمینان 

Lower  منفی و عددUpper  ـ110اختالف میانگین % 95مثبت باشد به این معنی است که با احتمالµ 

 . شود رد نمی oHاست و فرض  µ=110شده است و  برابر عدد صفر

گیـرد   هر دو مثبت هستند پس چون صفر در داخل این بازه قرار نمـی  Upperو  Lowerدر این مثال 

  . شود از این طریق هم رد می oHفرض 

به هر عدد دلخـواهی در  % 95مینان را از توان سطح فاصلۀ اط البته ذکر این نکته ضروري است که می

  . تغییر داد … Optionsگزینه 

:110حال که فرض  =µoH 110شود کـه آیـا    رد شده است این سؤال مطرح می>µ   110یـا<µ 

ز افراد عادي است یا بیشـتر از آن  است به عبارت دیگر میانگین قند خون افراد مبتال به هپاتیت آیا کمتر ا

  . است، براي پاسخ به این سؤال دو راه حل وجود دارد

توجـه کنیـد ایـن     One-Sample T.testدر جدول  Mean Differentة آماربه مقدار : راه حل اول -
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)110(مقدار در حقیقت اختالف میانگین نمونه و عدد ثابت  −µ دي مثبـت باشـد   است، اگر مقدار آن عد

0110به معنی آن است که  >−µ  110و>µ   است و یا میانگین قند خون افراد مبتال به هپاتیت بـیش

0110از افراد عادي است و اگر مقدار آن منفی باشد یعنی  <−µ  110و یا<µ  که به معنی کمتر بودن

شـود   در این مثال همانطور که مالحظـه مـی  . انگین قند خون افراد مبتال به هپاتیت از افراد عادي استمی

  . خواهد بود µ<110ه مثبت است پس آمارمقدار این 

. ها نیز یک راه حـل دیگـر اسـت    استفاده از مقدار فاصلۀ اطمینان براي اختالف میانگین: راه حل دوم -

اال و پائین فاصله اطمینان هر دو اعدادي مثبت باشند به این معنی است که با احتمـال مشـخص   اگر حد ب

مقداري بزرگتـر از عـدد صـفر و مثبـت اسـت پـس در        µ−110، مقدار اختالف میانگین %)95در اینجا (

باال و پائین هر دو عددي منفـی باشـند بـه     خواهد بود و اگر حدود µ<110توان نتیجه گرفت  نتیجه می

تـوان نتیجـه گرفـت کـه      عددي منفی خواهد بـود و مـی   µ−110این معنی است که با احتمال مشخص 

110<µ است .  

مقـدار حـد بـاال و پـائین فاصـله اطمینـان مقـادیر مثبـت اسـت پـس           % 95در مثال بـاال بـا احتمـال    

0110 >−µ  110و در نتیجه>µ خواهد بود .  

کـه مقـدار فشـار خـون افـراد       12تر شدن موضوع میانگین فشار خون افراد مبتال را با عدد  براي واضح

  :به صورت زیر است One-Sample T.testنتایج در قالب جدول. عادي است مقایسه نمائید
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:12فرض اولیه  =Η µo  12:1قابل مو فرض ≠Η µ با توجه به مقدار . خواهد بودsig   که برابر عـدد

رد  oΗکمتـر اسـت پـس فـرض     ) براي نمونـه  α=  05/0(است و از مقدار خطاي نوع اول تحقیق 004/0

توان از روش فاصـلۀ اطمینـان نیـز بدسـت آورد      نتیجه را میالبته این . خواهد بود µ≠12شود یعنی  می

  . خواهد بود µ≠12کند پس  صدق نمی Upperو  Lowerچون عدد صفر در فاصله 

است، بـراي پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال مقـدار        µ>12یا  µ<12شود که  حال این سؤال مطرح می

Mean Difference 012ـ است و چون عـددي منفـی اسـت    32/1کنیم که برابر  را نگاه می <−µ   و یـا

12<µ بـا توجـه بـه اینکـه     . توان از روش فاصله اطمینان نیز بدست آورد خواهد بود، همین نتیجه را می

Lower  وUpper 012توان گفت که  می% 95 هر دو عددي منفی هستند پس با احتمال <−µ  است و

  . خواهد بود M>12یا 

رسیم که میانگین فشار خون افراد  شود که با استفاده از هر یک از روشها به این نتیجه می مالحظه می

  . مبتال به هپاتیت از میانگین فشار خون افراد عادي کمتر است

  

  ((IInnddeeppeennddeenn--SSaammpplleess  TT--TTeesstt))اي مقایسه میانگین دو نمونه مستقل اي مقایسه میانگین دو نمونه مستقل بربر  TTـ آزمون ـ آزمون 44ــ88

رود کـه هـدف مقایسـه کـردن دو      براي مقایسه میانگین دو نمونۀ مستقل زمانی به کار مـی  Tآزمون  

ي باشد که از یکدیگر مستقل هستند، منظـور از اسـتقالل دو نمونـه آن اسـت کـه هـیچ عضـو        آمارنمونۀ 

راي مثال نمونۀ مردها و نمونۀ زنها دو نمونۀ مستقل از یکدیگر هستند یـا نمونـۀ   مشترکی نداشته باشند، ب

تواند هم عضو جامعـۀ افـراد    افراد متأهل و مجرد دو نمونۀ مستقل از یکدیگر هستند چون هیچ فردي نمی

  . متأهل باشد و هم عضو جامعۀ افراد مجرد باشد

21زمـون  آمسـتقل،   بـراي مقایسـه میـانگین دو نمونـه     Tپس هدف از آزمون  µ=µ:Ho   در مقابـل

211 : µµ ≠H  1است که در آنµ  2میانگین متغیر پیوسته از نمونه اول وµ    میانگین متغیـر پیوسـته از

  . نمونۀ دوم است
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آقایان را با یکدیگر مقایسه کنید با توجه به اینکه  ها و براي مثال اگر بخواهید میانگین فشار خون خانم

ها براي دو نمونـۀ مسـتقل    ها و آقایان از یکدیگر مستقل هستند باید از روش مقایسه میانگین جامعۀ خانم

  . این عمل صورت گیرد

 ی را بر روي پارامترهاي پیوسته جسمی مانند فشار خون، قندیخواهند تأثیر دارو در پزشکی هر گاه می

نماینـد، گـروه اول افـرادي     دو نمونۀ از افراد را انتخـاب مـی  . بدست آورند... خون، تعداد گلبولهاي قرمز و 

دهنـدو بـه    دهند و به گروه تیمار معروف هستند و گروهی که به آنها دارو نمـی  هستند که به آنها دارو می

ایـن   ،را با یکـدیگر مقایسـه نماینـد     اگر میانگین گروه شاهد و گروه تیمار. شود آنها گروه شاهد گفته می

براي دو نمونه مستقل انجام دهنـد زیـرا هـر یـک از عناصـر تحقیـق تنهـا         Tعمل را باید از طریق آزمون 

  . هاي شاهد یا تیمار حضور داشته باشد تواند در یکی از گروه می

را از  Independent Samples T.Testبـراي دو نمونـه مسـتقل بایـد گزینـۀ      Tبـراي انجـام آزمـون    

  :انتخاب نمود تا پنجرة زیر باز شود Analyzeو منو  Compare Meansزیرمنوي 

  
نمائیم و متغیـر گسسـته دو    می Test Variable (s) Testمتغیر با متغیرهاي پیوسته را وارد قسمت 

. منمـائی  می Grouping Variableکند وارد قسمت  بعدي را که نمونه را به دو قسمت مستقل تقسیم می

  :شود بر روي آن پنجرة زیر باز می Clickشود، با  فعال می Define Groupsدکمۀ 
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خواهیم میانگین آن بـه عنـوان میـانگین نمونـه اول وارد شـود       کد سطحی از متغیر گسسته را که می

و کد سطحی از متغیر گسسته که میانگین آن به عنوان میانگین نمونه دوم درنظر  Group 1داخل پنجرة 

 انتخـاب  را  OK د یسپسـکل ورا فعـال   Continue نـه یگزنموده و Group 2شود را وارد پنجره  رفته میگ

ایـم در   وارد نموده Test Variable (s)هاي متغیر پیوسته که در پنجرة  نمائیم تا نتایج آزمون میانگین می

 Defineپنجـرة   هـاي آن را در  و کد سطح Grouping Variableدو سطح متغیر گسسته که در پنجرة 

Groups ایم در خروجی ظاهر شود وارد کرده.  

بـراي ایـن منظـور    . ها را با یکدیگر مقایسـه نمـائیم   خواهیم میزان قند خون مردها و زن براي مثال می

 Groupingنمــوده و متغیــر جنســیت را وارد پنجــره  Test Variable (s)متغیــر قنــد خــون را وارد 

Variable  در متغیر جنسیت متعلق به مردان اسـت در پنجـرة    1اینکه کد نموده و با توجه بهDefine 

Groups  مقابلGroup 1  و مقابل  1کدGroup 2  1با این کار . نمائیم را وارد می 2کدµ    میـانگین قنـد

 سـپس و Continueفرمـان دکمـۀ    ها خواهد بود، براي اجـراي  میانگین قند خون خانم 2µخون آقایان و 

OK  خروجی به صورت زیر است. م یکن یانتخاب مرا:  
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توصیفی مربوط به میزان قنـد خـون    آمار Group Statisticsشود در جدول  همانطور که مالحظه می

نتیجـه آزمـون    Independent Sample Testدر جـدول  . ها و آقایان بیان شده است براي دو سطح خانم

21 µ=µ:Ho  211در مقابل : µµ ≠H  1که در آنµ  2میانگین قند خون آقایان وµ   میانگین قند خـون

  . ها است بیان شده است خانم

کـه   براي مقایسه میانگین دو نمونـۀ مسـتقل هنگـامی    Tه آزمون آمارذکر این نکته ضروري است که 

بـه  . هاي متفاوتی دارنـد، یکسـان نخواهـد بـود     واریانس دو نمونه برابر است با زمانی که دو نمونه واریانس

21همین دلیل قبل از آزمون  µ=µ:Ho  2221باید بدانیم که آیا σ=σΗ :o      بـراي ایـن منظـور از آزمـون

2لونت براي آزمون 
2

2
1: σσ =Ηo  2در مقابل

2
2
11 : σσ ≠Η کنیم استفاده می.  

هاي دوم و سوم بیان شده است  در ستون (sig)داري  و سطح معنی Fه آمارنتایج آزمون لونت در قالب  

در دو  هـا  یعنی برابري واریـانس  oHباشد فرض  α≤sigشود و اگر  رد نمی oHباشد فرض  sig>αاگر 

21هـا در آزمـون    شود و باید از روش نابرابري واریـانس  نمونه رد می µ=µ:Ho   211در مقابـل : µµ ≠H 

  . استفاده کرد

بـراي   sig=  001/0در نظر گرفته شـود   α=  05/0بینیم در صورتی که  در مثال فوق همانطور که می

2221دهد  آزمون لونت خواهد بود که نشان می σ≠σ  21است حال براي قضاوت در مورد µ=µ:Ho   بایـد

  . استفاده نمود (Equal Variance Not Assumed)از سطر دوم یعنی سطر با شرط نابرابري واریانس 

21براي یک نمونه یکی از ابزارهاي قضاوت در مـورد فـرض    Tهمانند حالت آزمون  µ=µ:Ho  مقـدار
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sig  21در سطر دوم است پس  000/0است که برابر µ≠µ   یا فـرضoH  و درسـت ماننـد   . شـود  رد مـی

21حالت قبل براي قضاوت در مورد  µ>µ  12یا µ>µ   به مقـدارMean Difference    ه آمـار کـه همـان

21 µ−µ 021کنیم چون مقدار آن مثبت است پس  نگاه می >µ−µ  21یا µ>µ  است و در نتیجه میزان

  . ها در بیماران مبتال به هپاتیت باالتر است قند خون آقایان از خانم

در بیماران مبتال بـه هپاتیـت   آیا میانگین فشار خون افراد مجرد با افراد متأهل : یک مثال دیگر-

  یکسان است؟ 

براي پاسخ گویی به این سؤال با توجه به اینکه نمونۀ افراد مجرد و متأهـل از هـم مسـتقل هسـتند از     

نمـوده و   Test Variable (s)متغیر فشار خـون را وارد  . نمائیم براي دو نمونه استفاده می Tروش آزمون 

در پنجـرة   Define Groupsنمـوده و در پنجـرة    Grouping Variableمتغر دو سطحی تأهـل را وارد  

Group 1  کد افراد مجرد( 1عدد ( و درGroup 2  2عدد )را وارد نموده و فرمان را اجرا ) کد افراد متأهل

  :شود یک خروجی به صورت زیر ظاهر می. نمائیم می

  
  

2221ابتدا باید مشخص شود که آیا  σ=σΗ :o 748/0یا نه؟ با توجه به مقدار شود  رد می  =Sig   کـه از

 Equalشود یعنی باید از سطر  رد نمی oHبزرگتر است پس فرض ) α=05/0با در نظر گرفتن ( αمقدار 

Variabances Assumed  21براي آزمون µ=µ:Ho  211در مقابل µ≠µ:H استفاده نمود. 

پـس   sig>αتوان گفت کـه   ها می در سطر اول با فرض برابري واریانس sig=843/0جه به مقدار با تو 

21فرض  µ=µ:Ho شود یا میانگین فشار خون افراد مجرد با میانگین فشار خـون افـراد متأهـل     رد نمی
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  . برابر است

هـا متفـاوت بـود     د خـون خـانم  ذکر این نکته ضروري است که در مثال اول که قند خون آقایان با قنـ 

توان استنباط کرد متغیر مستقل جنسیت که داراي دو سطح است بر روي متغیر وابسته قند خون کـه   می

توان استنباط کرد کـه چـون فشـار خـون      یک متغیر پیوسته است تأثیرگزار بوده است و در مثال دوم می

سته دو سطحی وضعیت تأهل بر روي متغیـر  افراد متأهل و افراد مجرد متفاوت نبوده است پس متغیر گس

  . پیوسته فشار خون مؤثر نبوده است

به طور کلی آزمون فرض در نمونۀ مستقل ابزاري براي شناسایی تأثیر یک متغیر گسسته دو سطحی با 

  . سطوح مستقل بر روي یک متغیر پیوسته است

 Defineرد نمـود و در جعبـۀ   وا Grouping Variableتوان یک متغیر پیوسته را نیز در قسـمت   می

Groups  گزینهCut Point با ایـن روش متغیـر پیوسـته    . را انتخاب کرده و یک عدد را در آن وارد نمود

به دو قسـمت کـوچکتر یـا مسـاوي آن عـدد و بزرگتـر از آن عـدد          Grouping Variableوارد شده در 

  . گیرد بندي قرار می کدگذاري شده و به عنوان یک متغیر گسسته دو بعدي مبنی گروه

  ((PPaaiirreedd--SSaammppllee  TT  TTeesstt))براي دو نمونه جفت شده براي دو نمونه جفت شده   TTـ آزمون ـ آزمون 55ــ88

هاي یک نمونه را در دو وضعیت متفاوت بـا یکـدیگر داریـم از ایـن ابـزار       هر گاه قصد مقایسه میانگین

ونـه از  هاي دو نمونه مربوط به فشار خون یـک نم  براي مثال اگر طبق مقایسه میانگین. نمائیم استفاده می

بیماران را قبل از مصرف داروي خاص با میانگین فشار خون همین نمونه از بیمـاران بعـد از مصـرف دارو    

  . داریم باید از این روش استفاده نمائیم

هاي دو نمونه مستقل در آن اسـت کـه ایـن دو نمونـه داراي عناصـر       تفاوت این روش با روش میانگین

آوري شـده اسـت ، در حقیقـت اگـر      وتی اطالعـات از عناصـر جمـع   یکسان هستند و تنها در شرایط متفـا 

ن دو نمونه با یکدیگر متفاوت باشند نشان دهنده مؤثر بودن تغییر شرایط و در غیر این صـورت  ین ایانگیم
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  . اثر بودن تغییر شرایط در دو نمونه است نشان دهندة بی

با میانگین فشار خون آنها بعد از مصرف  براي مثال اگر میانگین فشار خون بیماران قبل از مصرف دارو

  . باشد دهندة اثر بخش بودن دارو می دارو متفاوت باشد نشان

و  Compare Meansدر زیـر منـو    Paird-Sample T Testبراي انجام این آزمـون بـر روي گزینـۀ    

 : باز شود ریز کرده تا پنجره Analyze  ،Clickمنوي 

  

 
  

بیماران را با فشار خون بعد از مصرف دارو مقایسه نمائیم بـراي ایـن    خواهیم فشار خون براي مثال می

 OKنمـوده و   Paired Variablesرا بـا هـم وارد قسـمت     2منظور دو متغیر فشار خـون و فشـار خـون    

  :شوند جداول زیر در خروجی ظاهر می. نمائیم می
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21ضـاوت فـرض   مالك ق Paired Sample T.Testشود جدول  همانطور که مالحظه می µ=µ:Ho 

211در مقابل  µ≠µ:H 002/0همانند حاالت توضیح داده شده در قبـل مقـدار   . است=sig    اسـت کـه از

شود و با توجه بـه مقـدار    رد می oHدر نظر گرفته شده است کوچکتر است پس فرض ) α )5=%αمقدار 

Mean 021: توان نتیجه گرفت ت میکه عددي مثبت اس >µ−µ  21یا µ>µ       بـه ایـن معنـی کـه فشـار

1µ(کوچک تر از فشار خون قبل از مصرف دارو )2µ(خون بعد از مصرف دارو  توان نتیجـه   باشد و می می )

  . رادمبتال به بیماري مؤثر بوده استگرفته که دارو در کاهش فشار خون اف

  

  :نیتمر

  . دیان نمائیرا ب spssن ها در نرم افزار یانگیسه میانواع مقا - 1

 . دیسال را آزمون نمائ 35ت برابر با یماران مبتال به هپاتین سن بیانگیم - 2

ـ یـ ان بـا هپات یـ ن قند خون مبتالیانگیت نوع اول را با میان به هپاتین قند خون مبتالیانگیم - 3 وع ت ن

 . دیسوم آزمون نمائ

 1973که از سال  یین هاین ماشیرا در ب ییاروپا يبا خودروها ییکایآمر ين وزن خودروهایانگیم - 4

 . دید شده اند آزمون نمائیبه بعد تول
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 /ت در مزان قند خون آنها موثر استیت تاهل افراد مبتال به هپاتیتوان اعدا نمود که وضع یا میآ - 5

سـال   25ان بـاالتر از  یـ سـال از آقا  25 يباال يزان فشار خون خانمهایه متوان ادعا نمود ک یا میآ - 6

 . زان تفاوت چند درصد خواهد بودیکمتر است،  در صورت مثبت بودن ادعا م

دارنـد؟   یژاپن ين هاینسبت به ماش يشتریوزن ب ییکایآمر ين هایتوان ادعا نمود که ماش یا میآ - 7

 باشد؟ یزان تفاوت وزن چقدر میم

  

  

  



    نهمنهمفصل فصل 

  فصل نهم یاهداف آموزش

  :تواند ین فصل میر پس از مطالعه ایفراگ

  .دیرا با ذکر مثال شرح ده  Spss.16ک طرفه در نرم افزار یانس یز واریمراحل انجام آنال -

  .دیرا با ذکر مثال شرح ده  Spss.16ره  در نرم افزار یک متغیانس یز واریمراحل  انجام آنال -

  

  آنالیز واریانسآنالیز واریانس

  ::مقدمهمقدمه  ــ11ــ99

شـود کـه هـدف شناسـایی تـأثیر یـک متغیـر         از مدلهاي آنالیز واریانس یک بعدي زمانی استفاده می 

گسسته داراي بیش از دو سطح بر روي یک متغیر پیوسته باشد، حال اگر تعداد متغیرهاي گسسته که در 

یابد براي نمونه یک مدل  یش میمدلهاي آنالیز واریانس زیاد شود آنگاه ابعاد مدلهاي آنالیز واریانس نیز افزا

قل یکی از آنهـا داراي بـیش از دو   اآنالیز واریانس دو بعدي مدلی است که در آن دو متغیر گسسته که حد

سطح است بر روي یک متغیر پیوسته تأثیرگزار اسـت و یـا در مـدل آنـالیز واریـانس چنـد بعـدي هـدف         

باشـد بـر    ا داراي تعداد سطوح بیشـتر از دو مـی  شناسایی اثر چندین متغیر گسسته که حداقل یکی از آنه

انس یز واریکه به آنال يک بعدیانس یز وارین فصل انجام مدل آنالیدر ادامه ا. روي یک متغیر پیوسته است

  .ان شده استیب یک متغیرهانس یز واریک طرفه مشهور است و مدل آنالی
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  : : ((....  OOnnee--WWaayy  AANNOOVVAA))ـ آنالیز واریانس یک طرفه ـ آنالیز واریانس یک طرفه 22ــ99

تأثیر یک متغیـر گسسـته داراي    ،ر که در باال عنوان شد آنالیز واریانس یک طرفه یا یک بعديهمانطو

هـاي   بـراي مثـال اگـر در داده   . دهـد  بیش از دو سطح را بر روي یک متغیر پیوسته مورد ارزیابی قرار مـی 

باشـد بـر روي    یسـطح مـ   3مربوط به بیماران مبتال به هپاتیت کاربر بخواهد اثر نوع هپاتیت را که داراي 

میزان قند خون بیماران بدست آورد باید از آنالیز واریانس یـک طرفـه اسـتفاده نمایـد و یـا اگـر در یـک        

خط تولید با یکدیگر مقایسه نماید باید از آنـالیز   4خواهد میزان تولید محصول را در  کارخانه مدیریت می

  . واریانس یک طرفه استفاده نماید

گـذارد و در   یر مـ یسطحی بر روي یـک متغیـر پیوسـته  تـاث     Kمتغیر گسسته در آنالیز واریانس یک 

  حقیقت هدف انجام آزمون 

k...:H µ==µ=µ 21o  

   1Η:  ]ها باشد ها مخالف دیگر میانگین حداقل یکی از میانگین[

  .باشد می

یر یکسـانی را بـر روي متغیـر    رد نشود به این معنی است که سطوح متغیر گسسته تأث oHاگر فرض  

ي متغیر گسسته تأثیري بر روي متغیر پیوسـته نـدارد و اگـر فـرض     آمارگذارند یا در اصطالح  پیوسته می

oH     رد شود به این معنی است که حداقل تأثیر یکی از سطوح با دیگر سطوح متفاوت اسـت پـس متغیـر

  . ده استگسسته بر روي متغیر پیوسته موثر بو

باشـد فـرض    مـی  Cو  A ،Bبراي مثال در شناسایی تأثیر متغیر گسسته نوع هپاتیت که داراي سطوح 

CBAاولیه  ...:H µ==µ=µo ها متفاوت باشد  ها با دیگر میانگین اگر حداقل یکی از میانگین. باشد می

وي یعنی نوع هپاتیت موثر بوده است و اگر فرض اولیـه رد نشـود یعنـی انـواع هپاتیـت تـأثیر یکسـانی ر       

  . میانگین قند خون بیماران دارند پس نوع هپاتیت بر روي میزان قند خون مؤثر نخواهد بود

 Compare Meansرا از زیر منو  One-Way ANOVAبراي انجام تحلیل واریانس یک طرفه گزینه 



  
  

 

217 

217 

 :نمائیم تا پنجرة زیر باز شود انتخاب می Analyzeدر منوي 

  

 
  

 cars.savشود، در اینجا از فایـل   هاي فایل جاري مالحظه میدر قسمت سمت چپ لیست کلیه متغیر

نمائیم و در پنجرة  متغیر یا متغیرهاي پیوسته را وارد می Dependent Listدر پنجرة . استفاده شده است

Factor نمائیم متغیر گسسته بیش از دو سطح را وارد می .  

هـا   را بـر روي قـدرت اسـب بخـار ماشـین      (Origin)خواهیم تأثیر منطقه تولید ماشین  براي مثال می

(horse) ــم  Factorرا وارد  Originو  Dependent Listرا وارد  Horseدر ایــن صــورت . بدســت آوری

  : شود خروجی زیر ظاهر می. کنیم می انتخابرا  OKنمائیم و  می

 
  

ویـات  را در خود جاي داده است، محت ANOVAشود خروجی جدولی به نام  همانطور که مالحظه می
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jUAHگیري در مقابل فرض  این جدول مالك تصمیم µµµ ==:o  باشـد کـه در آن    مـیAµ   میـانگین

هاي تولید شده  میانگین قدرت اسب بخار ماشین Uµهاي تولید شده در آمریکا،  قدرت اسب بخار ماشین

  . هاي تولید شده در کشور ژاپن است میانگین قدرت اسب بخار ماشین jµدر اروپا و 

هـا نـدارد و    توان گفت که منطقۀ تولید تأثیري بر روي میزان قدرت ماشین رد نشود می oHاگر فرض 

  . ترد شود به این معنی است که منطقۀ تولید مؤثر بوده اس oHاگر فرض 

به طور کلی . است sigداري  در جدول آنالیز واریانس باال، مقدار سطح معنی oHمالك رد شدن فرض 

آزمون،  مقدار سطح  oHگیرد مالك رد یا قبول فرض  آزمونی صورت می SPSSافزار  هر جایی که در نرم

از ابتـداي تحقیـق    αي با خطا همراه است و همواره آماره هر تحقیق باشد، از آنجا ک می (sig)داري  معنی

آنگـاه   sig≤αاگـر  . نمـائیم  مقایسه می αرا با  sig، مقدار oHمشخص است، براي قضاوت در مورد فرض 

در  α=05/0در این خروجی اگر . را رد نمود oHتوان فرض  آنگاه نمی sig>αشود و اگر  رد می oHفرض 

را رد نمود و استنباط نمود که منطقه  oHتوان فرض  می sig=  000/0نظر گرفته شود با توجه به مقدار 

  . تولید یک ماشین بر روي قدرت آن موثر است

ت و یـا کـدام منطقـه داراي    هـا بـه چـه صـورت اسـ      شود که ترتیب میانگین حال این سؤال مطرح می

  هاي با قدرت اسب بخار کمتر است؟  هاي با قدرت بیشتر است؟ و کدام منطقه داراي ماشین ماشین

هـا را از کـوچکتر بـه     گویی به این سؤال نیاز به روشهایی است که به وسـیله آنهـا میـانگین    براي پاسخ

نمائیم تا پنجـرة زیـر    را انتخاب می … Post Hocبزرگتر مرتب نمایند، براي استفاده از این روشها گزینۀ 

  : باز شود
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روند در دو حالت با فرض برابري  ها بکار می بندي میانگین در این پنجره انواع روشهایی را که براي رتبه

 Equal)        هـا   و فـرض نـابرابري واریـانس   ) Equal Variances Assumedقسـمت  (هـا   واریـانس 

Variances Not Assumed) ذکر این نکته ضروري است که روشهاي تحلیل واریـانس  . بیان شده است

هـاي   هـا در گـروه   شود مگر آنکه فرض نابرابري واریانس در اکثر موارد با فرض برابري واریانس استفاده می

  . مختلف براي متغیر پیوسته از قبل معلوم باشد

کاربردي، مورد  آمارهاي مختلف  در شاخه در هر دو حالت باال روشهاي متفاوتی وجود دارد که هر کدام

دهند  هاي مهندسی از قبیل مهندسی صنایع محققان ترجیح می گیرند براي مثال در رشته استفاده قرار می

و  Bonferroni ،Duncanهاي علوم اجتماعی  استفاده نمایند، در رشته Tuke's-bیا  TUKEYاز روش 

Dunnett شاورزي بیشتر مورد توجه است، در رشته کSidak ،Scheffe  وGabriel  مورد توجه است، اما

  . دهند را ترجیح می Duncanو  LSDي آمارمحققان 

 سـپس  را انتخـاب و  Duncanو  LSDبراي مثال در آزمون قـدرت اسـب بخـار در سـه منطقـه روش      

Continue  دکمهورا فعال کرده OK  هاي زیر به جـدول   خروجی. نمائیم میرا انتخابANOVA  افه اضـ
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  : شود می

 
  

هـا را بـا یکـدیگر     میـانگین  LSD، به صورت دو به دو بـا روش  Multiple Comparisonsدر جدول 

 Europeanبا  Americaها در منطقۀ  در سطر اول جدول میانگین اسب بخار ماشین. مقایسه نموده است

و در سـتون سـوم   بـا دو تـاي دیگـر     Europeanو به همین طریق در سـتون دوم میـانگین    Japanesو 

تعبیـر نتـایج   . البته تعدادي از آنها تکراري هسـتند . با دو گروه دیگر مقایسه شده است Japanesمیانگین 

برابـر   jµو  Eµبا  sig Aµهاي دو نمونه است با توجه به اینکه مقدار  این آزمونها مانند مقایسه میانگین

ــی  ــفر اســت م ــت   ص ــه گرف ــوان نتیج UAت µµ jAو  ≠ µ≠µ  ــدار ــا مق ــراي  Mean Diffrenceام ب

0>− UA µµ  0و>µ−µ JA  پــسUA µµ jAو  < µ>µ  حــال کــافی اســتUµ  را بــاjµ  مقایســه

 .نمائیم

jUاست پس  α%=5در سطح  sig>αکه  sig=831/0شود  همانطور که مالحظه می  µµ خواهد بود  =

jUAو در نتیجه  µµµ هاي تولید شـده در آمریکـا داراي قـدرت بیشـتر از      یا به عبارت دیگر ماشین <=

هاي تولیدي در اروپـا و ژاپـن داراي میـانگین قـدرت      لیدي در ژاپن و اروپا هستند و ماشینهاي تو ماشین

  . باشند یکسان می

  . است Homogeneous Subsetsها استفاده از خروجی جدول  بندي میانگین یک راه دیگر رتبه
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 Subset for Alphaکـه در سـتون    αو با مقدار مشخص  Duncanدر این جدول با استفاده از روش 

شـود   همانطور که در بـاال مالحظـه مـی   . نماید ها را به زیرگروههایی تقسیم می میانگین. نوشته شده است

قرار گرفتـه اسـت و میـانگین     2و میانگین گروه آمریکا در گروه  1میانگین دو گروه ژاپن و اروپا در گروه 

jEAگروه دو از گروه یک باالتر است و به عبارت دیگر نتیجۀ  µ=µ>µ  5با این ابزار در سطح=%α  هم

  . شود تأئید می

با توجه به مقدار مشخص آن در هـر تحقیـق در    Significance Levelرا در گزینۀ  αتوان مقدار  می

  . تغییر داد …Post Hocگزینۀ 

  :شود اي مانند زیر باز می پنجره … Contrastsبا انتخاب گزینۀ 
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، درجه مدل را از خطی به مربع، مکعـب، چهـار یـا پـنج     Polynomialنتخاب گزینۀ تواند با ا کاربر می

عالوه بـر آن  . کند بعدي افزایش دهد که در آن صورت نتایج جدول آنالیز واریانس متناسب با آن تغییر می

 .وارد نمایـد  Cofficientsضریب هر یک از سطوح را نیز به صورت دستی از طریق گزینۀ  تواند یمکاربر 

  . شود در حالت عادي در روش آنالیز واریانس مجموع ضرایب عدد صفر در نظر گرفته می

  :شود پنجرة زیر باز می … Optionsبا انتخاب گزینۀ 

 
  

اطالعات توصیفی متغیرهاي پیوسـته را در هـر یـک از سـطوح متغیـر       Descriptiveبا انتخاب گزینۀ 

در پـائین جـدول    Fixed and Random Effectsنۀ  دهد، با انتخاب گزی گسسته در خروجی نمایش می

Descriptive  براي میانگین با فرض ثابـت  % 95یک فاصله اطمینان(Fixed)    یـا تصـادفی(Random) 

، آزمـون فـرض    Homogeneity of Variance testبـا انتخـاب   . شود بودن مدل آنالیز واریانس ارائه می

از سطوح متغیر گسسته در خروجی در قالب همین نام ارائـه   برابري واریانسهاي متغیر پیوسته در هر یک
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  : شود که براي مثال قدرت اسب بخار به صورت زیر است می

  

  
  

:222فـرض   sig=  000/0شود با توجه به  همانطور که مالحظه می jUAH σσσ ==o  شـود و در   رد مـی

  . استفاده نمود Equal Variance Not Assumedباید از روشهاي زیر مجموعۀ  … Post Hocقسمت 

هـا در   دو روش براي آزمـون اعتبـار آزمـون برابـري میـانگین      Welchیا  Brown-Forstheبا انتخاب 

  . گیرد قرار می براختیار کار

  : توان مشاهده کرد ها خروجی زیر را می بعد از انتخاب این گزینه

  
ها را تأئیـد   توان اعتبار آزمون برابري میانگین میباشد آنگاه  sig≤αبا هر یک از روشهاي باال اگر مقدار 

هـا از اعتبـار الزم بـه دلیـل وجـود       باشد به این معنی است که روش آزمـون میـانگین   sig>αنمود و اگر 

شود در مثال قدرت اسـب   همانطور که مالحظه می. برخوردار نیست.... هاي کم در بعضی از سطوح و  داده

  . باشد ها می دهندة صحت آزمون میانگین است که نشان sig=000/0بخار 
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  : : ((UUnniivvaarriiaattee  AANNOOVVAA))متغیره متغیره   یکیکـ آنالیز واریانس ـ آنالیز واریانس 33ــ88

دو متغیـر  حـداقل  گیرد که بخـواهیم تـأثیر    متغیره هنگامی مورد استفاده قرار می یکتحلیل واریانس 

  . گسسته را بر روي یک متغیر پیوسته بدست آوریم

از منـوي   General Linear Modelاز زیـر منـو    Univariateبراي ایـن منظـور بـا انتخـاب گزینـۀ      

Analyze شود پنجرة زیر باز می :  

  
شود در قسمت سمت چپ این پنجره لیستی از تمام متغیرهاي فایـل جـاري    همانطور که مالحظه می

  . شود مشاهده می

وارد  پیوسـته را ، متغیـر  مشـاهده نمـائیم  متغیر پیوسـته  خواهیم تأثیر دو متغیر گسسته را بر روي  می

به ثابت یا تصـادفی بـودن آنهـا     با توجهنمائیم و متغیرهاي گسسته را  می Dependent Variableپنجرة 

و در صورتی که متغیر پیوسته کمکی در  نامیم می Random Factor (s)یا  Fixed Factor (s)وارد پنجرة 

 . نمائیم می Covariateاختیار است آن را وارد پنجرة 

) در سه سطح(خواهیم اثر متغیر نوع هپاتیت  ال در فایل مربوط به بیماران مبتال به هپاتیت میبراي مث
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و اثر جنسیت را بر روي متغیر میزان قند خون بیماران بدست آوریم، متغیر سـن را هـم بـه عنـوان یـک      

هاي مربوطـه   نجرهبراي این منظور مانند شکل باال متغیرها را در پ. گیریم متغیر پیوسته کمکی در نظر می

خروجی زیـر در پنجـرة خروجـی    . نمائیم اجرا می OKبر روي دکمۀ  Clickقرار داده و فرمان را از طریق 

  : شود ظاهر می

  

  
  

تعـداد   Between-Subjects Factorsشـود ابتـدا در جـدولی بـا نـام      همانطور که در باال مالحظه می

  .و نوع هپاتیت بیماران بیان شده است مشاهدات در هر یک از سطوح متغیرهاي گسسته جنسیت

معیارهـایی بـراي    ANOVAماننـد جـدول    Tests of Between –Subjects Effectsدر جـدول  

در  Corrected Modelدر سـطر  . سنجش اثر متغیرهاي گسسته بر روي متغیر پیوسته ارائه شـده اسـت  

  فرض،. شده است حقیقت قدرت مدل در شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات قند خون بیان

   Ho:مدل مناسب نیست  

  iH. مدل مناسب است  

،  αشود و معیار پذیرش یا رد آزمون در سطح خطـاي نـوع اول    هاي این سطر آزمون می هآمارتوسط  
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شـود و مـدل    رد مـی oHتوان نتیجه گرفـت کـه فـرض     می sig≤αو  sig=000/0است، چون  sigمقدار 

که یک معیار براي قضاوت در مورد  2Rشود مقدار  مناسب است، همانطور که در پائین جدول مشاهده می

  . است که عددي مناسب است 852/0باشد برابر  مناسب بودن مدل می

ooفرض  Interceptدر سطر مربوط به  =A:H مقابل  درo≠A  :1H   از طریق مقـدارsig   آزمـون

یا عوض از مبدأ یا مقدار ثابت، مقداري از قند خون است کـه تغییـرات آن تحـت تـأثیر      Aمقدار . شود می

  . کند عواملی مانند جنسیت یا سن و نوع هپاتیت افراد تغییر نمی

  

  ضدر سطر مربوط به سن، فر

   Ho:ر سن بر روي قند خون یعدم تاث 

   1Hر سن بر روي قند خون یتاث 

ان نمود که متغیر سـن  یتوان ب یم  α=05/0و  sig=442/0مورد ارزیابی قرار گرفته است و با توجه به 

  . بر روي میزان قند خون مبتالیان مؤثر نیست

شـود بـا توجـه بـه مقـدار       رهاي مربوط به جنسیت و نوع هپاتیـت مالحظـه مـی   همان طور که در سط

000/0=sig توان گفت جنسیت و نوع هپاتیت بر روي میزان قند خون مبتالیان موثر  در این دو سطر، می

هـا و   مؤثر بودن جنسیت بر روي میزان قند خون به معنی تفاوت میان میانگین قند خون خانم. بوده است

مؤثر بودن نوع هپاتیت بر روي قند خون به معنی تفاوت میانگین قند خون مبتالیان به هپاتیـت  آقایان و 

  . در سه نوع هپاتیت است

ن بررسی اثر متقابل متغیر جنسیت و نوع هپاتیت بر روي قند خون بیمارا ،هپاتیت *در سطر جنسیت 

ش بودن تأثیر متقابل آنها بـر روي  نشان دهنده اثربخ α%=5کمتر از  sig=0,038شده است که با توجه به

  . میزان قند خون است

امکان انتخاب مدل تحلیل واریانس را با فعـال کـردن    … Modelهاي موجود در پنجرة  کاربر با گزینه
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  : شود با انتخاب این گزینه پنجرة زیر باز می. دهد این کلید انجام می

  
مـدل  ( Full Factorial  هـاي  ب گزینـه امکان تعیین نوع مـدل بـر حسـ    Specify Modelدر جعبۀ 

در . وجود دارد، که مدلی ناقص اسـت ) یمدل تعریف شده توسط کاربر یا سفارش( Customیا ) شده اشباع

هـا فعـال شـده و امکـان انتخـاب اجـزاء مـدل         صورتی که کاربر به سلیقه خود مدلی را تعریف کند، جعبه

 & Factorsشـود، جعبـۀ    در آن، فـراهم مـی   برحسـب نـوع متغیرهـاي عامـل و اثـرات متقابـل موجـود       

Covariates هاي مدل را به تفکیک عامل با نماد  ورودي(F)  یا متغیر کمکی با نماد(R) دهد نمایش می .

 Buildتوان نوع ارتباط بین آنهـا را برحسـب درجـه اثـرات، از جعبـه       پس از انتخاب یک یا چند اثر، می

Term(s) با . انتخاب کردClick اثر اصلی یا متقابل بـا درجـه مـورد     ↓ي عامل مورد نظر و بر روي بر رو

این مراحل بـر  . قرار گیرد Modelنمائیم تا اثر مورد نظر در جعبۀ  می Click 4نظر را انتخاب و بر روي 

  . شود روي تمامی اثرات مورد نیاز تکرار می

ع مربعات و جمالت خطا در هاي انتخابی مدل شامل روشهاي محاسبه مجمو پس از ساخت مدل، گزینه

  . باشد 5تا  1تواند از انواع  شود که می تعیین می Sum Of Squaresبخش 

شـود و در صـورتی    برازش می Aمدل با وجود مقدار ثابت  Include intercept in Modelبا انتخاب 
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 Test of Between-Subjects Effectsکه آن را انتخاب ننمائیم مقدار ثابت از جدول خروجـی           

  . حذف خواهد شد

  :سازد اي مانند زیر را ظاهر می پنجره Contrastsکلید 

  
  

. توان با فعال کردن این کلید مقایسات مختلفی را بر سطوح مختلف متغیر عامل گسسته اعمال کرد می

 به تعویض نـوع  Change Contrastشوند و در بخش  متغیري گسسته نمایش داده می Factorدر پنجرة 

  . مقایسه بین سطوح اختصاص دارد

بر روي دکمۀ  Clickبا انتخاب هر یک از آنها و . موجود است Contrastها در کرکره  انواع این مقایسه

Change براي مثال در شـکل بـاال بـراي    . کند روش مقایسه بین سطوح براي هر متغیر گسسته تغییر می

بـا اجـراي   . استفاده شده اسـت  Simpleتیت از حالت و براي نوع هپا Deriationمتغیر جنسیت از حالت 

  : شوند در پنجرة خروجی اضافه می σهاي زیر براي مقایسه بین سطوح  این فرمان خروجی
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در جدول  اول فرض برابري میانگین قند خون مختلف جنسیت و در جدول دوم فرض برابري میانگین 

فرض  sig=000/0ار گرفته است که با توجه به مقدار قند خون سطوح مختلف نوع هپاتیت مورد آزمون قر

  . شود اولیه رد می

  :سازد اي مانند زیر را ظاهر می پنجره … Plotsکلید 

  
  

براي مثال مانند شکل بـاال بـا   . سازد این پنجره امکان رسم نمودارهاي اثرات اصلی و متقابل را مهیا می

و متغیر نوع هپاتیـت بـه    Horizontal Axisها در x انتخاب متغیر جنسیت به عنوان متغیر مبناي محور

  : شود و اجراي فرمان خروجی زیر ظاهر می Addو فشردن دکمۀ  separate Linesعنوان عامل دوم در 
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 Aشود میانگین قند خون در هر دو سطح جنسیت نوع هپاتیـت   همانطور که در شکل باال مشاهده می

نوع هپاتیـت اثـر متقابـل میـان جنسـیت و نـوع        Cو  B اما در سطح تر است  از دیگر انواع هپاتیت پائین

  . شود هپاتیت دیده می

  : سازد اي مانند زیر را ظاهر می پنجره … Post Hocکلید 
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توان سطوح مختلف متغیرهاي گسسته  همانند حالت تحلیل واریانس یک طرفه ابزارهاي این پنجره می

  . بندي نمود مبتالیان رتبه را از نظر تأئیدگذاري بر روي قند خون

  : نماید اي مانند زیر را باز  می پنجره … Saveکلید 



  
  

 

232 

232 

  
  

ها در قالب ستونهاي  تواند مقادیر آنها را براي هر یک از داده ها می کاربر با انتخاب هر یک از این گزینه

شده خطاها براي هر  مقادیر استاندارد Standard Errorبراي مثال با انتخاب گزینۀ . جدید مشاهده نماید

  . شود نمایش داده می SEP-1ها با نام متغیر  ها در مدل در پنجرة داده یک از داده

  :نماید یماي مانند شکل زیر را بازي  پنجره … Optionsکلید 
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هـا و اثـرات متقابـل بـین      کاربر با انتخاب هر یک از عامل Estimated Marginal Meansدر قسمت 

ها در هر یـک از سـطوح ایـن     امکان محاسبه میانگین Display Means Forها به قسمت آنها و انتقال آن

  . آورد ها و اثرات متقابل آنها را در خروجی فراهم می عامل

هاي توصیفی، بـرآورد اثـرات، بـرآورد پارامترهـا،      هآمارهاي مفید مانند  هآمارانواع  Displayدر قسمت 

هـاي باقیمانـده و    هاي سطوح، ماتریس مقایسـه ضـرایب و شـکل    یننیکویی برازش، آزمون همگرایی میانگ

  . شود ها در خروجی نمایش داده می سطوح با انتخاب هر یک از گزینه

بـه هـر    05/0تواند میزان خطاي نوع اول را از عـدد اولیـه    کاربر می Significence Levelدر پنجره 

  . مقدار مورد نظر در تحقیق تغییر دهد
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  : نیتمر

ن سابقه کـار در شـرکت را بـه    یر درآمد، درآمد در هنگام ورود به شرکت و همچنیت متغاطالعا - 1

  . دیت بودن بدست آوریت و اقلیک جنسیتفک

ر گسسته با یک متغیبه  employe dataل یند در فاینما یرا که در شرکت کار م يسابقه افراد - 2

ر یـ ن متغیـ ا یئد و تاثیسم نمایتقماه  60ماه و باالتر از  60ماه و  20ن یماه، ب 20ر یسه گروه ز

  . دیر درآمد افراد دست آوریمتغ يجاد شده را بر رویگسسته تازه ا

 ين هـا ید ماشـ یـ د و بگوئیت آوریوزن آن بدس ين را بر روید ماشیمنطقه تولاثر  carsل یدر فا - 3

 . ن تر هستندیکدام منطقه به طور متوسط سنگ يدیتول

 يدیـ تول ين هـا یقـدرت ماشـ   يلندر را با هم بـر رو یاد سن و نعدید ماشیر منطقه توللیاثر متغ - 4

 . دیبدست اور

گـر  یشوند از د ید میکا نولیکه در منطقه آمر يلندریس 8 ين هایتوان ادعا کرد که ماش یا میآ - 5

 . ن تر هستندیا به طور متوسط سنگیدر سراسر دن يدیتول ين هایماش

 employe dataل یـ سـتند در فا یت نیـ قلگروه ا جزء ور هستند یکه مد ين ادعا که افرادیا ایآ - 6

 .کنند صحت دارد یافت میحقوق را در نیشتریب

 . دین ها بدست آوریزان قدرت ماشیم يلندر را بر رویاثر تعداد س - 7

 . دیزان درآمد بدست آوریم يمختلف استخدام درشرکت را بر رو ياثر رده ها - 8

زان درآمـد بـه   یـ م يتوام بر رورا به صورت   یمختلف استخدام يت و رده هایجنسان یرابطه م - 9

ن حقوق را یک کمترین و کدامیشتریو خانمها بن ایآقا یشغل يک از رده هایکدام . دیدست اور

 .کنند یافت میدر
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  دهمدهمفصل فصل 

  فصل دهم یاهداف آموزش

  :د بتواندین فصل بایر پس از مطالعه ایفراگ

  .دیرا بازگو نما یل همبستگیه در تحلیم اولیمفاه-1

بـا ذکـر   Spss.16ر رادر نـرم افـزار   یان دو متغیم یب همبستگیزان ضریانحام محاسبه ممراحل -2

 .مثال شرح دهد

  .را با ذکر مثال شرح دهد  Spss.16رها در نرم افزار یمتغ یجزئ یب همبستگیمراحل انجام ضر-3

  تحلیل همبستگیتحلیل همبستگی

  ـ مفاهیم اولیهـ مفاهیم اولیه11ــ1010

هنگـامی کـه   . دو یا گروهی از متغیرهاستهمبستگی یک معیار براي سنجش نوع و شدت رابطه میان 

شود میان دو متغیر همبستگی وجود دارد به این معناست که تغییرات مقـادیر متغیرهـا بـر روي     بیان می

باشد و هنگامی که از عدم همبستگی میان دو متغیر که به آن استقالل دو متغیـر هـم    یکدیگر اثرگذار می

  . گذارد است که تغییرات مقادیر متغیرها بر روي یکدیگر اثر نمیکنیم منظور این  شود، صحبت می گفته می

ضریب همبستگی . ضریب همبستگی یک معیار عددي براي شناسایی شدت رابطه میان دو متغیر است

دهندة استقالل میان دو  باشد نشان o=rباشد و اگر  می 1و  -1دهند عددي بین  نمایش می rکه آن را با 

  . است Yو  Xمتغیر 

است به این معنی که بـا   Yو  Xدهندة وجود همبستگی مستقیم میان دو متغیر  باشد نشان o>rاگر 
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یابنـد و هـر چـه ضـریب      هم افزایش می Y، مقادیر یا کدهاي متغیر Xزیاد شدن مقادیر یا کدهاي متغیر 

 Yو  Xنـدة شـدت همبسـتگی مسـتقیم بـین دو متغیـر       ده نزدیکتر باشد نشان+ 1به مقدار  rهمبستگی 

  . باشد می

است، به این معنـی کـه    Yو  Xدهندة وجود همبستگی معکوس میان دو متغیر  باشد نشان o<rاگر 

یابـد و هـر چـه ضـریب      کـاهش مـی   Y، مقادیر یا کدهاي متغیـر  Xبا زیاد شدن مقادیر یا کدهاي متغیر 

 Yو  Xدهندة شـدت همبسـتگی معکـوس میـان دو متغیـر      نزدیکتر باشد نشان -1قدار به م rهمبستگی 

  . باشد می

هـاي بعـد مـورد     در این فصل دو نوع متغیر همبستگی دودویی و ضریب همبسـتگی جزئـی در بخـش   

  . اند بررسی قرار گرفته

  ـ ضریب همبستگی بین دو متغیرـ ضریب همبستگی بین دو متغیر22ــ1010

توانـد از   زان ضریب همبستگی میان دو متغیر مـی همانطور که در بخش قبل عنوان گردید محاسبه می

بر  Xبراي مثال قبل از اینکه در مدلهاي مختلف رابطۀ میان متغیر مستقل . اي برخوردار باشد اهمیت ویژه

تـوان بـه    سنجیده شود با استفاده از نتایج ضریب همبستگی میان این دو متغیر می Yروي متغیر وابسته 

  . ابطۀ میان متغیرها دست یافتنتایج اولیه در مورد نوع ر

از  Correlateدر زیرمنـو   … Bivariateبراي محاسبۀ ضریب همبسـتگی میـان دو متغیـر از فرمـان     

  : نمائیم تا پنجرة زیر ظاهر شود را اجرا می Analyzeمنوي 
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. موجـود اسـت   Carsدر قسمت سمت چـپ ایـن پنجـره لیسـتی از تمـامی متغیرهـاي فایـل جـاري         

خواهیم ضریب همبستگی بین آنها را به صورت دو به دو محاسبه نمـائیم بـه پنجـرة     را که میمتغیرهایی 

  . نمائیم وارد می Variablesسمت راست 

 یداده مـ شـود، نشـان    نوع ضریب همبستگی که محاسبه می Correlation Coefficientsدر بخش 

   .شود

ین انتخاب زمانی معتبر خواهد بود که ا. است) پیرسون(اي  فرض، ضریب همبستگی نمونه انتخاب پیش

کننده نـوع و   ها کمی و توزیع آنها به طور تقریبی نرمال باشد تا نتایج ضریب همبستگی پیرسون بیان داده

  . شدت رابطۀ میان دو متغیر باشد

تـر   براي محاسبه ضریب همبستگی میان متغیرهاي ترتیبـی کـاربرد وسـیع    Kendall's Tau-bگزینۀ 

  . خواهد بود -1و + 1ر ممکن این نوع ضریب همبستگی نیز اعدادي بین دارد، مقادی



  
  

 

239 

239 

پردازد کـه   به محاسبۀ ضریب همبستگی ناپارامتري میان دو متغیر می Spearmanضریب همبستگی 

در حقیقـت  . هاي پیوسته، ترتیبی یـا اسـمی باشـد    ها شامل داده توانند از هر نوعی از داده این متغیرها می

هنگامی که متغیرها داراي تعداد کمـی داده هسـتند مـورد اسـتفاده قـرار       Spearmanضریب همبستگی 

توان با فرض قانون حـد   هاي درون متغیرها به اندازه کافی زیاد باشد می گیرد و هنگامی که تعداد داده می

ي هاي یک متغیر از ضریب همبستگی پیرسون بـرا  مرکزي مبنی بر وجود توزیع نرمال براي میانگین داده

  . هر نوعی از متغیرها بهره برد

هـا بـه انـدازه کـافی بـزرگ اسـت، بـراي محاسـبۀ ضـریب           تعداد داده Carsبا توجه به اینکه در مثال 

  . نمائیم می Variablesهمبستگی هر نوعی از متغیرها به صورت دو به دو، آنها را وارد پنجرة 

  . شود عیین مینوع آزمون ضریب همبستگی ت Test Of Significanceدر بخش 

دهد یعنـی   را انجام می) از هر نوع(آزمون فرض مساوي بودن ضریب همبستگی  Two-Tailedگزینۀ 

  آزمون 

oo =r:H   

o≠rH :1   

  آزمون فرض One-Tailedگزینه . شود اجرا می

 oo >r:H  

o≤r:H1  

  . نماید را آزمون می 

داري همبستگی میان  افزار فرض معنی شود نرم باعث می Flag Significance Correlationsانتخاب 

هـاي   هآمـار نوع  … Optionsبا فعال کردن کلید . آزمون نماید α=01/0و  α=05/0دو متغیر را در سطح 

جعبۀ گفتگوي این کلید در شکل زیـر  . شود مربوط به زوج متغیرها و نحوه عمل مقادیر گمشده تعیین می

  : شود شاهده میم
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ها و انحراف  براي نمایش میانگین Means and standard Deviations، گزینۀ Statisticsدر بخش 

 Cross-Productبا انتخاب گزینۀ . منظور شده است Variablesمعیارهاي متغیرهاي انتخابی در پنجرة 

Derivations and Covariances تغیرها به شکل مـاتریس در  حاصلضربهاي متقاطع و کواریانس زوج م

هـا تنهـا بـا انتخـاب      البته ذکر این نکته ضروري است که این خروجـی . شود پنجره خروجی نشان داده می

  . شوند فعال می Pearsonضریب همبستگی از نوع 

 Exclude Caseگزینۀ . دهد نحوه برخورد با مشاهدات گمشده را نشان می Missing Valuesبخش 

Pair wise ذف جفت مشاهدات، در صورت برخورد با مقدار گمشده و گزینۀ دیگر این بخش براي براي ح

اي کـه مقـدار    در حـذف زوج گونـه مشـاهده   . حذف فهرست گونه مشاهدات در نظـر گرفتـه شـده اسـت    

اي که در یک  شود اما در حذف فهرست گونه مشاهده حذف می Yو  Xاي دارد، از دو متغیر مانند  گمشده

  . شود مشده دارد از کلیه متغیرهاي موجود در تحلیل همبستگی حذف میمتغیر مقدار گ

  BBiivvaarriiaatteeاي از خروجی فرمان اي از خروجی فرمان   ـ نمونهـ نمونه11ــ22ــ1010

انتخاب نموده و وارد  Carsرا از فایل  Sylinderو  Engine ،Hourse ،Originبراي نمونه متغیرهاي 

را بـا   Pearsonنـوع   Correlation Coefficientsاز قسمت                 . نمائیم می Variablesپنجرة 
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را  Two-Tailedحالـت   Significance Test ofها انتخاب نمـوده و از قسـمت    توجه به تعداد زیاد داده

  .کنیم انتخاب می

خروجی زیـر  . نمائیم را هم فعال نموده و فرمان را اجرا می Flag Significant Correlationsقسمت 

  : شود ظاهر می

  
  

مقادیر ضریب همبستگی پیرسون،  Correlationsشود در یک ماتریس با نام  مالحظه میهمانطور که 

داري دو طرفه بـراي آزمـون وجـود همبسـتگی یـا اسـتقالل میـان دو متغیـر و مقـدار           مقدار سطح معنی

  . بیان شده است (N)مشاهدات 

 1بـا خـود آن عـدد    شود مقدار ضریب همبستگی براي وجود رابطه هر متغیر  همانطور که مالحظه می

افتد که دو متغیر دقیقـاً ماننـد    باشد که حداکثر همبستگی میان دو متغیر است و تنها زمانی اتفاق می می

  . هم باشند

ooداري آزمـون   یـا سـطح معنـی    sigدر سطر دوم در هر خانه از ماتریس مقدار  =rxyH در مقابـل   :

o≠rxyH    .بیان شده است 1:

در هر سطحی  sig=00/0شود بین همۀ متغیرها فرض استقالل به دلیل وجود  همانطور که مالحظه می

است از هر سطحی از  sig=000/0باشد و چون  sig≤αشود که  زمانی رد می oHفرض . شود رد می αاز 
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α کوچکتر است .  

در پـائین جـدول رابطـۀ میـان      **وجه به توضـیح  اند با ت مشخص شده **هایی از ماتریس که با  خانه

شـود ضـریب    بیـان شـده اسـت همـانطور کـه مالحظـه مـی        α=  01/0آنها در سـطح   Yو  Xمتغیرهاي 

دار است، این به معنی  معنی α=01/0است و در سطح  897/0برابر  Hourseو  Engineهمبستگی میان 

ستگی عددي مثبت است با افزایش هـر یـک از   وجود رابطه میان دو متغیر است و چون مقدار ضریب همب

نیـز  ) یـا قـدرت ماشـین    Hourseمـثالً  (مقدار متغیر دیگر ) یا ظرفیت موتور Engineمثالً (این متغیرها 

  . یابد افزایش می

شـود مقـدار ضـریب همبسـتگی      همانطور که مالحظـه مـی   Hourseو  Origineدر خانۀ رابطۀ میان 

باشد که نشان از وجـود همبسـتگی    داري نیز برابر عدد صفر می معنی است و سطح -459/0پیرسون برابر 

آمریکـا،  = Origin ]1با وجود ضریب همبستگی پیرسون با مقـدار منفـی و کـدهاي    . میان دو متغیر است

قـدرت  ( Hourse، مقـدار  Originتوان استنباط نمود که با افزایش کـدهاي متغیـر    می ]ژاپن=3اروپا، =2

هـا   هاي آمریکایی از قدرت اسب بخار باالتر از دیگر ماشین یابد یا در اصطالح ماشین کاهش می) اسب بخار

  . هاي ساخت کشور ژاپن داراي کمترین قدرت اسب بخار هستند و ماشین

 Pearsonهاي تحقیق به اندازة کافی زیاد نباشـد، اسـتفاده از ضـریب همبسـتگی      حال اگر تعداد داده

  .استفاده گردد Spearmanز ضریب همبستگی ناپارامتري شود ا مناسب نیست و توصیه می

) عـدد  30(هـا   هاي مربوط به بیماران مبتال به هپاتیت با توجه بـه تعـداد کـم داده    براي مثال در داده 

. اسـتفاده گـردد   Spearmanشود که براي محاسبه ضرایب همبستگی میـان متغیرهـا از روش    توصیه می

میان متغیرهاي جنسیت، میزان فشار خون، میزان قند خون و تأهـل   خروجی زیر آزمون و برد همبستگی

  : دهد نمایش می Examدر فایل 
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 Spearmanها از روش ضریب همبسـتگی   شود به دلیل تعداد وجود کم داده همانطور که مالحظه می

ن رابطـه  توان گفت که میان جنسیت و میزان فشار خون و قند خـون بیمـارا   استفاده شده است و تنها می

مشـخص   2هـا بـا کـد     و خـانم  1مستقیم وجود دارد و با توجه به اینکه در متغیر جنسیت آقایان بـا کـد   

یابـد یـا در اصـطالح     اند، با افزایش کد جنسیت میزان قند خون و فشار خون مبتالیان نیز افزایش می شده

نکته جالب این آزمـون بدسـت   . ها بیش از قند خون و فشار خون آقایان است قند خون و فشار خون خانم

آوردن نتایج تأثیر یک متغیر گسسته دو سطحی مانند جنسیت بر روي متغیر پیوسته است که مانند نتایج 

  . باشد می (Independent Sample T.test)آزمون مقایسه میانگین دو نمونه مستقل 

  ((ppaarrttiiaall  CCoorrrreellaattiioonnss))ـ همبستگی جزئی متغیرها ـ همبستگی جزئی متغیرها 33ــ1010

ضریب همبستگی میان دو متغیر را با شرط ثابت بودن سایر متغیرها محاسبه نمـائیم،  هر گاه بخواهیم 

در حقیقت در این روش از محاسبه ضـریب  . نامیم ضریب همبستگی حاصل را ضریب همبستگی جزئی می

همبستگی در صورتی که متغیر خاصی بر روي هر دو متغیر تأثیرگذار است، اثر آن بر روي دو متغیر ثابت 

  . شود شده و میزان همبستگی واقعی میان دو متغیر محاسبه میفرض 

و ظرفیت  (Weight)خواهیم ضریب همبستگی میان متغیرهاي وزن ماشین  براي مثال فرض کنید می

را بدست آوریـم، بـا توجـه بـه اینکـه هـر دو متغیـر بـاال تحـت تـأثیر تعـداد سـیلندر              (Engine)موتور 
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(Cylinder) تر است اثر متغیر تعداد سیلندر با ثابت در نظر گرفتن آن حذف شود تـا  نمایند، به تغییر می

تر از ضریب همبستگی  ضریب همبستگی جزئی بین دو متغیر وزن ماشین و ظرفیت موتور آن مقدار واقعی

 Analyzeو منـوي   Correlateرا از زیـر منـو    …Partialبراي اجراي ایـن فرمـان گزینـۀ    . را نشان دهد

  : یم تا پنجره زیر باز شودنمائ انتخاب می

  
  

. همانند قبل در قسمت سمت چپ پنجره لیستی از متغیرهاي فایـل جـاري نمـایش داده شـده اسـت     

و متغیـر یـا    Variablesمتغیرهایی که محاسبه ضریب همبستگی جزئی آنها مورد نظر اسـت بـه جعبـۀ    

  .نمائیم منتقل می Controlling forشوند به جعبۀ  متغیرهایی که در این محاسبه ثابت فرض می

 Display Actualنماید و با عدم انتخـاب   مانند بخش قبل عمل می Test of Significanceبخش  

Significance Level داري  مقایر سطح معنیsig و تعداد مشاهدات در خروجی ظاهر نخواهند شد .  

  :شود جعبۀ گفتگوي زیر را ظاهر می … Optionsبا فعال کردن کلید 
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 Zero-Orderاسـت بـا ایـن تفـاوت کـه گزینـۀ             Bivariateجزئیات جعبۀ گفتگو مشابه فرمـان  

Correlations  در بخشStatistics بـا انتخـاب ایـن گزینـه، ضـرایب      . جایگزین گزینۀ مشابه شده است

  . شود محاسبه و آزمون می) ثابت(همبستگی کلیه متغیرها بدون اعمال متغیرهاي کنترلی 

  PPaarrttiiaallاي از خروجی فرمان اي از خروجی فرمان   نمونهنمونهـ ـ 11ــ33ــ1010

نمــوده و مقــدار  Variablesرا وارد پنجــرة  Weightو  Engine ،Hourseبــراي نمونــه، متغیرهــاي 

و وارد کـردن آنهـا در    Sylinderو  Originهمبستگی جزئی آنها با ثابت در نظر گرفتن اثرات متغیرهاي 

  :شود رت زیر ظاهر میو تأئید فرمان در خروجی به صو Controlling forقسمت 

  
  

 Engine، آزمون همبستگی میان سه متغیـر  Correlationsشود در ماتریس  همانطور که مالحظه می
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به صورت دو بـه دو و بـا فـرض ثابـت     ) وزن ماشین( Weightو ) قدرت موتور( Hourse، )ظرفیت موتور(

با توجه به . به صورت باال است) تعداد سیلندر( Sylinderو ) محل ساخت( Originبودن اثرات متغیرهاي 

و ضریب  Houreو  Engineبین دو متغیر  sig=000/0داري  و سطح معنی 63/0مقدار ضریب همبستگی 

رسـیم کـه میـان متغیـر      به این نتیجـه مـی   Weightو  Engineبراي  sig=000/0و  r=568/0هبستگی 

Engine  و هر یک از متغیرهايHourse  وWeight و در جهت مستقیم برقرار است و با  دار رابطه معنی

  . داري قدرت و وزن ماشین افزایش خواهد یافت افزایش ظرفیت موتور به صورت معنی

است که  sig=000/0و  48/0مقدار ضریب همبستگی برابر  Weightو  Hourseهمینطور میان متغیر 

  . دار و مستقیم است دهندة رابطۀ معنی باز هم نشان

به متغیرهاي با اثـرات ثابـت بدسـت     Sylinderو  Originا در نظر گرفتن متغیرهاي البته این نتایج ب

آمده است و در صورتی که اثرات این دو متغیر ثابت در نظر گرفته نشود مقدار ضریب همبستگی با مقدار 

  . ضریب همبستگی جزئی بدست آمده در این بخش به طور حتم متفاوت خواهد بود

ــا انتخــاب گزینــۀ  در  … Optionsدر کلیــد  Statisticsاز قســمت  Zero-Order Correlationب

شود  خروجی یکی با در نظر گرفتن متغیرهاي ثابت و دیگري بدون در نظر گرفتن متغیرهاي ثابت ارائه می

توانـد تفـاوت مقـادیر روش     که در حقیقت کاربر با مقایسه مقادیر ضریب همبستگی در این دو حالت مـی 

Bivariate ) را با مقادیر روش ) در نظر گرفتن متغیر ثابتبدونPartial  خروجـی اجـراي   . مشاهده کنـد

  :این فرمان به صورت زیر است
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شود متغیر کنترلی در قسمت اول خروجی در نظر گرفته نشـده و در قسـمت    همانطور که مالحظه می

  .خودورها بیان شده است دوم نتایج با در نظر گرفتن متغیرهاي کنترلی تعداد سیلندر و کشور سازنده

  

  :نیتمر

  

  . دیان نمائیرا ب یجزئ یو همبستگ ییدودو یتفاوت همبستگ -1

  شتر است و چرا؟یبه نظر مشان کاربرد کدام نوع از همبستگس ب -2

ر وزن خـودرو  یـ با متغ ییدو دو یرا با با استفاده از همبستگ  carsل یفا يرهایهمه متغ یهمبستگ -3

  . دیان نمائیعوامل آنها را ب یزان همبستگیب مید و به ترتیبدست آور

د و بـر  یـ ماران بدسـت آور یقنذ خون بت را یماران مبتال به هپاتیل بیفا يرهایهمه متغ یهمبستگ -4

  . دینمائ يانها را رتبه بند یاساس شدت همبستگ

بـه چـه     employe dataل یـ افـراد در فا  يحقوق جار يعوامل موثر بر رو يبه نظر شما رتبه بند -5

  . باشد یصورت م



  
  

 

248 

248 

زان خـالص  یـ در شرکت بر اساس معوامل موثر بر حقوق افراد را  یجزئ یبا توجه به روش همبستگ -6

  . دینمائ يشدت آنها رتبه بند

مـاران مبـتال بـه    یل بیـ فشار خـون افـراد را در فا  عوامل موثر بر  یجزئ یبا توجه به روش همبستگ -7

  . دینمائ ينها رتبه بندزان خالص شدت آیبر اساس م ت یهپات

زان یـ بـر اسـاس م    carsل یـ عوامل موثر بر وزن خودرو را در فا یجزئ یبا توجه به روش همبستگ -8

  .دینمائ يخالص شدت آنها رتبه بند

  

  

  

  

  



    ازدهمازدهمییفصل فصل 

  رگرسیون خطیرگرسیون خطی

  فصل دوازدهم یاهداف آموزش

  :د بتواندین فصل بایر پس از مطالعه ایفراگ

  

  .ان کندیرا ب یون خطیرگرسه در یم اولیمفاه -

 .دیرا ب ذکر مقال شرح ده  Spss.16در نرم افزار  یون خطیمراحل انجام رگرس -

 . را انجام دهد  Spss.16در نرم افزار  یونیمستقل به مدل رگرس يرهاینحوه ورود متغ -

 . ح دهدیرا با ذکر مثال توض یونیها در رگرسآمارمراحل انجام محاسبه  -

 .ان کندیرا ب یون خطینمودارها در رگرسل رسم یدال -

 .را با ذکر مثال شرح دهد Spssدر نرم افزار  یون خطیمراحل رسم نمودار رگرس -

 .برازش شده را شرح دهد یونیبودن مدل رگرس یفرض خط یبررس -

  .را با ذکر مثال انجام دهد Spssدر نرم افزار  یون خطیرگرس یره اطالعات فرعیمراحل ذخ -

  : : بانی اولیهبانی اولیهـ مـ م11ــ1111

ي بدست آوردن رابطۀ میـان  آمارهاي  همانطور که در فصل اول بیان شد، یکی از اهداف استفاده از تکنیک

استنباطی وظیفۀ بدست  آمارباشد، رگرسیون هم مانند تمامی ابزارهاي  از متغیرها می یدو متغیر یا بین گروه

هـدف   وجـود دارد و متغیـر پیوسـته    2تنهـا   ون ساده یدر رگرس . آوردن رابطۀ میان متغیرها را بر عهده دارد
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هـاي   بـراي مثـال در مثـال ماشـین    . بدست آوردن تأثیر یک متغیر پیوسته بر روي متغیر پیوسته دیگر اسـت 

که وزن  Weightباشد، براي بدست آوردن تأثیر متغیر  موجود می Carsانتخاب شده که اطالعات آن در فایل 

ها در ازاي یک گالن سـوخت اسـت بایـد از رگرسـیون      که میزان طی مسافت mpqباشد بر روي  خودروها  می

استفاده نمود زیرا هر دو متغیر مستقل تأثیرگذار و هم متغیـر وابسـته تأثیرپـذیر از نـوع متغیرهـاي پیوسـته       

  . باشند می

kX,...,X,Xمتغیر مستقل  kفرض کنید  ـ    وجود دارند و می 21 ر روي یـک متغیـر   خـواهیم تـأثیر آن را ب

دهند بدست آوریم، رابطه میان متغیرهـاي مسـتقل    نشان می Yپیوسته وابسته که در رگرسیون آن را با نماد 

kX,...,X1  و متغیر پیوستهY تواند به صورت زیر باشد می :  

e)X,...X(fY k += 1  

X,...X(f(مقدار تفاوت میان  eباشد و  می kX,...,X1تابعی احتمالی بر حسب متغیرهاي  fکه در آن  k1 

اگـر تـابع   . باشد ي نرمال با میانگین صفر میآمارمتغیري تصادفی است که داراي توزیع  eباشد،  می Yو مقدار 

kX,...,X,Xیک تابع خطـی از متغیرهـاي    fاحتمالی  e)X,...X(fYباشـد مـدل    21 k += رگرسـیون   را 1

kX,...,X,Xیک تـابع خطـی از متغیرهـاي     fخطی و اگر  X,...X(fY(نباشـد مـدل    21 k1=   را غیرخطـی

  .نامند می

در یک کرت ) بر حسب لیتر(دهی  و میزان آب) بر حسب کیلوگرم(براي مثال رابطۀ میان میزان کوددهی  

  : زمین کشاورزي با میزان برداشت محصول به صورت

21 324/0827/0427 XXY ++=  

بـا   Yچون رابطه میان . میزان برداشت محصول است Yمیزان آب دهی و  2Xمیزان کود،  1Xکه در آن 

لري طول میزان گـا 1Xگویند، حال اگر  تمامی متغیرهاي مستقل خطی است به این مدل رگرسیون خطی می

میزان افزایش وزن کودکان در سـال بـر    Yافزایش قد کودکان در سال باشد و  2X ،دریافتی کودکان در سال

  حسب گرم باشد آنگاه 
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2124243 1
XeLnXY −++=  

از  2Xو  1Xي بدسـت آوردن تـأثیر   رابطه غیرخطـی برقـرار اسـت، بـرا     Yو  2Xو  1Xآنگاه چون میان 

توان با اسـتفاده   ذکر این نکته ضروري است که در بسیاري از موارد می. نمائیم رگرسیون غیرخطی استفاده می

  . ي رگرسیون غیرخطی را به رگرسیون خطی تبدیل نمودآماراز تبدیالت 

  : : ـ رگرسیون خطیـ رگرسیون خطی22ــ1111

بـه   yرسیون خطی همانطور که عنوان شد رابطۀ میان مجموعۀ متغیرهاي مستقل و متغیـر وابسـته   در رگ

  : صورت خطی است براي مثال

N,...,ieX...XXY ikikiii 12211 =+β++β+β+β= o  

,,...,kکه در آن  βββ 1o  ،پارامترهاي مجهولe  متغیر تصادفی وkX,...,X1 متغیرهاي مستقل هستند .  

فرض اولیـه الزم و ضـروري اسـت کـه تعـدادي از آنهـا        م  یک رگرسیون خطی رعایت چند پیشبراي انجا

  :عبارتند از

o=)e(E i   
2σ=)e(Var i  2وσ مقداري ثابت .  

o=)e,e(Cov ji  

o=)X,X(Cov ji   

o=)X,X(Covمنظور از  ji     عدم وابستگی میان متغیرهاي مستقل است، اگر دو متغیر مسـتقل بـه هـم

نمـائیم کـه داراي    وابسته هستند، لزومی ندارد کـه هـر دو متغیـر وارد مـدل شـوند، مـدلی را وارد مـدل مـی        

  . باشد می Yهمبستگی بیشتر با متغیر وابسته 

و منـو   Regressionرا از زیـر منـو    Linear، فرمـان  SPSSافـزار   براي انجام یک رگرسیون خطی در نرم

Analyze انتخاب نموده و اجراي نمائیم تا پنجرة زیر باز شود :  
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شود در قسمت سمت چپ پنجره لیسـتی از تمـامی متغیرهـاي موجـود در فایـل       همانطور که مشاهده می

  . هاي قبل ظاهر شده است جاري مانند پنجره

مجموعـۀ متغیرهـاي    Independent (s)را وارد و در پنجـرة   کاربر متغیر وابسـته  Dependentدر پنجرة 

 (Weight)د، براي مثال براي انجام رگرسیون خطی و بدست آوردن تأثیر وزن ماشین ینمای مستقل را وارد می

و  Independent(s)، متغیر وزن ماشـین را در پنجـرة   (mpq)یک گالن سوخت  يبر روي طی مسافت در ازا

در مثال باال اگر قبل از . نمائیم وارد می Dependentزاي یک گالن سوخت را در پنجرة متغیر طی مسافت در ا

بـر روي   Weightبیان اطالعاتی در مورد دیگر محتویات پنجره بخواهیم یک خروجـی سـاده از تـأثیر متغیـر     

mpq  مشاهده کنیم، دکمۀOK زنیم تا خروجی زیر ظاهر شود را می:  
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انـد را بیـان    لیستی از متغیرهاي مستقل که وارد شده Variable Entered/Remoreام در پنجرة اول با ن

  . ایم، نام آن را بیان کرده است را وارد نموده Weightکند، چون تنها یک متغیر  می

تـوان قضـاوت    ، معیاري را بیان کرده است که از طریـق آن مـی   Model Summaryدر جدول دوم با نام 

)R(د متغیرهاي مستقل موجود در مدل مناسب است یا خیر؟ این معیار به ضریب تعیـین  نمود که آیا تعدا 2 

و هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد نشان دهنـدة   1و عدد  0معروف است و عددي است که بین  Rsquareیا 

ر وابسـته در مـدل رگرسـیون    مناسب بودن تعداد و نوع متغیرهاي انتخابی مستقل براي توجیه تغییرات متغیـ 

  .است

را براي ضریب تعیین به عنوان مناسب بودن  7/0مقدار باالتر از  آمارهاي کاربردي علم  در بسیاري از شاخه 

در این مثال مقدار ضـریب تعیـین   . گیرند نوع انتخاب و تعداد متغیرهاي مستقل تأثیرگذار در مدل در نظر می

  . دة ناکافی بودن تعداد متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل استدهن است که نشان 65/0برابر حدود 

کننده مناسب بودن یا نبودن رگرسـیون خطـی بـراي بـرازش مـدل       ، بیانANOVAجدول سوم با عنوان 

  :فروض این آزمون به صورت زیر است. است
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  oH: مدل خطی مدل مناسبی در برازش مدل رگرسیون نیست

  1H. ون خطی در برازش مدل مناسب استمدل رگرسی

باشد بـه معنـی    sig>αقابل تحلیل است اگر  (sig)داري  و سطح معنی Fة آمارنتایج آزمون فوق از طریق 

 α≤sigباشد و چنانکـه   رد فرض اولیه و به معنی نامناسب بودن روش رگرسیون خطی براي برازش مدل می

دهندة مناسب بودن رگرسیون خطی در برازش مدل رگرسیونی و بدست آوردن تـأثیر متغیرهـاي    شد، نشانبا

  . مستقل بر روي متغیر وابسته است

خواهد  α≤sigخواهد بود که  sig=000/0شود که  مشاهده می α=05/0در جدول فوق با در نظر گرفتن 

  . زش رگرسیون خطی استدهندة مناسب بودن برا بود و نشان

  : باشد اگر مدل خطی به صورت  حاوي اطالعات ضرایب مجهول مدل می Coefficientsجدول 

11XY β+β= o  

oβاست، مقدار  mpqمتغیر  Yو  Weightمتغیر  1Xباشد که در آن  که از آن به عنوان عرض از مبدأ یا   

در هر خودرو است که هر ماشین به طـور متوسـط داراي آن    mpqبرند، مقدار متوسطی از  مقدار ثابت نام می

در ازاي یک واحد تغییر  mpqمقدار تغییر در واحد  1βها ندارد و ضریب  است و ربطی به تغییرات وزن ماشین

Weight شود مقدار ضریب  یهمانطور که در جدول باال مشاهده م. استoβ  1و ضـریب    5/45برابر حدودβ 

، مقـدار مسـافت طـی    (Weight)کند با یک واحد تغییر وزن ماشـین   باشد که بیان می می -007/0در حدود 

یـک از ضـرایب    بـراي هـر   sigو  tة آمارهاي  در ستون. کم خواهد شد 007/0شده در ازاي یک گالن سوخت 

براي هـر دو پـارامتر    sig=000/0حذفی اولیه برابر صفر بودن آنها مورد آزمون قرار گرفته است که با توجه به 

oβ  1وβ شود فرض برابر صفر بودن آنها رد می .  

را بـه صـورت    mpqو  Weightن متغیر توان مدل رگرسیون خطی میا با توجه به اطالعات جداول باال می

X//Y 0070545   . باشد می Weightمتغیر،  Xو  mpqمتغیر   Yکرد که در آن  =−

توانسیتم مدل فوق را مدلی مناسب ارزیـابی نمـوده و    اگر مقدار ضریب تعیین به اندازه کافی بزرگ بود می
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به مناسب نبودن ضریب تعیین نیاز به ورود متغیرهاي در جهت بهبود آن قدمهاي بعدي را برداریم اما با توجه 

  . ه نمایدیمستقل جدیدي که مقدار بیشتري از تغییرات متغیر وابسته را توج

  :را نیز به عنوان متغیر مستقل وارد مدل نمائیم آنگاه مدل نهایی به صورت Hoursاگر متغیر 

)(061/0)(005/07/44 Hourseweightmpq −−=  

توان استنباط نمود که مدل خطی، مدلی مناسب است اما  می sig=000/0 در خواهد آمد، با توجه به مقدار

است باز هم نیاز به ورود متغیرهاي مستقل تأثیرگذار بیشتري  675/0با توجه به مقدار ضریب تعیین که برابر 

  . شود به مدل احساس می

هبـود ضـریب تعیـین    همانگونه که در فروض مدل عنوان شد، متغیرهاي مستقلی که در مراحل بعد براي ب

  . شود نباید با متغیرهاي مستقل موجود در مدل همبستگی  داشته باشند وارد می

شـود مـدل نهـایی     تواند به صورت بلوکی صورت گیـرد، ایـن عمـل سـبب مـی      ورود متغیرهاي مستقل می

یه پارامترها با مدل بلوك قبلی در کل)  بلوك (اي ساخته شود و مدل در هر مرحله  رگرسیون، به صورت مرحله

  . و جداول باال قابل  مقایسه باشد

بزنیـد و دو متغیـر    Blockرا در قسـمت   Nextوارد شـود و دکمـۀ    Weightبراي مثال اگر ابتـدا متغیـر   

Weight  وHourse   هـا بـراي مـدلی بـا      را وارد نمائید آنگاه در تمام جداول خروجی امکان مقایسـه خروجـی

آورد، با مقایسه نتـایج   را فراهم می Hourseو  Weightتغیرهاي مستقل و مدلی با م Weightمتغیر مستقل 

  . اید، مالحظه کنید را که وارد مدل نموده Hourseتوانید مؤثر بودن یا نبودن متغیر جدید  می

  ـ نحوه ورود متغیرهاي مستقل به مدل رگرسیونیـ نحوه ورود متغیرهاي مستقل به مدل رگرسیونی33ــ1111

  : دهد، این روشها عبارتند از ن میروش ورود متغیرهاي مستقل را به مدل رگرسیونی نشا Methodجعبۀ 

  EEnntteerrـ روش ـ روش 

اند، بـه   وارد شده Independent (s)در این روش، کلیه متغیرها در یک مرحله و به ترتیبی که در پنجرة  
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شدت یا ضعف وابستگی متغیر وابسته به این متغیرها اثري در شکل نهایی مدل . شوند مدل رگرسیون وارد می

روش ورود متغیرهـاي مسـتقل از   . شـوند  ت تمامی متغیرهاي مستقل به مدل وارد مینخواهد داشت و در نهای

انتخـاب  . تواند روش خاص خود را در ورود به مدل داشـته باشـد   بلوك متغیرهاست و هر بلوك از متغیرها می

انجـام   Previousو برگشت بـه بلوکهـاي قبلـی بـا فعـال کـردن        Nextیک بلوك جدید با فعال کردن کلید 

  . شود می

  اي متغیرهااي متغیرها  ـ روش ورود مرحلهـ روش ورود مرحله

در  Independent (s)را انتخاب کنیم، ورود متغیرهـاي جعبـۀ    Stepwiseگزینۀ  Methodاگر در جعبۀ 

مدل از متغیري که بیشترین همبستگی را با متغیر وابسته دارد تا متغیري که کمترین همبستگی را با متغیـر  

 Fة آمـار داري یـا   ر میزان اهمیت متغیر در مدل مقـدار سـطح معنـی   پذیرد، البته معیا وابسته دارد صورت می

هـاي دیگـر مـدل را     این مقادیر به همراه برخی ویژگی. داري متغیرهاست متناظر با آن در جدول آزمون معنی

  :تعیین کرد … Optionsتوان با فعال نمودن کلید  می

  
  

 Useگزینـۀ  . کننـد  اي را تعیـین مـی   معیار توقف روش مرحلـه  Stepping Method Criteriaدر بخش 
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Probability of F ة آمارداري  براي انتخاب معیارها بر اساس مقدار سطح معنیFرود ، به کار می .  

دهـد کـه ضـرایب رگرسـیونی متغیرهـاي       داري را نشان می حداکثر مقدار سطح معنی Entryمقدار جعبه 

  . کنند ورودي به مدل تحمیل می

  
داري را بـراي خـروج متغیرهـا در هـر مرحلـه از مـدل        حـداقل سـطح معنـی    Removalدر مقابل جعبـۀ  

داري در آزمون ضریب رگرسیونی متغیري از عـدد   براي نمونه اگر مقدار سطح معنی. دهد رگرسیونی نشان می

. ودش بیشتر باشد از مدل خارج می 1/0شود و اگر مقدار از  کمتر باشد، متغیر متناظر آن به مدل وارد می 05/0

داري  متناظر با هر سـطح معنـی   Fه آمارتواند همین حدود را براي  می Use F Valueبه همین ترتیب گزینۀ 

  . تکرار نماید

در مـدل رگرسـیونی   ) عرض از مبـدأ (سبب حضور عدد ثابت  Include Constanst in Equationگزینۀ 

  . خواهد شد

 Exclude Casesشود گزینۀ  تعیین می Missing Valuesها در بخش  نحوة رفتار با مقادیر گمشده داده

Listwise  حذف مشاهده از کلیه متغیرهـا (سبب حذف فهرست گونه مشاهدات داراي مقادیر گمشده است( ،

سبب حذف جفت گونه مشـاهدات گمشـده از متغیـر مسـتقل و وابسـته       Exclude Cases Pairwiseگزینۀ 

. شـوند  دیر گمشده بـا میـانگین مشـاهدات جـایگزین مـی     مقا Replace with Meanخواهد شد و با انتخاب 

 Weightشـود از آنجـا کـه متغیـر      مالحظـه مـی   Variable Entered / Removedهمانطور که در جـدول  

داشته است، آن را وارد مدل نموده و در قالب مدل شـماره یـک آن را معرفـی     mpqبیشترین همبستگی را با 

، مـدل خطـی   ANOVAبـوده اسـت و در جـدول     652/0تعیین برابر نموده است، در این مدل مقدار ضریب 

 Coefficientsمناسب تشخیص داده شده است، همینطور مدل به صورت زیر با توجـه بـه اطالعـات جـدول     

  . شده است شبراز

)(007/038/45 weightmpq −=  
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فـزایش یافتـه   ا 675/0به مدل اضافه شده است و ضریب تعیین بـه مقـدار    Hourseدر مرحلۀ دوم، متغیر 

دهندة  نشان) ANOVA )05/0=sig≤αهمچنان نتایج جدول  Hourseاست، همینطور با وجود متغیر جدید 

نتایج برآورد پارامترهاي مدل بـه صـورت زیـر در جـدول     . مناسب بودن رگرسیون خطی در برازش مدل است

Coefficients موجود است .  

)(061/0)(005/07/44 Hourseweightmpq −−=  

لیست متغیرهاي خارج شده از مدل در هر مرحلـه   Exclude Variablesبا نام  در آخرین جدول خروجی

، به دلیل عدم وجود همبستگی جزئی شدید بـا  Engineشود متغیر  دهد، همانطور که مالحظه می را نشان می

  . از مدل خارج شده است و دلیلی براي وارد کردن آن در مدل وجود ندارد mpqمتغیر 

  وروديوروديـ روش حذف متغیرهاي ـ روش حذف متغیرهاي 

توان متغیرهاي با اثربخشی کم را از هر بلوك در مـدل   می Methodدر جعبۀ  Removeبا انتخاب گزینۀ  

توان به عنوان روش اولین بلـوك   البته ذکر این نکته ضروري است که این روش را نمی. رگرسیونی حذف نمود

وارد شـوند و در بلوکهـاي بعـدي بـا     هاي قبلی بـه مـدل    بایست متغیرها در یکی از بلوك انتخاب کرد زیرا می

  . انتخاب این روش آنها را حذف نمود

  : : ـ روش حذف تدریجی متغیرهاـ روش حذف تدریجی متغیرها

بـا  . توان روش حذف تدریجی را بر روي متغیرهاي مسـتقل اعمـال نمـود    می Backwardبا انتخاب گزینۀ 

که  … Optionsۀ در گزین Removalاجراي این روش همان معیارهاي پذیرش و رد متغیرها از طریق پنجرة 

. گیرد توضیح داده شد براي حذف تدریجی متغیرها به ترتیب کم اهمیت بودن آنها صورت می Enterدر روش 

را در برابـر   Hourseو  Weight ،Engineبراي مثال خروجی اجراي این روش هنگامی که سه متغیر مستقل 

  :رت زیر استنمائیم به صو در مدل رگرسیون خطی برازش می mpqمتغیر وابسته 
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شـوند   وارد مـی  1شود ابتدا سه متغیر مستقل در مدل  همانطور که در جدول اول خروجی باال مشاهده می
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شود و مدل بهینه دوم که مقدار ضـریب   از لیست متغیرهاي ورودي حذف می Engineاما در مدل دوم متغیر 

در مدل است، برازش  Engineل اول با وجود متغیر باالتر از مد (Adjust R Square)تعیین تبدیل شده آن 

  .شود می

شود در مدل اول فرض برابر صفر بـودن ضـریب متغیـر     مالحظه می Coefficientهمانطور که در جدول  

Engine  432/0با توجه به مقدار=sig شود و این به معنی عدم تأثیر متغیر  رد نمیEngine    بـر روي متغیـر

mpq  در حضور متغیرهايWeight  وHourse  است به همین دلیل متغیرEngine     از مـدل حـذف شـده و

  :مدل برازش شده خطی رگرسیونی به صورت 

)weight(/)Hourse(//mpq 00500610744 −−=    

از طریق  mpqتغییرات متغیر % 67دارد و به این معنی است که  67/0خواهد بود که ضریب تعیین برابر با 

  . ه استدر یک رابطۀ خطی قابل توجی Hourseو  Weightتغییرات متغیرهاي 

نام متغیرهاي حذف شده از مدل بیان شده است، همانطور که  Exclude Variablesدر جدول آخر با نام 

  . حذف گردیده است 2از مدل شماره  Engineشود متغیر  مالحظه می

  ـ روش ورود تدریجی متغیرهاـ روش ورود تدریجی متغیرها

دار بودن همبستگی با  در صورت معنی(توان متغیرها را یکی پس از دیگري  می Forwardبا انتخاب گزینۀ 

میـزان اهمیـت هـر متغیـر از     . معیار ورود متغیرها، اهمیت بیشتر آنهـا اسـت  . به مدل وارد کرد) متغیر وابسته

مراحل انجام فرآیند انتخاب توسط این روش درسـت بـر   . آید بدست می Yمقایسه ضریب همبستگی با مقدار 

نمایـد و پـس در    شـدید را وارد مـدل اول مـی    است یعنی ابتدا متغیر با همبسـتگی  Backwardعکس روش 

  . کند داري ورود متغیرهاي دیگر آنها را به تدریج واردمدل می مراحل بعد در صورت معنی

  ها در رگرسیون خطیها در رگرسیون خطی  ههآمارآمارـ محاسبه ـ محاسبه 44ــ1111

ــرفتن    ــانبی و گــ ــات جــ ــت اطالعــ ــراي دریافــ ــاربــ ــد    هآمــ ــیون، کلیــ ــدل رگرســ ــا در مــ   هــ
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Statistics … ایی به شکل زیر ظاهر شود جرهکنیم تا پن را فعال می :  

  

  
  

گزینـۀ  . شـود  نحـوه نمـایش ضـرایب رگرسـیونی نمـایش داده مـی       Regression Coefficientدر بخش 

Estimates        برآوردهاي ضـرایب رگرسـیونی را در قالـب اعـداد سـتونB   در جـدولCoefficient   نمـایش

  . دهد می

با انتخاب این . شود ینان برآورد ضرایب نشان داده میفاصلۀ اطم Confidence Intervalsبا انتخاب گزینۀ 

 Enterو انتخـاب روشـی    mpqو متغیـر وابسـته    Hourseو  Weightگزینه براي مدل با متغیرهاي مستقل 

بـه صـورت زیـر اضـافه      Coefficientsبه جـدول   Confidence Interval for B %95ستونهاي با عنوان  

  : شود می
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، ماتریس همبستگی میان متغیرهاي مستقل به صورت زیـر ظـاهر   Covariance matrixبا انتخاب گزینۀ 

  : شود می

  
، جـدول تحلیـل واریـانس و معیارهـاي ضـریب همبسـتگی و       )برازش مـدل ( Model Fitبا انتخاب گزینۀ 

 شود که نتیجه انتخاب این گزینه که در حالت عادي انحراف معیارهاي متغیرهاي مستقل در خروجی بیان می

  .ایم هاي قبلی مالحظه نموده فعال است را در خروجی

 Model Summary، مقدار ضریب تعیین تبدیل شـده را در جـدول   R Square Changeانتخاب گزینۀ 

  . کند ارائه می

اي به  هاي توصیفی از متغیرهاي مستقل و وابسته در پنجره باعث ارائه خالصه Descriptiveانتخاب گزینۀ 

  : شود به صورت زیر می Statistics Descriptiveنام 

  
، ضریب همبستگی هر یک از متغیرهـاي مسـتقل بـا     Part and Partial Correlationsبا انتخاب گزینۀ 
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نتیجه انتخاب گزینۀ فـوق بـراي   . متغیر وابسته در صورت ثابت ماندن سایر متغیرهاي مستقل ارائه شده است

  : به صورت زیر است mpqوابسته  و متغیر Hourseو  Weightمتغیرهاي مستقل 

  
  

رود،  به منظور تشخیص همخطی میان متغیرهاي مستقل به کار مـی  Collinearity Diagnosticsگزینۀ 

دهد که یک یا چند متغیر مستقل در مدل رگرسیونی، ترکیب خطـی   هم خطی میان متغیرهاي زمانی رخ می

  :انتخاب این گزینه به صورت زیر براي است خروجی. از سایر متغیرهاي مستقل موجود در مدل باشد

  
  

. تعداد مقادیر ویژه برابر تعداد پارامترهاي مدل اسـت . دهد بعد ریشه راکد را نشان می Dimensionستون 

شـاخص شـرطی    Conditional Indexسـتون  . دهـد  مقدار ریشه راکـد را نشـان مـی    Eigen Valueستون 

 Variance Proportionsمـاتریس  . تعداد ریشۀ راکد اسـت  Kدر آن دهد که  متناظر با هر ریشه را نشان می

نشان ) بر حسب نسبت(هاي راکد محاسبه شده  سهم هر یک از متغیرهاي مستقل موجود در مدل را در ریشه

، سهم واریانس این متغیر به ریشـۀ راکـد چهـارم    Constant 83/0براي مثال در ستون اول با عنوان . دهد می
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ضرایبی که درصد باالیی . ها بیان شده است به همین ترتیب براي متغیرهاي مستقل این جفت. اختصاص دارد

با توجه  Engineو  Weightاند براي نمونه در خروجی باال  را در یک ریشه راکد نشان دهند به یکدیگر وابسته

و  Engineغیرهـاي  به مقدار باالي آنها در ریشۀ راکد چهـارم بـه یکـدیگر نزدیکنـد یـا در حقیقـت میـان مت       

Weight     یک رابطۀ خطی برقرار است به همین دلیل در یک مدل مناسب لزومی ندارد هـر دو آنهـا در مـدل

  . خطی حضور داشته باشند

  : : ـ رسم نمودارها در رگرسیون خطیـ رسم نمودارها در رگرسیون خطی55ــ1111

اي برخوردار است، رسـم نمودارهـا در رگرسـیون خطـی بـه دو       رسم نمودارها در رگرسیون از اهمیت ویژه

  : گیرد ظور صورت میمن

o=)e(Eهاي اساسی مدل مانند  ـ آزمون فرض1 i  2یاσ=)e(Var i  2و مقدارσ یک مقدار ثابت .  

 … Plotsهاي پرت مؤثر در برازش مدل رگرسیونی براي رسم نمودارها، کلیـد   ـ یافتن نقاط مؤثر یا داده2

  :نمائیم تا جعبۀ گفتگوي زیر ظاهر شود را فعال می
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توان نمودار آنها را در مقابل یکدیگر رسم نمـود نشـان    جعبۀ سمت چپ فهرست کلیۀ متغیرهایی را که می

  : این متغیرها عبارت هستند از. دهد می

  . ، متغیر وابسته در مدل رگرسیونیDEPENDENTـ 

  . د شده متغیرهاي وابستههاي استاندار بینی ، متغیر مقادیر پیشZPRED*ـ 

  . ، متغیر مقادیر خطاهاي استاندارد شدهZRESID*ـ 

  . هاي حذفی ، متغیر مقادیر باقیماندهDRESID*ـ 

  . ها بینی ، متغیر مقادیر تعدیل شده پیشADJPRED*ـ 

  . ، متغیر مقادیر استودنت شدهSRESID*ـ 

  . ، متغیر مقادیر استودنت شده حذفیSDRESID*ـ 

متغیـر محـور   . راست، به ورود متغیرهاي متناظر با محورهاي افقی و عمـودي اختصـاص دارد  جعبۀ سمت 

تـوان محورهـاي    می Nextبا فعال کردن . گیرد جاي می Xو متغیر محور افقی در جعبه  Yعمودي در جعبۀ 

  . نمائیم را فعال می Previousهاي محورهاي قبلی  براي تغییر مشخصه. سایر نمودارها را فعال کرد

انتخـاب گزینـۀ   . هسـتند  (Scatter)نمودارهاي قابل ترسیم در ایـن پنجـره از نـوع نمودارهـاي پـراکنش      

Produce all Partial Plots نـوع  . ، سبب تولید کلیه نمودارهاي جزئی مرتبط با نمودار ترسیمی خواهد شـد

اي مثال در شکل زیر نمـودار  بر. نمودارهاي جزئی به نوع مدل انتخابی و متغیرهاي موجود در آن بستگی دارد

  :رسم شده است Hourseدر مقابل متغییر   mpqپراکنش 
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بـا انتخـاب   . دهد نوع نمودارهاي ممکن از خطاها را نشان می Standardized Residual Plotsدر بخش 

 Normal Probability Plotsتوان نمودار هیستوگرام خطاها را ترسیم نمود و گزینۀ  می Histogramگزینۀ 

  : باشد هاي زیر می نتایج انتخاب این دو گزینه، شکل. نماید نمودار خط نرمال خطاها را رسم می
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ها به خط وسط نزدیکتر باشند نشان دهندة نرمـال بـودن توزیـع خطاهـا      هر چه داده P-P Plotدر نمودار 

  . است

ــر وابســته    ــرازش شــده متغی ــادیر ب ــر مق ــا در براب ــراکنش خطاه ــل  DEPENDENT(نمــودار پ در مقاب

*ZRESID (دهنده تصادفی بودن نقاط خطا در برابر مقادیر برازش شـده متغیـر پاسـخ اسـت     به نوعی نشان .

  : دهد شکل زیر نمودار پراکنش متغیر پاسخ در مقابل مقادیر خطا را نشان می

  
  

ته باشـد و نتـوان   باید استقالل وجود داشـ  eو مقادیر  Yذکر این نکته ضروري است که میان برازش شده 

  . بین آنها یک رابطۀ خطی ایجاد نمود
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  ـ بررسی فرض خطی بودن مدل رگرسیون برازش شدهـ بررسی فرض خطی بودن مدل رگرسیون برازش شده66ــ1111

هـا در   هنگامی که متغیر وابسته یک تابع غیرخطی از متغیرهاي مستقل باشد، با استفاده از ترسـیم مانـده  

دن مـدل رگرسـیون خطـی در بـرازش     توان به مناسب بودن یا نبو مقابل مقادیر برازش شده متغیر وابسته می

همـانطور  . مدل پی برد، در شکل باال مقادیر خطا در مقابل مقادیر برازش شده متغیر وابسته مالحظه نمودیـد 

دهندة عدم  را در شکل فوق مالحظه نمود که نشان Vتوان وجود یک روند به صورت حرف  که مالحظه شد می

اگر رابطه هر یک از متغیرهاي مسـتقل را بـا   . تغیر وابسته استخطی بودن رابطۀ میان متغیرهاي مستقل با م

هاي زیر مالحظه نمائید خواهید دید در همـۀ آنهـا یـک رابطـۀ غیرخطـی بـین متغیـر         متغیر وابسته در شکل

  :مستقل و متغیر وابسته برقرار است
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  ـ ذخیره اطالعات فرعی در رگرسیون خطیـ ذخیره اطالعات فرعی در رگرسیون خطی77ــ1111

  : شود پنجرة اصلی رگرسیون خطی جعبۀ زیر ظاهر می در … Saveبا فعال کردن کلید 
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توان اطالعات مختلف حاصل از برازش مدل رگرسیون خطی  هاي مختلف این جعبه، می با استفاده از گزینه

  . در کنار متغیرهاي موجود ذخیره نمود DataViewرا در پنجرة 

سازي هستند نشـان   را که قابل ذخیرهبینی متغیر وابسته  انواع متغیرهاي پیش Predicted Valuesبخش 

  . دهد می

  . دهد نشان می Data View، انواع خطاها را در پنجرة  Residual'sبخش 
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 Data Viewیـابی بـه مـدل بهینـه در      انواع فواصل را براي هر نمونه به منظـور دسـت   Distancesبخش 

  . دهد نمایش می

هـا را نشـان    نماید کـه میـزان مـؤثر بـودن نمونـه      یهایی را محاسبه م هآمار Influence Statisticsبخش 

  . کند ها را مشخص می بینی فاصلۀ اطمینان پیش Prediction Intervalsدهد و بخش  می

و دادن آدرس یک مکان براي  Save to New Fileدر قسمت  Coefficient Statisticsبا انتخاب گزینۀ 

سیستم به فایـل دیگـري منتقـل     Data Viewیش آنها در توان تمامی اطالعاتی را که خواهان نما ذخیره، می

  . نمائیم

 Export Model Information Toبـراي گزینـه   Browseبا مشخص کردن مسیر یک فایـل از طریـق   

XML File  اطالعات برازش مدل رگرسیونی را در قالب یک فایلHTML    در قالب مسیري کـه در قسـمت

Browse دهد بیان شده است نمایش می .  

هـا   ، ماتریس کواریانس متغیرهـا نیـز در خروجـی    Include The Covariance Matrixا انتخاب گزینۀ ب

  . گردد ظاهر می

  

  :نیتمر

  

ن عامل یاست؟ مهمتر یا مدل مورد  نظر خطیآ. دیبدست آور  carsل یرا در فا  mpg یونیمدل رگرس -1

  ر است؟ یکدام متغ mpg ير گذار بر رویتاث

ا مـدل  یآ. دیبدست آور  emlpoye dataل یمزان درآمد افراد  در فا يرا بر رو یونیسمدل مناسب رگر -2

داده  يل بر رویمتداول تبد يد با استفاده از روشهایتوان یا میدر صورت خطب نبودن آاست؟  یمورد نظر خط

  . دینمائ یها مدل ررا خط

. دیــــآور را بدســــت  carsل یــــوزن خــــودرو در فا يبــــر رو یونیمــــدل مناســــب رگرســــ -3



  دوازدهمدوازدهمفصل فصل 

  

  آزمونهاي ناپارامتريآزمونهاي ناپارامتري

  فصل دوازدهم یاهداف آموزش

  :د بتواندین فصل بایر پس از مطالعه ایفراگ

  .را بشناسد آماردر علم  يناپارامتر يروشها -

  .دیک را شرح دهیرا نام برده و کاربر هر  يآزمون ناپارامتر يانواع فرمانها -

  .را با ذکر مثال شرح دهد Spss.16در نرم افزار  يناپارامتر  chi-squareمراحل انجام فرمان   -

  .را با ذکر مثال شرح دهد Spss.16در نرم افزار  يناپارامتر  Binomialمراحل انجام فرمان   -

  .را با ذکر مثال شرح دهد Spss.16در نرم افزار  يناپارامتر  Runsمراحل انجام فرمان   -

  .را با ذکر مثال شرح دهد Spss.16در نرم افزار  يناپارامتر  One Sample K-Sمراحل انجام فرمان   -

  .در نرم افزار را با ذکر مثال شرح دهد يناپارامتر  Independent Sample 2مراحل انجام فرمان   -

  .را با ذکر مثال شرح دهد در نرم افزار يناپارامتر  K Independent Samplesمراحل انجام فرمان   -

  .در نرم افزار را با ذکر مثال شرح دهد يناپارامتر  Independent Samples 2 انجام فرمان مراحل   -

  .در نرم افزار را با ذکر مثال شرح دهد يناپارامتر  K  Independent Samples مراحل انجام فرمان   -
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  ::ـ مفاهیم اولیهـ مفاهیم اولیه11ــ1212

فرض اولیـه هسـتند کـه در     ي چندین پیشي خود داراآمارهاي  ي در آزمون فرضآماربسیاري از تکنیکهاي 

یکـی از  . توان به نتایج بدست آمده با دقت مـورد نظـر اطمینـان نمـود     فرضها نمی صورت برقرار نبودن این پیش

اسـتفاده از   ،نرمال متغیرهاي پیوسته اسـت کـه در صـورت عـدم وجـود      عیوزفرضها داشتن ت ترین این پیش مهم

ها براي  هاي مهم وجود تعداد به اندازه کافی داده شرط نماید، از دیگر پیش یخاطره ممي را دچار آمارهاي  تکنیک

ي کارایی خـود را  آمارها در بسیاري از آزمونهاي  هآماري کم باشد، آمارهاي  ي است، اگر تعداد دادهآماراستنباط 

  . از دست خواهند داد

هـا بـه جـاي اسـتفاده از      ا تعـداد کـم داده  ها و یـ  براي رفع این مشکل در زمان نبود توزیع مورد نظر در داده

نماید که بـه نـام روشـهاي ناپـارامتري یـا توزیـع آزاد        ي از روشهاي استفاده میآمارروشهاي عمومی و کالسیک 

  . اند شناخته شده

مسائلی را که . نمایند همانند روشهاي محاسبات عددي در ریاضیات عمل می آمارروشهاي ناپارامتري در علم 

هایی نظیر  ت با استفاده از روشهاي کالسیک قابل حل نیست در محاسبات عددي با استفاده از تکنیکدر ریاضیا

  . نمایند روشهاي تکرار حل می

براي اجراي انواع مختلف آزمونهاي پارامتري در نظـر   Analyzeدر منو  Non Parametric Testsزیرمنوي 

  . گرفته شده است
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وظایف ایـن فرمانهـا بـه طـور     . نمایند امتري خاصی را با هدف معینی اجرا میهر یک از فرمانهاي آزمون ناپار

  :خالصه به شرح زیر است

آزمون مربع کاي دو، فرض برابري نسبت هر یک از سطوح یـک متغیـر گسسـته را آزمـون     : Chi-Squareـ 

نیهاي مشاهده شده و مـورد  هاي بین فراوا ة کاي دو استفاده نموده و اساس آن تفاوتآماراین آزمون از . نماید می

  . انتظار در هر سطح از متغیر گسسته است

بـا یـک عـدد خـاص در یـک      ) نسبت موفقیت( Pاي، این آزمون براي مقایسه  ، آزمون دو جملهBinomialـ 

  . رود متغیر گسسته دو سطحی به کار می

قادیر متغیرهـا را مشـخص   ، آزمون گردش، نتیجه این آزمون تصادفی بودن یا نبودن ترتیب رخداد مRunsـ 
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  . نماید می

اي کولموگروف ـ اسمیرنوف ، مقایسه تابع توزیع مشاهدات یک متغیـر    ، آزمون یک نمونهSample K-S-1ـ 

  . دهد اسون یا نمایی را انجام میوبا توزیع مفروض نرمال، یکنواخت، پ

هـا در دو نمونـه مسـتقل را     ن، آزمون دو نمونه مستقل، آزمون برابري میـانگی Independent Samples 2ـ 

  . نماید آزمون می

، آزمون چند نمونه مستقل، میانگین چند نمونه مستقل را با یکـدیگر آزمـون   K Independent Samplesـ 

  . نماید می

، آزمون در نمونه وابسته، توزیـع در متغیـر وابسـته بـه هـم را بـا یکـدیگر مقایسـه         Related Samples 2ـ 

  . نماید می

، آزمون چند نمونه وابسته، توزیع چند متغیر وابسته به هم را با یکـدیگر مقایسـه    K Related Samplesـ 

  . نماید می

  CChhii--SSqquuaarreeـ فرمان ـ فرمان 22ــ1212

هر گاه بخواهیم نسبت سطوح یک متغیر گسسته را با یکدیگر مقایسه نمائیم یا در اصطالح، توزیع یک متغیر 

ض که بین نسبت سطوح آن رابطۀ خاصی برقرار اسـت مقایسـه   گسسته چندسطحی را با توزیع یک متغیر مفرو

  . کنیم استفاده می Chi-Squareنمائیم از آزمون 

خواهیم آزمون نمائیم که آیا نسبت ابتال به هر یک از انواع هپاتیت با هم برابر است یـا نـه؟ در    براي مثال می

CBAحقیقت آزمون فرض  PPP:H ==o هـا بـا دیگـر     یگزین که حداقل یکی از نسـبت را در مقابل فرض جا

هـا در فـرض    سـازي توزیـع داده   افزار با شبیه ، نرمChi-Squareدر فرمان . نمائیم ها برابر نباشد آزمون می نسبت

oH بـا اجـراي فرمـان    . نماینـد  هاي متغیر گسسته عمـل مـی   و مقایسه آن با توزیع دادهChi-Square  جعبـۀ ،

  :شود وي زیر باز میگفتگ
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از بـین متغیرهـاي موجـود،    . شـود  فهرست کلیه متغیرهاي عددي در قسمت سمت چـپ جعبـۀ بـاال مشـاهده مـی     

در بخـش  . نمـائیم  منتقل مـی  Test Variable Listشود به جعبۀ  متغیرهایی را که آزمون بر روي مقادیر آنها اجرا می

Expected Range ها گرفته شود گزینـۀ  شود، اگر برد مقادیر از داده یین میبرد مورد انتظار متغیرها، تعGet From 

Data شود و اگر برد جدیدي براي اجراي آزمون در نظر گرفتـه شـده گزینـۀ     انتخاب میUse Specified Range  را

 در. کنـیم  وارد مـی  Upperو حـد بـاال را در جعبـه     Lowerکنیم، سپس حـد پـائین مقـادیر را در جعبـه      انتخاب می

اگر نسبت تعـداد مشـاهدات مـورد    . نمائیم ، مقادیر مورد انتظار سطوح مختلف را معرفی میExpected Valuesبخش

شـود، در غیـر ایـن     انتخـاب مـی   All Categories Equalدر هر رده یکسان فرض شود، گزینه   oHانتظار در فرض 

  .شود انتخاب می Valuesصورت گزینۀ 
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هـاي مـورد انتظـار بـه      مقادیر نسبت Addکردن مقادیر به تعداد سطوح متغیر گسسته و فعال کردن کلید  با وارد 

ترتیب هر یک از کدهاي سطوح در جعبه پائین، زیر هم قرار خواهند گرفت، در صورت نیاز به تغییـر مقـادیر، بـر روي    

برجسته شود، با فعال  Changeمائیم تا کلید ن وارد می Valueکرده و عدد جدید را در جعبه  Clickنسبت مورد نظر 

  . شود شدن این کلید، عدد جدید جایگزین عدد قبلی می

را فعـال   Removeنمـوده و سـپس کلیـد     Clickاگر بخواهیم مقدار خاصی را حذف نمائیم بر روي عدد مورد نظر 

  . کنیم می

ک از انواع هپاتیت را آزمون نمـائیم، متغیـر نـوع    براي مثال اگر بخواهیم فرض برابر بودن نسبت افراد مبتال به هر ی

 Test Variable Listبه صورت کدگذاري عددي درآمـده وارد جعبـۀ    Auto Recodeهپاتیت را که از طریق دستور 

CBAنمائیم و چون فرض  می PPP:H ==o  است در قسمتExpected Values گزینۀAll Categories Equal 

  :خروجی فرمان به صورت زیر است. یمنمائ را انتخاب می

  

  
در جدول اول، تعداد مشاهدات و تعداد مقادیر مورد انتظار و تفاضل آنها در هر یک از سطوح نـوع هپاتیـت بیـان    

  . شده است

  .شده است بیان oHة کاي دو، معیاري براي قضاوت در مورد فرض آماربا استفاده از  Test Statisticsدر جدول 
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داري  در آزمونهـاي ناپـارامتري هـم ماننـد قبـل بـا اسـتفاده از سـطح معنـی          oHنحوة قضاوت در مورد فـرض   

(Asymp.sig)  یا به اختصارsig گیرد، اگر  صورت میsig>α توان در سطح اطمینان  باشد نمیα-1 % فرضoH  را

شود  مشاهده می α=05/0رد خواهد شد، در آزمون جدول باال در نظر گرفتن  oHآنگاه فرض  sig≤αرد نمود و اگر 

را رد نمود و این معنی آن است که نسبت افراد مبتال به هپاتیت در هـر   oHتوان فرض  و در نتیجه نمی sig>αکه 

  . یک از انواع آن یکسان است

شوند و چگونگی رفتار بـا مقـادیر گمشـده در     هایی را که محاسبه می هآمارنوع  … Optionsکردن کلید  با فعال

  : شود با انتخاب این کلید جعبه زیر ظاهر می. شوند محاسبات تعیین می

  
  

یـار،  هاي توصیفی مختلف نظیر میانگین، انحراف مع هآماربا انتخاب  Descriptive Statisticsدر بخش            

و سوم بـراي  ) میانه(چارکهاي اول، دوم  Quartilesکمترین مقدار و بیشترین مقدار براي متغیر گسسته و با انتخاب 

  . شود خروجی ظاهر می Descriptive Statisticsمتغیر گسسته در جدول 

-Exclude Cases testشود، اگـر گزینـه    روش حذف مقادیر گممشده انتخاب می Missing Valuesدر بخش 

by-test     کنـد، امـا اگـر     انتخاب شود، در صورت اجراي آزمون بر روي یک متغیر، مقـادیر گمشـده آن را حـذف مـی

اي که در یک متغیر مقدار گمشده دارد از تمامی متغیرهـا   انتخاب شود، مشاهده Exclude Cases Listwiseگزینۀ

  . شود حذف می
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  :شود اهر میجعبۀ گفتگوي زیر ظ … Excactبا فعال کردن کلید 

  
  

نمایـد و در کلیـه روشـهاي آزمونهـاي      محتویات این جعبه تعداد تکرارها و شرایط تکرار در آزمون را مشخص می

 (sig)داري  دو روش دیگر محاسبۀ سطح معنـی  Exactو  Mont Carloپارامتري نیز وجود دارد با استفاده از گزینۀ 

یابی بـه نتـایج متفـاوت در     شود به منظور اجتناب از دست پیشنهاد می گیرد، براي هر آزمون در اختیار کاربر قرار می

  . هاي این جعبه را تغییر ندهید آزمونهاي مختلف ناپارامتري گزینه

  BBiinnoommiiaallـ فرمان ـ فرمان 33ــ1122

) دوسـطحی (هاي دودویـی   اي بر روي داده گردد، آزمون دو جمله اي اجرا می با انتخاب این فرمان آزمون دو جمله

ها را در این دو سطح بـا یکـدیگر مقایسـه نمـائیم از ایـن آزمـون اسـتفاده         د، هر گاه بخواهیم توزیع دادهشو اجرا می

  .شود با اجراي این فرمان جعبه محاوره زیر ظاهر می. کنیم می



  
  

 

280 

280 

  
  

شود، متغیـر گسسـته    مشاهده می Examدر قسمت سمت چپ، لیست تمامی متغیرهاي موجود، در فایل جاري 

را کـه   Pنمائیم و نسبت موفقیت یا نسبت سطح اول یا عـدد   منتقل می Test Variable Listسمت دودویی را به ق

  . نمائیم می Test Proportionخواهد بود وارد قسمت  1و  0بین 

 Get Fromها دو سطحی باشند، گزینه  دهد، اگر داده بندي را نشان می ، نحوه گروهDefine Dichotomyبخش 

Data ها بیش از دو سطح داشته باشندع یا پیوسته باشند، گزینۀ  اما  اگر داده شود، انتخاب میCut Point  را انتخاب

وارد  Cut Pointها را به دو قسمت کوچکتر یا مساوي از عددي که در قسـمت   افزار داده در این حالت نرم. نمائیم می

تغیر پیوسته یا بیش از دو سطح تبدیل به یک کند و به این ترتیب م ایم و قسمت بزرگتر از آن عدد تقسیم می نموده

  . شود متغیر دوسطحی می

ها با آقایان یکسان است یا خیـر؟ بـراي ایـن     خواهیم بدانیم آیا نسبت ابتال به هپاتیت در بین خانم براي مثال می

 Testو مقدار نموده  Test Variable Listنمائیم و متغیر جنسیت را وارد  استفاده می Binomialمنظور از فرمان 

Proportion  در این حالت در حقیقت آزمون فرض . گیریم در نظر می 5/0را عدد  
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50/P:H =o   

501 /P:H ≠   

  :شود با تأئید فرمان خروجی زیر ظاهر می. دهیم را انجام می

  
باید سطح  oHد رد یا قبول فرض شود براي قضاوت در مور مالحظه می Binomial Testهمانطور که در جدول 

پس در نتیجـه   sig>αشود که  مالحظه می α=05/0معیار قرار گیرد و با در نظر گرفتن  (Asymp.sig)داري  معنی

شوند یـا بـه    یها و آقایان به یک نسبت به هپاتیت مبتال م توان نتیجه گرفت که خانم رد نخواهد شد و می oHفرض 

  . عبارت دیگر جنسیت عامل اثرگذار در ابتال به بیماري هپاتیت نیست

  . نمایند عمل می Chi-Squareهمانند فرمان  Exactو  … Optionsکلیدهاي 

    RRuunnssـ فرمان ـ فرمان 44ــ1122

اي هـ  رود، یکی از فرضهاي اصلی در پردازش هاي عددي به کار می این فرمان به منظور بررسی تصادفی بودن داده

استنباطی  آمارها برقرار نباشد هیچ یک از روشهاي  اگر فرض تصادفی بودن داده. باشد ها می ي تصادفی بودن دادهآمار

  . توانند مورد استفاده قرار گیرند نمی

اي  بر این پایه استوار است که اگر مشاهدات مستقل از یکدیگر باشند از به هم پیوستن آنهـا دنبالـه   Runsآزمون 

  شود و اگر از هم مستقل نباشند به طور هم این دنباله تصادفی نخواهد بود، براي آزمون فرض  ایجاد میتصادفی 

   oH: اند  ها تصادفی انتخاب شده داده

   1H: اند ها تصادفی انتخاب نشده داده
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انتخاب شده باشـند انتظـار   ها به صورت تصادفی  مشخص شده است، اگر داده Cut Pointچهار معیار در قسمت 

و یـا هـر    (Mean)یا میـانگین   (Mode)، مد (Median)رود پراکندگی آنها حول پارامترهاي مرکزي نظیر میانه  می

  . شود با اجراي این فرمان جعبه زیر ظاهر می. داري نداشته باشد با هم تفاوت معنی (Custom)عدد سفارشی 

  
  

انتخابهاي ممکـن   Cut Pointگیرند، بخش      جاي می Test Variable Listمتغیرهاي مورد آزمون  در جعبۀ 

  . دهد خط مبنا را نشان می

هـاي   خواهیم ببینیم داده کنیم و می می Test Variable Listبراي نمونه متغیر پیوسته میزان قند خون را دارد 

را  Meanگزینـه   Cut Pointت انـد یـا خیـر؟ از قسـم     آن به صورت تصادفی حول خط مبنی میانگین پراکنده شده

  :شود نمائیم با اجراي فرمان، نتایج زیر در خروجی ظاهر می انتخاب می
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خط مبنی که  Test Valueشود، در قسمت  مشاهده می Run Testهمانطور که در جدول خروجی باال با عنوان 

التر یـا مسـاوي میـانگین و تعـداد     هـاي بـا   هاست بیان شده است و در سطرهاي دوم و سوم تعداد داده میانگین داده

  .هاي کوچکتر از میانگین بیان شده است داده

هاي جدول هسـتند، همـانطور    داري دیگر خروجی و سطح معنی Zه آمارها، مقدار  ها، تعداد گردش تعداد کل داده

باشد فـرض   sig>αداري دوطرفه است و اگر  که در قبل بیان شد معیار پذیرش یا رد فرض اولیه، مقدار سطح معنی

oH شود و اگر  رد نمیsig≤α  باشد آنگاه فرضoH  1در مقابل فرضH شود رد می .  

رد نخواهد شـد و فـرض تصـادفی     oHشود که فرض  مشاهده می sig=363/0و مقدار  α=05/0با در نظر گرفتن 

  . شود رد نمی α=05/0ها در سطح  انتخاب شدن داده

  . است Chi-Squareمانند فرمان  … Exactو  … Optionsامکانات کلیدهاي 

    OOnnee--SSaammppllee  KK--SSـ فرمان ـ فرمان 55ــ1122

اي  نمونـه   کننـد یـا نـه؟ آزمـون تـک      هـا از توزیـع خـاص پیـروي مـی      کند آیا داده یکی از روشهایی که آزمون می

این آزمون با مقایسه تابع تجمعی احتمال مشاهدات و تابع تجمعـی احتمـال   . است (K-S)کولموگروف ـ اسمیرنوف  

 Oneبـا فعـال کـردن فرمـان    . نمایـد  توزیع مفروض، فرض پیروي مشاهدات از توزیع احتمالی خـاص را آزمـون مـی   

Sample K-S شود جعبه گفتگوي زیر ظاهر می:  
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خواهیم توزیع آنها را با توزیع خاصی مقایسه نمـائیم وارد   می ، متغیرهایی را کهTest Variable Listدر قسمت 

 Test Variable Listامکان مقایسه توزیع متغیرهاي وارد شده در جعبه  Test Distribution، در قسمت کنیم می

. وجود دارد (Exponenetial)و نمایی  (Poisson)، پواسون (Uniform)، یکنواخت (Normal)هاي نرمال  با توزیع

  : خواهیم فرض زیر را انجام دهیم براي مثال می

   oH: کند فشار خون بیماران مورد بررسی از توزیع نرمال پیروي می

   1H: کند فشار خون بیماران مورد بررسی از توزیع نرمال پیروي نمی

 Testنمـوده و از بخـش    Test Variable List بـراي ایـن منظـور متغیـر میـزان فشـار خـون را وارد پنجـرة        

Distribution  گزینهNormal   را انتخاب نموده و اجراي فرمان را با کلیـدOK   جـدول زیـر در   . نمـائیم  تأئیـد مـی

  :شود خروجی ظاهر می
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ر رد همانند قبل معیـا . داري آزمون است و سطح معنی zه آمارجدول باال حاوي اطالعات میانگین، انحراف معیار، 

در نظر گرفتـه   05/0در این تحقیق ( αو مقایسه آن با مقدار  (Asymp.sig)داري  یا قبول آزمون مقدار سطح معنی

  . باشد می) شده

  . شود خواهد بود و فرض پیروي فشار خون از توزیع نرمال رد نمی sig>αشود  همانطور که مالحظه می

  . کنند عمل می Chi-Squareل در فرمان  مانند فرمانهاي قب … Exactو  … Optionsکلیدهاي 

  ……  IInnddeeppeennddeenntt  SSaammpplleess  22ـ فرمان ـ فرمان 66ــ1122

اگر هر . آید هاي دو نمونه مستقل از هم فراهم می با اجراي این فرمان در آزمونهاي ناپارامتري امکان مقایسه توزیع

آورد، در حقیقت اجراي این  اهم میهاي آنها را با یکدیگر فر دو نمونه مستقل باشند این فرمان امکان مقایسه میانگین

هاي دو نمونه مستقل است، هنگامی کـه   براي مقایسه میانگین Tفرمان در آزمونهاي ناپارامتري معادل اجراي آزمون 

هـاي   براي مقایسه میانگین Tها کم است باید از این فرمان به جاي آزمون  ها نرمال نباشد و یا تعداد داده توزیع نمونه

  :شود تقل بهره برد، با اجراي این فرمان جعبه زیر ظاهر میدو نمونه مس
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نموده و متغیر مبناي   Test Variable Listبراي دو نمونه مستقل، متغیر پیوسته را وارد جعبۀ  Tهمانند آزمون 

، کد سطوحی Define Groupsنمائیم و با فعال شدن کلید  می Grouping Variableبندي را که وارد قسمت گروه

  : کنیم خواهیم میانگین متغیر پیوسته آنها را با هم مقایسه نمائیم مانند شکل زیر وارد می را که می

  
خواهیم میزان قند خون افراد متأهل و مجرد را با استفاده از روشـهاي ناپـارامتري آزمـون نمـائیم،      براي مثال می

تغیـر دو سـطحی وضـعیت تأهـل را وارد جعبـه      نمـوده و م  Test Variable List متغیر پیوسته قند خـون را وارد  

Grouping Variable نمائیم و با فعال کردن  میDefine Groups  کد در سطح وضعیت تأهل را در ،Group 1  و

Group 2  وارد نموده و از قسمتTest Type نمائیم یکی از انواع زیر را انتخاب می:  

   (Mann-Whitaey U)ـ آزمون من و تینی 
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   (Kolmogrov-Smirnov Z)لموگروف ـ اسمیرنوف ـ آزمون کو

   Moses Exterme Reactionsـ آزمون به روش 

   wald-Wolfowitz Runsـ آزمون به روش 

هر یک از روشهاي فوق با استفاده از راههاي متفاوتی آزمون فـرض برابـري توزیـع دو نمونـه مسـتقل را آزمـون       

کولموگروف ـ اسمیرنوف در ذیل نتایج آزمون زیر براي متغیر پیوسته قند نمایند، با توجه به استفاده بیشتر آزمون  می

  .خون در دو سطح مستقل متغیر وضعیت تأهل بیان شده است

  
  

نمائیم با  داري دو طرفه دقت می ة کولموگروف ـ اسمیرنوف و سطح معنی آمارابتدا به  Test Statisticsدر جدول 

توان عنوان کرد که میانگین قنـد خـون در دو    می αظر گرفتن هر سطحی از است با در ن sig=000/0توجه به اینکه 

ها و آقایان با یکدیگر متفاوت است یا در اصطالح، عامل جنسیت بر روي قند خون بیماران مؤثر است، امـا   گروه خانم

سـؤال بـه مقـدار    شود که قند خون خانمها باالتر است یا قند خون آقایان؟ براي پاسـخ بـه ایـن     این سؤال مطرح می

نمـائیم اگـر    است دقت مـی  (Negative)و منفی  (Positive)که داراي دو مقدار مثبت  (Differences)ها  اختالف

|Positive|<|Negative|      21بــه ایــن معنــی اســت کــه µ>µ در مثــال بــاال بــا توجــه بــه اینکــه      . اســت

|Positive|>|Negative|  21است پس µ<µ ها باالتر است که میانگین قند خون مردها است از قند خون خانم .  

  . نمایند مانند فرمانهاي قبل عمل می … Exactو  … Optionsکلیدهاي 
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  KK  IInnddeeppeennddeenntt  SSaammpplleessـ فرمان ـ فرمان 77ــ1122

داراي هاي یک متغیر پیوسته در سطوح مختلف یـک متغیـر گسسـته     با اجراي این فرمان امکان مقایسه میانگین

شود، با اجراي این فرمان نتایجی مانند آنالیز واریانس یک طرفـه در خروجـی ظـاهر     پذیر می بیش از دو سطح امکان

ها کم باشـد و   شود، در حقیقت این فرمان حالت ناپارامتري آنالیز واریانس یک طرفه است هنگامی که تعداد داده می

  :شود اجراي این فرمان، جعبه گفتگوي زیر ظاهر می با . یا متغیر پیوسته داراي توزیع نرمال نباشد

  
  

کنیم و متغیر گسسته چندسطحی را بـه   منتقل می Test Variable Listمتغیر پیوسته مورد آزمون را به جعبۀ 

  :شود جعبه گفتگوي زیر ظاهر می Define Rangeبا فعال کردن کلید . نمائیم وارد می Grouping Variableجعبۀ 
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و  Minimumالیز واریانس یک طرفه بایـد کـد سـطح کمتـرین و کـد سـطح بیشـترین را در قسـمت         همانند آن

Maximum وارد نمائید .  

شوند براي  هاي ناپارامتري تنها متغیرهاي عددي ظاهر می ذکر این نکته ضروري است که در کلیه فرمانهاي آزمون

متغیرهـا را   Transformدر منو  Auto Recodeدستور باید ابتدا از طریق  (String)اي  وارد کردن متغیرهاي رشته

  . هاي مورد نظر وارد نمود تبدیل به متغیرهاي با کدهاي عددي نمود تا بتوان آنها را جعبه

  : شود آزمون می 1Hزیر در مقابل  oHبا اجراي آزمون فوق در حقیقت فرض 

k...:H µ==µ=µ 21o  

  1H: ها با سایر آنها مخالف است حداقل یکی از میانگین

  : سه نوع روش زیر بیان شده است Test Typeبراي اجراي این آزمون در بخش 

   Kruskal-Wallis Hـ 

   Medianـ 

   Jon Ckheere-Terpstraـ 

با توجه به کاربرد بیشتر روش کروسکال . دهند یهر یک از روشهاي فوق با روشهاي متفاوتی آزمون باال را انجام م

  . ـ والیس این روش در مثال زیر توضیح داده شده است

خواهیم تأثیر سه نوع مختلف هپاتیت را در متغیر گسسته نوع هپاتیـت بـر روي میـزان قنـد خـون مبتالیـان        می

  . آزمون نمائیم در حقیقت آزمون فرض زیر مد نظر است

CBA .:H µ=µ=µo  

  1H: ها مخالف باشد  حداقل یکی از میانگین

نموده و متغیر گسسته  Test Variable Listبراي انجام این آزمون متغیر پیوسته میزان قند خون را وارد جعبۀ 

را در   3و  1مقـادیر   Define Raneنمود و با فعـال کـردن    Grouping Variableعددي نوع هپاتیت را وارد جعبۀ

Minimum  وMaximum نمـائیم، از بخـش    که حداقل کدها و حداکثر کدهاي نوع هپاتیت هستند وارد میTest 



  
  

 

290 

290 

Type  نوع آزمون را به روشKruskal-Wallis H نمائیم تـا خروجـی زیـر ظـاهر      انتخاب نموده و فرمان را اجرا می

  :شود

  
  

  
لف نوع هپاتیت بدست آمـده اسـت کـه در صـورت رد     اي هر یک از سطوح مخت ، میانگین رتبهRanksدر جدول 

  . تواند مورد استفاده قرار گیرد شدن فرض اولیه می

ه توزیع کاي دو معیاري بـراي پـذیرفتن یـا رد کـردن فـرض اولیـه       آماربا استفاده از  Test Statisticsدر جدول 

توان نتیجه گرفت که  می α=  05/0با در نظر گرفتن . است sig Asymp=03/0با توجه به این که . مطرح شده است

sig≤α  و در نتیجه فرضoH شود یعنی میانگین قند خون افراد مبتال به انواع هپاتیـت بـا یکـدیگر متفـاوت      رد می

 Independent 2تـر از روش   براي مقایسه دو به دو میانگین قند خون در انواع مختلف هپاتیت بهتر و دقیـق . است

Samples ها در جدول  توان با اطالعات میانگین رتبه نمائیم اما می استفاده میRank بندي نمود و  ها را رتبه میانگین

ABCبا استفاده از نتایج این جدول  µ>µ>µخواهد بود .  

  . کنند عمل می Chi-Squareمانند فرمان  … Exactو  … Optionsکلیدهاي 
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  RReellaatteedd  SSaammpplleess  22ـ فرمان ـ فرمان 88ــ1122

هـا   ها نرمال نیسـت یـا داده   براي دو نمونه وابسته جفت شده در حالتی که توزیع نمونه tحالت ناپارامتري آزمون 

تـوان توزیـع و    با انتخاب این فرمـان مـی  . پذیرد انجام می Related Samples 2تعداد کمی هستند از طریق فرمان 

  :شود پس از انتخاب این فرمان جعبه گفتگوي زیر ظاهر می. پارامترهاي دو متغیر وابسته را با هم مقایسه نمود

  
  

براي دو نمونه وابسته، دو متغیر پیوسته زوج شده را از قسمت سمت چـپ انتخـاب نمـوده و بـه      tهمانند آزمون 

جام با استفاده از روشهاي زیر قابل ان Test Typeاین آزمون نیز در بخش . نمائیم وارد می Test Pair(s) Listجعبۀ 

  :است

   Wilcoxonـ روش 

   Signـ روش 

   Mc Nemarـ روش 

   Marginal Homogenityـ روش 
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  . با توجه به کاربرد بیشتر روش ویلکاکسون در مثال زیر با این روش آزمون صورت گرفته است

. شده استدر مثالی بیماران هپاتیتی ابتدا قند خون بیماران ثبت شده است و بعد داروي خاصی براي آنها تجویز 

خـواهیم تفـاوت    می. ثبت شده است 2گیري و در متغیر قند خون  پس از مصرف دارو دوباره قند خون بیماران اندازه

میان قند خون بیماران قبل از مصرف دارد و میزان قند خون آنها بعد از مصرف دارو را آزمون نمائیم در حقیقـت بـا   

تأثیر باشد یا  تواند بی نمائیم که می ون بیماران مبتال به هپاتیت آزمون میانجام این آزمون تأثیر دارو را بر روي قند خ

براي انجام این آزمون متغیر قند خـون قبـل و بعـد را بـا هـم وارد      . باعث افزایش یا کاهش قند خون مبتالیان گردد

و فرمـان را اجـرا   را انتخـاب نمـوده    Wilcoxonنـوع   Test Typeنمائیم و از بخش  می Test Pair(s) Testپنجرة 

  :شود نمائیم، خروجی زیر ظاهر می می

  

  
تـوان   اسـت مـی   sig=000/0که برابـر    zه آمارداري  و با استفاده از سطح معنی Test Statisticsابتدا در جدول 

ود حال ایـن سـؤال   ش یعنی برابري میانگین قند خون با قبل و بعد از مصرف دارو رد می oHنتیجه گرفت که فرض 

مطرح است که قند خون بعد از مصرف دارو کاهش یافته یا افزایش یافته است؟ براي یافتن پاسخ این سؤال به نتایج 

هـاي   بیشـتر از میـانگین رتبـه   ) 11/16(هاي منفـی   با توجه به اینکه میانگین رتبه. نمائیم مراجعه می Ranksجدول 

ها دریافت که میزان قند  تهاي جدول در مورد تعبیر مثبت یا منفی بودن رتبهتوان با توضیحات ان است، می) 7(مثبت 
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باالتر است و به تـأقیر آن در پـائین جـدول     negative Ranksزیرا . یابد خون بیماران بعد از مصرف دارو کاهش می

  . نماید نمائیم که بیان می توجه می

  اران مورد بررسیمیزان قند خون بیم <میزان قند خون بعد از مصرف دارو 

  . که نشان دهنده تأثیر دارو در کاهش قند خون افراد مبتال خواهد بود

  . نمایند عمل می Chi-Squareهمانند فرمان  …Exactو  … Optionsهاي  دکمه

  KK  RReellaatteedd  SSaammpplleessـ فرمان ـ فرمان 99ــ1122

ابسته را با هـم مقایسـه   دو یا چند متغیر و) میانگین(توان توزیع  می … K Related Samplesبا انتخاب فرمان 

  : شود با انتخاب این فرمان جعبه گفتگوي زیر ظاهر می. کرد

  
  

هاي اجراي آزمـون در بخـش    روش. کنیم منتقل می Test Variablesمتغیرهاي وابسته مورد آزمون را به جعبۀ 

Test Type به صورت زیر است:  

   Fridmanـ روش 
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   Kendall's Wـ روش 

   Cochran's Qـ روش 

  . ا توجه به کاربرد بیشتر روش فریدمن، در مثال زیر از این روش استفاده شده استب

خواهیم میزان فشار خون بیماران را قبل از مصرف دارو با میـزان فشـار خـون آنهـا را بعـد از مصـرف دارو بـا         می

ي  این دو متغیر را وارد جعبه) دالبته این آزمون براي بیش از دو متغیر وابسته نیز کاربرد دار. (یکدیگر مقایسه نمائیم

Test Variables  نموده و از بخشTest Type  گزینه روشFridman نمـائیم  را انتخاب نموده و فرمان را اجرا می .

  :شود خروجی زیر ظاهر می

  

  
  

ن و بـا در نظـر گـرفت   ) sig=001/0(داري  ه کاي دو و درجه آزادي آن و مقـدار سـطح معنـی   آمارابتدا با توجه به 

05/0=α 2شود، همانند حالت  فرض برابري میانگین دو متغیر رد می Related Sample   در صورت رد شدن فـرض

با توجه به اینکه میانگین رتبه فشـار خـون   . توان با استفاده از میانگین رتبه هر متغیر نتیجه را بدست آورد اولیه، می

ه مصرف دارو باعث کاهش رتبه میانگین و در نتیجه میانگین رسیم ک قبل از مصرف دارو باالتر است به این نتیجه می

  . شود فشار خون افراد می

  . شود پنجرة زیر باز می … Statisticsبا فعال کردن کلید 
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توصـیفی نظیـر میـانگین، انحـراف معیـار، کمتـرین مقـدار و         آمـار هاي  و خالصه Descriptiveبا انتخاب گزینۀ 

هـاي اول،   اطالعات چـارك  Quartilesشود و با انتخاب  ز متغیرها در خروجی ظاهر میبیشترین مقدار براي هر یک ا

  . شود و چارك سوم براي هر یک از متغیرها در خروجی ظاهر می) میانه(چارك دوم 

  . کند عمل می Chi-Squareنیز مانند فرمان  … Exactکلید 

  

  :نیتمر

  کسان است؟ یت یتنرخ ابتال به انواع هپاتوان ادعا نمود که  یا میآ - 1

 کسان است؟ین خودرو یمناطق مختلف خودرو ساز در تام ک ازیتوان ادعا نمود که سهم هر  یا میآ - 2

 موثر است؟  یهپات يماریت افراد در ابتال به بیتوان ادعا نمود که جنس یا میآ - 3

 ت موثر است؟یهپات يماریبودن و نبودن در ابتال به ب یارث توان ادعا نمود که  یا میآ - 4

 هستند؟  یتصادف یتیماران هپاتیمربوط به ب يداده هار یتوان ادعا نمود که متغ یا میآ - 5

) employe data(افـراد مشـغول بـه کـار در شـرکت     مربـوط بـه    يتوان ادعا نمود که داد هـا  یا میآ - 6

  انتخاب شده اند؟ یتصادف

 مال است؟ع نریتوز يزان درآمد افراد شاغل در شرکت دارایتوان ادعا نمود که م یا میآ - 7

 ع نرمال است؟یتوز يت دارایماران مبتال به هپاتیتوان ادعا نمود که قند خون و فشار خون ب یا میآ - 8

بدسـت   یبـ یر گسسـته ترت یـ ک متغی يرا بر رو  یر گسسته دو سطحیک متغیر یم تاثیهر گاه بخواه - 9
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 یتنیمن وروش . مودن دو نمونه مستقل استفاد نیانگیآزمون  م يتوان از روش ناپارامتر یز میم نیآور

ر ین مسئله تاثیآزمون فوق هستند با توجه به ا يبرا یمناسب يروش ها رنوفیکلموگروف اسمو روش 

در نظر ) کرتیف لیط(یبیر گسسته ترتیک متغیت که یان به هپاتیت مبتالیزان رضایت را در میجنس

 . دیبدست آور. گرفته شده است

 یت از زنـدگ یزان رضایم يبر رو رنوفیکلموگروف اسم وشرا با ر يماریبودن و نبودن ب یتاثر ارث -10

 . دیبدست آور

 یبـ یر گسسته ترتیک متغی يش از دو سطح را  بر رویر گسسته بیک متغیر یم تاثیهر گاه بخواه -11

روش . ن چند نمونه  مستقل استفاد نمودیانگیآزمون  م يتوان از روش ناپارامتر یز میم نیبدست آور

ن مسـئله  یـ آزمون فوق هستند با توجـه بـه ا   يبرا یمناسب يروش هاانه یو روش مس یکروسکال وال

ف یـ ط(یبـ یر گسسـته ترت یـ ک متغیـ ت کـه  یان به هپاتیت مبتالیزان رضایرا در م ت ینوع هپاتر یتاث

 . دیبدست آور. در نظر گرفته شده است) کرتیل

ـ یاز روش کلموگروف اس -12 هـا کـه    ل پرسشـنامه یـ تحل يس در روشـها یرنوف و روش کروسکال وال

ه و بـا  یـ ک پرسشـنامه ته یـ . شود یار استفاده میباشند بس یکرت میف لیسواالت عموما به صورت ط

 دیل نمائیج بدست آمده را تحلیفوق نتا ياستفاده از روشها
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  1پیوست 

  تحت ویندوز SPSS 16م افزار نصب و راه اندازي نر

  

  SPSS 16مراحل نصب نرم افزار  1-

  .در همه نسخه هاي ویندوز، یکسان و به شرح زیر است spssمراحل نصب و راه اندازي نرم افزار 

1 (CD  مربوط به برنامهSPSS 16  را درCD-ROM دهیم قرار می .  

خودبخود ظـاهر   Installshield Wizardمحاوره اي ،کادر Autorun در صورت وجود فایل  1با انجام مرحله ) 2

  .دید و اجرا کنیابیر بیبه صورت زرا  SPSSبرنامه  Setupدر غیر این صورت باید از مسیر مناسب فایل. شود می

  
  

ــفا ــرد   ل را ی ــراء ک ــاوره اي   ه اج ــادر مح ــا ک ــود  Installshield Wizard ت ــاهر ش ــاوره  . ظ ــادر مح در ک
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 . کنیم را کلیک می Nextدکمه  Installshield Wizard اي 

  

  
 

 
 I accept theگزینه . دهد ، پنجره دیگري باز شده و توضیحاتی راجع به اجازه نشر برنامه می2با انجام مرحله ) 3

terms in the license agreement  را انتخاب و روي دکمهNext کنیم کلیک می. 
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دهد، در این کادر روي  را ارائه می SPSSطالعاتی راجع به نرم افزار ، کادر دیگري باز شده و ا3با انجام مرحله ) 4

 .کنیم کلیک می Nextدکمه 
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و )  User Name(دلخواه در قسـمت نـام کـاربر    در این کادر، نامی . شود ، کادر دیگري باز می4با انجام مرحله) 5

  . کنیم کلیک می Nextوارد کرده و روي دکمه ) Organization(سازمان

  
در این کادر، براي تغییر مسیر مقصد نصب برنامه در محلی غیـر از  . شود ، کادر دیگري باز می5با انجام مرحله ) 6

خـواهیم برنامـه نصـب شـود انتخـاب       را کلیک نموده و مسـیري را کـه مـی    … Changeمحل پیش گزیده، گزینه 

ر شماره سریال برنامـه خواسـته شـد، بایـد     بعد از این مرحله اگ. کنیم کلیک می Nextسپس برروي دکمه . کنیم می

وارد کـرده و روي دکمـه    License Codeشماره سریال برنامه را که همراه نـرم افـزار ارائـه مـی شـود، در قسـمت       

Update  کلیک کنیم .  
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 SPSS 14کلیک می کنیم تا نصب نرم افـزار   Installروي گزینه . شود ، کادر دیگري باز می6با انجام مرحله ) 7

 .آغاز گردد
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را براي اتمام مراحل نصـب برنامـه     Finishبعد از اجراي مرحله نصب نرم افزار، در کادر محاوره اي زیرگزینه ) 8

 .نصب نرم افزار خاتمه یافته و آماده اجرا می گردد. کلیک می کنیم

  
  

  و اعمال مقدماتی SPSSشروع کار با 2-

-Doubleروي آن  Desktopدر  SPSSنـرم افـزار    Iconصورت وجود  در  SPSSبراي ورود به محیط نرم افزار
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click  ــرد ــواهیم کــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  .خــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .کنیم و آیکون اجرائی آن را فراخوانی می SPSSبرنامه  Startیا از منوي  

    

این پنجره، نوع کـاري کـه   در . شود فعال شده وکادر محاوره اي زیر ظاهر می SPSSبا اجراي این دستور محیط  

  شود  انتظار دارد سئوال می  SPSSکاربر از 
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را انتخـاب مـی    Run The Tutorialآشـنا شـویم، گزینـه     SPSSاگر می خواهیم با نحوه کارکردن با نرم افـزار  

اگـر   . ائیمرا انتخـاب مـی نمـ    Type In Dataکنـیم، گزینـه    SPSSهاي جدیـدي را وارد   اگر بخواهیم داده . کنیم

  استفاده کنیم،گزینه  SPSSخواهیم از فایلهاي بانک اطالعاتی  می

query Run an exiting اگر بخواهیم از فایلهاي بانک اطالعاتی تهیه شـده در سـایر نـرم    . را انتخاب می نمائیم
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 Creatگزینـه  اسـتفاده کنـیم، از   ...و SAS, dBASE, EXEL, FOXPRO ,EpiINFO, Minitab  افزارها مانند

query using new database wizard   جهت استفاده از آن براي تطابق جهت استفاده و انتقال بانک اطالعاتی به

اگر بخواهیم از مجموعه داده هاي ذخیره شـده یـا   . استفاده می کنیم SPSSدر ) dara veiw(ها  بخش نمایش داده

اگـر  . را انتخـاب مـی کنـیم    Open an exiting data sourceاستفاده کنیم، گزینـه   SPSSفایلهاي داده اي آماده 

را  Open another type fileرا مشـاهده و اسـتفاده کنـیم، گزینـه     [1]برون داد SPSS سایر انواع فایلهاي بخواهیم

را در کـادر محـاوره اي انتخـاب کنـیم، در      Don’t show this dialog in the futureاگر گزینـه .یمانتخاب می کن

این کار بـراي مبتـدیان توصـیه    (و به صورت پیش فرض، یک صفحه داده خالی باز خواهد شد  SPSS  اجراي مجدد

  ).شود نمی

  

   
 

به اطالع ما مـی   SPSS Data Editorههمواره وضعیت جاري خود را در کادري در پائین صفح SPSSپردازشگر

در  SPSS Processor is ready      زیـر ، توجه کنید که زمانی برنامه به خوبی کار خواهد کرد که عبـارت    رساند،

  .این کادر نوشته شده باشد

  
  

  

  

  

  

  



  
  

 

306 

306 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2پیوست 

  examداده هاي پیوست فایل 
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  3وست یپ  

  یدانیم يش هایمایانجام پ یمبان

  
  

  

  

 
 

  :مقدمه  

وست سعی گردیده است عالوه بر روشهاي تهیه پرسشنامه با زبانی ساده و به صورت مختصر یدر این پ

یک نماي ساده اما علمی و آموزنده و اثر بخش در اختیار افراد عالقه مند به روشـهاي تحقیقـات میـدانی    

ي پیمایش ها ي میدانی نسبت به مراحل  آموزش داده شود تا با مطالعه آن عالوه بر آشنایی با انواع روشها

مختلف هر کدام از این روشها و همچنین مزایا و محدودیتهاي احتمالی استفاده از هر کدام به همراه انواع 

ي که ممکن است در مراحل مختلف تحقیق انجام پـذیرد  آشـنا شـوند و قـادر     آماري و غیر آمارخطاهاي 

ي تولیـد نماینـد تـا    آمـار ي قابل قبول و حداقل خطاهاي غیر مارآباشند که خود پرسشنامه هایی با دقت 

  .نتایج بدست آمده توسط این پرسشنامه ها قابل دفاع و قابل بسط به جامعه مورد بررسی باشد
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  :دالیل انجام پیمایش ها -1

. ندهمواره بنا به دالیل مختلفی تحقیقات که در این جا از آن به پیمایش یاد می نماییم شکل می گیر

به ساده ترین عبارت دلیل اصلی وجود همه پیمایش ها پاسخ گویی به سواالتی است که در ذهن افراد ي 

که پیمایش را انجام می دهند رسیده است و براي پاسخ گویی به این مجموعه از سواالت دست بـه انجـام   

  .پیمایش ها می زنند

ی پیمـایش شـکل مـی گیـرد  وداراي     به طور کلی یک پیمایش با هدف پاسخ گویی بـه سـواالت اصـل   

  :مراحلی است که تعدادي از مهمترین آنها در زیر بیان شده است

   

  پیمایش) مفروضات ( ف اهداف یتعر – 1

  يآمارت و نمونه یص جمعیتشخ – 2

  پاسخ ها يجمع آور ین چگونگییتع – 3

  ق یپرسشنامه تحق یطراح – 4

  یانجام پیمایش مقدمات – 5

   یاصلانجام پیمایش  – 6

  ل داده هایتحل – 7

اگر محقق به عمد یـا بـه   . ژه ایی برخوردار است رعایت صحت انجام هر یک از موراد باال از اهمیت وی  

طور سهوي هر یک از موارد با ال را با دقت مورد نظر انجام ندهد نخواهد توانست به نتایج به دسـت آمـده   

توانست جواب سواالت پیمایش را آنطور کـه انتظـار دارد    اطمینان داشته باشد و یا به عبارت دیگر نخواهد

  .بدست آورد
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  :پیمایش) مفروضات ( ف اهداف یتعر-2

  

محقـق بایـد بـه    . تعریف اهداف و مفروضات پیمایش یکی از مهمترین مراحل انجام یک پیمایش است

ت کلـی بـودن بـه    صورت کامل و روشن بداند که  منظور از انجام پیمایش چیست و این هدف را در صـور 

اهداف جزئی تقیسم نماید تا بتوان در راستاي هر یک از اهداف جزئی و مفروضات، سواالتی را مطرح کرد 

که هدف از انجام تحقیق در حقیقت یافتن پاسخ آن سواالت است و در نتیجه محقق با جمع بندي پاسـخ  

  . ابدی یضیات اصلی دست مبه یافتن پاسخ سوال اصلی و قضات در مورد فرض یا فر یسواالت فرع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در یک پیمایش انجام گرفته در شهرداري تهران هدف شناسـایی میـزان رضـایت شـهروندان از     :1مثال

در صورتی که . این هدف یک هدف کلی است . خدمات شهري قابل ارائه توسط شهرداري تهران بوده است

فرض 
 اصلي

فــــرض  
 ١فرعي

ــرض  فـــ
 ٢فرعي

 فرعي فرض
n 

... 

سوال  
 n فرعي

... 

ــوال  ســ
 ٢فرعي

ــوال  ســ
 ١فرعي

سوال 
 اصلي
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روضات یا اهداف کوچکتر تقسـیم نمـاییم چگونـه خـواهیم توانسـت میـزان رضـایت        نخواهیم آن را به مف

  شهروندان را در مورد خدمات شهري بدست آوریم؟

یکی از دانشجویان توصیه می کند که از شهروندان پرسیده شود که چه میزان از خدمات شهري ارائـه  

  شده توسط شهرداري رضایت دارید؟ نظر شما چیست؟

  ت شهري براي تمامی شهروندان قابل درك است؟آیا مفهوم خدما

  آیا با پرسش تنها یک سوال می توان میزان رضایت شهروندان را از خدمات شهري استخراج کرد؟

آیا میزان اهمیت هر یک از خدمات قابل ارائه توسط شهرداري تهـران بـراي همـه شـهروندان یکسـان      

  است؟

  رد نظر رسید شما چه پیشنهادي دارید؟پس اگر نمی توان با یک سوال باال به هدف مو

  براي حل این مشکل ابتدا پیشنهاد می شود که هدف اصلی در اهداف کوچکتري خرد شود اما چگونه؟

در مثال باال  با استفاده از بررسیهاي گذشته  مشخص شد که منظور از خدمات شهري که شهرداري به 

تواند  در مورد آنهـا اظهـار نظـر     ت  که شهروندان میفعالیت عمده اس 25شهروندان ارائه می نماید شامل 

ذکر این نکته ضروري است که شهرداري فعالیتهاي بسیاري انجام می دهـد کـه شـهروندان بـه     . ( نمایند

دلیل عدم اطالع از آنها و یا  عدم رویت اثر آنها بر زندگی اجتماعی خود قادر به اظهار نظـر در مـورد آنهـا    

فعالیت خرد شده، به قرار زیـر   25در ذیل . ) باید از شهروندان مورد سوال قرار گیردنیستنداین گزینه ها ن

  :هستند

  

  جمع آوري منظم زباله و پسماند هاي جامد – 1

  رسیدگی به کانالها، جویها و کنترل آبهاي روان  – 2

  ... و  توسعه و نگهداري فضاي سبز شامل بوستانها، جنگل کاري، درختان، فضاي سبز بلوارها – 3

  کنترل و بهبود وضعیت ترافیک منطقه – 4
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  ... وتامین ایمنی شهروندان از طریق نصب نرده،پل هوایی، خط کشی عابرپیاده، نصب سرعت گیر  – 5

  برخورد با صنایع آالینده هوا، صوت و محیطی – 6

  ...رسیدگی به چهره ظاهري منطقه از نظر زیبایی، مبلمان شهري و  – 7

  ...)سگ و موش و (حیوانات مزاحم و موذي  مقابله با – 8

  وضعیت سطح آسفالت خیابانها و معابر در منطقه – 9

فرهنگسـرا،  (امکانات فرهنگی، هنري، ورزشی و تفریحی امـاکن وابسـته بـه شـهرداري منطقـه       – 10

  ...)شهرکتاب، خانه فرهنگ، خانه مطبوعات و 

  ندگی در خیابانهاي مورد نیازنصب تابلوهاي راهنما، عالئم راهنمایی و ران – 11

  سرعت و جدیت مسئولین شهرداري در رسیدگی به مشکالت شهروندان  -12

  قاطعیت برخورد با ساخت و ساز یا عدم تخریب غیرمجاز -13

  نظرخواهی و دخالت دادن نظرات شهروندان در تصمیم گیریها – 14

  مردم  ارتباط مداوم ومستمر و آسان مسئولین شهرداري منطقه با -15

  برخورد شایسته با مراجعه کنندگان به ناحیه یا شهرداري  -16

  وضعیت بازارچه ها و میادین میوه و تره بار عرضه مستقیم محصوالت  – 17

  رسیدگی به وضعیت کف پوش پیاده روها  – 7

  وضعیت روشنایی خیابانها در هنگام شب  – 19

  منطقههماهنگی با ارگانهاي ذیربط در امور عمرانی  -20

رسیدگی به سرویس هاي بهداشتی در سطح منطقه و نقاط پرجمعیت                                                                       -21

  )اتوبوس و مترو(وضعیت دسترسی به حمل و نقل همگانی  -22

  کدیان ودست فروشان در سطح منطقهحل مشکل مت -23

  در سطح منطقه  يوضعیت پارکینگهاي عمومی شهردار – 24



  
  

 

313 

313 

  وضعیت کیوسک هاي مطبوعاتی و گل فروشی ها – 25

  

. سوال باال به جاي تنها یک سوال مورد نظـر قـرار گیرنـد     25همانطور که مالحظه می شود حال باید 

م باال وزن مشخص در میزان رضایت شهروندان دارند کـه  آیت 25ذکر این نکته مبرهن است که هر یک از 

باید در تحقیقات مشخص گردد هر چند در بسیاري از موارد براي راحتـی کـار وزن هـر یـک از آیتمهـا و      

ي خواهـد  آمـار سواالت  فرعی را در سوال اصلی مساوي در نظر می گیرند که داراي مقداري خطاي غیـر  

    .بود

زار محصوالت یک شرکت ، هدف شناسایی میزان رضایت مصرف کنندگان از در یک  مطالعه با: 2مثال

ارائه شده شرکت براي مصرف کنندگان است، اگر تنها این سوال مطرح شـود کـه میـزان     محصول غذایی

رضایت شما به عنوان مصرف کننده محصوالت شرکت به چه میزان است؟ آیا می توان بـه نتـایج بدسـت    

  د؟ چرا؟آمده پیمایش اعتماد نمو

بسیاري از افراد معتقد هستند که با توجه به اینکه افراد نظر خود را در مجموع براي همه جنبـه هـاي   

  نظر شما چیست؟. محصول بیان می کنند نتایج قابل استناد خواهد بود

با توجه به اینکه براي یک مصرف کننده هنگام تهیه محصول شما موارد زیـر مهـم اسـت بایـد میـزان      

  :هر یک از آنها مورد سوال واقع شود رضایت از

  قیمت محصول - 1

 در دسترس بودن محصول و توزیع مناسب آن  - 2

 شکل ظاهري و بسته بندي محصول - 3

 رنگ  و مواد بکار رفته در تولید محصول  - 4

 طعم  و مزه محصول - 5

 )در صورت دارا بودن نمایندگی فروش( نحوه رفتار متصدیان فروش - 6
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  ...و - 7

یت هر یک از موارد باال نیز با یکدیگر متفاوت است باید میزان اهمیـت هـر   با توجه به اینکه میزان اهم

یک از آیتمها  در کل میزان رضایت  مصرف کنندگان از محصول مشخص گردد تا وزن مخصوص بـه هـر   

  . یک از آیتمها به درستی لحاظ شود

ت فرعی را نتیجه می شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شده باشد که چگونه  از سوال اصلی ،   سواال

بـراي مثـال اول مـدیران    ( گیریم به طور حتم این امر نیاز به نظر افراد متخصص در  موضوع مورد بررسی

دارد براي این منظـور روشـی   ) شهري و براي مثال دوم صاحب نظران در آن شاخه خاص از صنایع غذایی

قیق در فرضیات کوچکتر  قابل اندازه با نام روش دلفی وجود دارد که هدف آن شکستن فرضیات اصلی تح

به طور خالصه روش کار دلفی به این صورت است که ابتدا جنبه هاي مختلف موثر بـر  .  گیري  می باشد

روي فرضیات اصلی تحقیق را از روشهاي مختلفی نظیر روش جمع آوري اطالعات به صورت کتابخانه ایی 

جمع آوري )  2از مصرف کنندگان محصوالت در مثال و پرسش 1پرسش از شهروندان در مثال (یا میدانی

می کند و سپس توسط افراد صاحب نظر و مطلع جمع بندي و بـه صـورت گزینـه هـاي اصـلی فرضـیات       

  .در می آیند) سواالت(

  

  

  

  :يآمارتشخیص جمعیت و نمونه -3

ر گـرفتن  در بسیاري ازموارد دیده می شود که افرادي که پیمایش را انجام می دهند بدون در نظـ 

خصوصیات جامعه مورد بررسی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی اقدام به انجام پیمایش می نمایند 

در اینگونه موارد نتایج بسیار دور از حقیقت و دور از انتظار ظاهر می شوند زیرا بدون در نظـر گـرفتن   

د و نمی توان از صـحت  خصوصیات جامعه مورد بررسی نتایج بدست آمده را نمی توان به آن نسبت دا
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  .و سقم نتایج دفاع کرد

منظور از شناخت کمی جامعه مورد بررسی شناخت تعداد عناصر جامعه مـورد بررسـی و انتخـاب    

ي پارامتري است که از آن به آمارمنظور از دقت نمونه .  ي مناسب استآمارتعداد نمونه الزم  با دقت 

شاید این سوال در ذهن شـما ایجـاد   .  کنند نمونه یاد میعنوان میزان اعتماد به نتایج بدست آمده از 

از آنجـا  . شده باشد که چرا اصوال نمونه گیري انجام می گیرد؟ پاسخ به این سوال واضح و روشن است

ي از عناصر  به دلیل داشتن تعداد عناصر زیاد یا در دسترس نبـودن  آمارکه هزینه بررسی یک جامعه 

قت گیر و در بعضی موارد غیر قابل انجام در  محدوده زمانی مشخصـی  همه عناصر آن کاري دشوار، و

است پس از یک نمونه  که داراي همه خصوصیات جامعه و تنهـا در انـدازه عناصـر کـوچکتري اسـت      

  . استفاده می شود

اثبات شده است که اگر روشها و اصول نمونه گیري رعایت شـوند نتـایجی هـم دقـت روش انجـام      

به بیان ساده تر یک نمونه مانند یک عکس  از یک تابلوي نقاشی است کـه  . هند بررسی جامعه می د

براي اینکه با دقت . داراي اندازه کوچکتري است اما داراي تمامی ویژگیهاي همات تابلوي نقاشی است

  .یک روش نمونه گیري در صورت رعایت همه اصول آن آشنا شویم مثالی می زنیم

امریکـایی اسـت کـه در زمینـه انجـام پیمـایش هـاي اجتمـاعی،         شرکت گالوپ یک شرکت : مثال

در انتخابـات ریاسـت جمهـوري     1996در سـال  . اقتصادي و سیاسی در سراسر دنیا فعالیت می نماید

 300هزار نفري از جمعیت  29روز قبل از انتخابات با گرفتن یک نمونه  8کشور آمریکا شرکت گالوپ 

درصـد آرا   49,5مریکـا بـا   آآقاي کلینتون ریاست جمهوري وقـت   میلیونی کشور امریکا اعالم کرد که

 49,2روز بعد کلینتون در انتخابات ریاست جمهوري کشور آمریکـا بـا    8پیروز انتخابات خواهد بود و 

نظر شما چیست؟ چگونه هر یک نفر در نمونه تقریبا نماینده . درصد بار دیگر رئیس جمهور آمریکا شد

  است؟ آیا همه چیز تصادفی بوده؟ هزار نفر در جامعه  10

درصد تعداد عناصر نمونـه  را بـه صـورت تصـادفی      10در بسیاري از موارد به طور فرضی همواره  
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انتخاب می کنند و آن را مبنی تجزیه و تحلیل ها و استنتاج در مورد جامعه قرار مـی دهنـد و یـا در    

اده در هر گروه انتخـاب مـی نماینـد و    د 25بسیاري از موارد بخصوص در شاخه هاي مهندسی تعداد 

ي عناصـر مـورد   آمـار فارق از تعداد عناصر جامعه مورد بررسی با همان تعداد نمونه در مـورد جامعـه   

نظر شما چیست؟ آیا بـراي هـر تعـداد جامعـه بـا هـر مقـدار پراکنـدگی و         . بررسی قضاوت می کنند

  رسد؟ به نظر میدرصد داده ها مناسب  10داده یا  25ي تعداد آمارخصوصیت 

ي و خصوصیات جامعه مـورد بررسـی   آمارانتخاب تعداد عناصر مورد نظر نمونه تابع شرایط خاص 

ي انتخاب نماییم که این نمونه بـا  آماراست براي مثال اگر بخواهیم یک نمونه را طوري از یک جامعه 

ه بخواهیم نمونـه بـا   درصد خصوصیات جامعه مورد بررسی را در خود داشته باشد با زمانی ک 95دقت 

  .درصد خصوصیات را در خود داشته باشد متفاوت خواهد بود 99دقت 

  :ي بصورت زیر استآمارفرمول انتخاب نمونه تصادفی از یک جامعه 

pqzdN
pqNzn 2

2/
2

2
2/

)1( α

α

+−
=

  
 0,07حداکثر خطاي مطلق است کـه در پژوهشـهاي اجتمـاعی  و صـنعتی معمـوالً        d که در آن

2تعداد عناصر جامعۀ مورد بررسـی،    Nد، درنظر گرفته می شو
aZ

مقـدار توزیـع نرمـال در سـطح      

2در نظر گرفته شـود مقـدار     0,05برابر   αاست که اگر αيآمارخطاي  
aZ

و اگـر   1,96برابـر    

α2در نظر گرفته شود مقدار 0,1رابر ب
aZ

در نظـر گرفتـه شـود      0,01برابـر    αو اگر 1,64برابر   

2مقدار 
aZ

  . منظور می شود 2,3برابر  

  

، در تحقیقـات  0,05در تحقیقات اجتماعی و بازاریابی معموال مقدار خطاي نوع اول پیمایش برابـر  
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در نظـر گرفتـه مـی     0,01و در تحقیقات پزشکی یا تحقیقات خیلی حسـاس برابـر    0,1صنعتی برابر 

  .ي حجم نمونه افزایش می یابدآمارشودو ذکر این نکته ضروري است که با کاهش مقدار خطاي 

عضو احتمال عدم حضور یک  qي در نمونه است و آماردر احتمال حضور هر عضو جامعه  pمقدار 

از قبل مشخص نیست مقدار ماکزیمم این مقدار را کـه    pq  جامعه در نمونه است  با توجه به اینکه 

تعداد   N. است  در نظر می گیریم ) با استفاده از بسط تیلور 0,5برابر    qو  0,5برابر  p ( 0,25برابر 

رد نیاز را براي داشـتن دقـت   ي موآمارتعداد نمونه   nو . عناصر جامعه مورد بررسی را نشان می دهد

α   .درصد بیان می کند  -100

هزار  270ي را از یک جامعه با آماردرصد  95ي الزم براي داشتن دقت آماربراي مثال تعداد نمونه 

  عنصر مشخص نمایید؟
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ذکر این نکتـه ضـروري   . نمونه خواهد بود 196حال با توجه به مقادیر باال مقدار تعداد نمونه برابر 

است که این تعداد نمونه از روش باال با استفاده از روشی به نـام روش نمونـه گیـري تصـادفی سـاده      

بدست آمده است حال اگر عوامل دیگري در جامعه وجود داشته باشند که بر روي تعداد نمونـه تـاثیر   

  .یر نمونه ایی از آنها عنوان می شود استفاده نمودبگذارند باید از روشهاي نمونه گیري که در ز

در یک جامعه مورد بررسی  هدف  میزان رضایت مصرف کنندگان  پوشاك یک شرکت است با : مثال 

درصـد جامعـه مـورد     53توجه به اینکه  جنسیت افراد بر روي نظراتشان موثر است و با توجـه بـه اینکـه    

درصد نمونه را هم باید آقایان تشکیل دهند با توجه بـه اینکـه    53بررسی را آقایان تشکیل می دهند پس 

سـال باشـد و  اگـر     35درصد نمونه از آقایان هم زیـر   60سال هستند پس باید  35درصد آقایان زیر  60

نیز بر روي نظرات افراد موثر است باید وزن مطـابق جامعـه آن در   ... عامل دیگري نظیر منطقه سکونت و 

  . نمونه لحاظ گردد
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  .شما چند مثال  فرضی بزنیدو تعداد نمونه مورد نظر را بدست آورید

  :پاسخ ها يجمع آور ین چگونگییتع-4

اتخـاذ روش  .  تعیین جمع آوري پاسخ ها در انجام یک پیمایش از اهمیت ویـژه ایـی برخـوردار اسـت    

نتیجـه بـه هـدر رفـتن      نامناسب جمع آوري پاسخ ها در بعضی موراد منجر به نتایج غیر قابل اعتماد و در

در زیر تعدادي از روشهاي معروف .  وقت و انرژي و هزینه هاي صرف شده براي انجام پیمایش خواهد شد

جمع آوري اطالعات را بیان نموده و به اختصار در مورد هر یک و زمان استفاده از هر کدام توضیحی بیان 

  .می شود

 روش پستی - 1

  روش خود اظهاري - 2

 روش تلفنی - 3

 روش حضوري - 4

 روش کتابخانه ایی - 5

 روش پست الکترونیکی - 6

 روش تحت وب - 7

  

  :روش پستی -1-4

این روش زمانی استفاده می شود که حجم نمونه بسیار زیاد بوده و افراد مـورد بررسـی کـامال در    

در بسـیاري  . مقابل پاسخ به سواالت شما ذینفع باشند و خود را مقید به پاسخ گویی به سواالت بدانند

رهنگ اینگونه از جمع آوري اطالعات براي مردم ایجاد شده است بسیاري از شـرکتها  از کشورها که ف

براي اطالع از ویژگیهاي محصول مورد نظر مصرف کنندگان و یا اطالع از میزان رضـایت آنهـا از ایـن    

روش استفاده می نمایند و در عوض از ابزارهاي مشوق براي ذینفع کردن پاسخ دهندگان به سـواالت  
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ذکر این نکته ضروري است که اهرمهاي تشویقی نباید چنان باشند که در نظـرات  . نمایند ه میاستفاد

پاسخ دهندگان  تاثیر گذار باشند و یک نکته بسیار مهم دیگر واضح و شفاف بودن سواالت است بگونه 

اضح ایی که هر سوال در ذهن همه پاسخ دهندگان یک جنبه را تداعی کند و در مواردي که شما از و

توانید توضیحی را در ابتداي سوال ضمیمه کنید تـا پاسـخ    و شفاف بودن یک سوال اعتماد ندارید می

نکته دیگـري کـه بایـد مـد نظـر قـرار دهیـد نحـوه         .  دهنده بعد از مطالعه آن به سواالت پاسخ دهد

ورت نیـاز  برگرداندن پاسخ نامه است در اینگونه موارد یک پاکت که داراي بسته بندي شکیل و در صـ 

داراي پارامترهاي تشویقی باشد و همچنین داراي پاکت براي بازگرداندن پاسخ نامه ها از طریق پست 

پیمایش کـه بـا اسـتفاده از ایـن      27باشد می تواند مور د استفاده قرار گیرد، هر چند بررسی بر روي 

زگشت به طور متوسط در شهر تهران انجام گرفته نشان دهنده نرخ با  81-84روش در طول سالهاي 

  . درصد بوده است 54تا  7درصد و بین  37

باید دقت شود چنانکه با سواالتی سرو کار دارید که جزء مسائل زندگی روزمره زندگی شـهروندان  

زیرا این روش براي سواالتی که براي . نمی باشد از جمع آوري اطالعات از این طریق خود داري نمائید

از پرسـیدن  . نی است و شهروندان در مورد آنها نظـر دارنـد مناسـب اسـت    همه شهروندان واضح و عی

سواالتی که احتیاج به تحلیل و سپس پاسخ گویی دارند در این روش باید خود داري شود زیرا شرایط 

ي تحت کنترل نخواهد بود و نمی توان به جوابهاي تحلیلی آمارپاسخ گویان براي کنترل خطاهاي غیر 

  .نمود این افراد اعتماد

  

  : روش خود اظهاري -2-3

در این روش پرسش نامه به شهروندان یا عناصر مورد بررسی داده شده و از آنها خواسته می شـود  

ضمن مطالعه سواالت به آنها پاسخ دهند و در صورتی که سوالی دارند و یا ابهامی براي آنها در پاسـخ  

  . گویی پیش آمده همان موقع از پرسشگر بپرسند
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وش زمانی که عناصر شما در گروههاي قابل دسترسی حضور دارند می توانـد باعـث کـاهش    این ر

  . وقت و زمان گردد

براي مثال به یک گروه که در محل جمع شده اند مراجعه می کنید و یا اگر عناصر مـورد بررسـی   

دارنـد  هاي خانمها ي مورد نظر در جامعه شـما در آن حضـور    خانمها هستند در محلی که همه دسته

  .می توانید  مکانی براي توزیع پرسشنامه هاي خود اظهاري باشد

دقت کنید که پرسشنامه خود اظهاري باید در شرایط مکانی و زمانی مناسب در اختیار افراد قـرار   

عجلـه دارنـد، در هنگـام    ... گیرد، در خیابانها، در مواقع صبح که همه افراد براي رفتن به محل کـار و  

مکانهـاي مناسـبی بـراي توزیـع و جمـع آوري      ... در زمان نهـار، در اتوبـوس، در صـف و     تاریکی هوا،

پرسشنامه هاي خود اظهاري نیست زیرا باید همه عوامل موثر بر نظرات افـراد تحـت کنتـرل و ثابـت     

توصیه می شود دراینگونه موارد  اقالم مورد نیاز مانند خودکار و در صورت نیاز زیر دسـتی در  . باشند 

نکته مهـم دیگـر   . ختیار افراد قرار گیرد تا افراد براي پاسخ گویی به سواالت شما دچار مشکل نگردندا

این است که نباید پرسشنامه ها به صورت مشورتی پاسخ داده شـوند و از افـراد بخواهیـد بـه صـورت      

موال باالي نرخ بازگشت پرسشنامه در این روش مع.  منحصر نظرات خود را در پرسشنامه قید فرمایند

درصد است  و تنها مشکلی که استفاده از این روش دارد اطمینان از نمونه تصـادفی متناسـب بـا     90

  . ي کرده و تحلیل را دچار انحراف می نمایدآمارجامعه مورد بررسی است که نتایج را دچار خطاهاي 

مـان کمتـري تعـداد    بسیاري از پرسشگران تمایل زیادي به استفاده از ایـن روش دارنـد زیـرا در ز   

پرسشنامه زیادي را  جمع آوري می نمایند اما در بسیاري از موارد این امـر منجـر بـه  هـم خـوردن      

  .نسبت خصوصیات موثر در نمونه مطابق جامعه خواهد شد

  

    :روش تلفنی -3-4

ه یک در این روش که معموال براي پیمایش هاي با سواالت محدود مورد استفاده قرار می گیرد با تهی 
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لسیت کامل از تلفن خانوارهاي جامعه مورد بررسی و انتخاب یـک نمونـه مـورد بررسـی از آنهـا سـواالت       

ذکر این نکته مهم است که در اینگونه بررسی دیگر عناصر جامعـه مـورد بررسـی افـراد     . پرسیده می شود

را بر می دارد و اگر هم  نیستند بلکه براي نمونه خانوارها هستند زیرا شما نمی دانید که چه شخصی تلفن

براي مثال پدر خانواده را براي صحبت فرا می خوانید باز از طرف خانواده و با در نظر گرفتن تجمیع نظـرا  

در صورتی که از قبل این مسئله در نظر گرفتـه نشـده باشـد    .   ت خانواده به سواالت شما پاسخ می دهد

  .دچار انحراف در تحلیل ها خواهیم شد

از مسائلی که باید مد نظر قرار گیرد این است که حداکثر زمان مناسب این بررسی ها حدود یکی دیگر 

ایـن  . دقیقه است و گرفتن زمان بیشتر از افراد باعث کاهش دقت پاسخ گویی بـه سـواالت خواهـد شـد     3

روش جمع آوري اطالعات در بسـیاري از کشـورها بخصـوص در پیمـایش هـاي سیاسـی و در تحقیقـات        

ابی براي کاالهاي شناخته شده بسیار مورد استفاده قرار می گیرد اما در کشور ما بنا به دالیل مختلف بازاری

تماس با تلفـن ثابـت و همـراه اشـخاص در     . ي توصیه نمی شودآمارفرهنگی به دلیل وجود خطاهاي غیر 

نفـع بداننـد   یت شـما ذ به سواال ییار قرار داده باشند و در پاسخگویکه خود شماره تلفن را در اخت یصورت

  .     باشند یخدمات پس از فروش کاالها از جمله موارد فوق م. ردیگ يمورد استفاده قرار 

  

  :روش حضوري-4-4

این روش یکی از موثر ترین روشهاي جمع آوري اطالعات در پیمایشها اسـت در ایـن روش مشـکالتی    

بازگشت و ابطال پاسخ نامه هـا وخطاهـاي    نظیر نامفهوم بودن سواالت و عدم تفهیم پاسخ دهندگان، عدم

به حداقل می رسد و پرسشگر با توان و قدرت خود کـه ناشـی از   ... ي موثر در انتخاب گزینه ها و آمارغیر 

  . آموزش نحوه برخورد با چنین مشکالتی است سعی کنند آنها را کنترل نماید

ه موضوع مورد بحث دارد، پرسشگران در در این روش که نیاز به انتخاب و آموزش پرسشگران با توجه ب

حقیقت کلید انجام صحیح پیمایش  محسوب می شوند و الزم است تا ضـمن آمـوزش نحـوه مواجهـه بـا      
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ي تحقیق ،   کار آنها با ابزارهاي کنترلی نمونه گیـري مجـدد بـا حجـم     آماري و غیر آمارکنترل خطاهاي 

  . کنترل شود. ..محدود، سواالت کنترلی و یا  بازرسی نامحسوس و 

انتخاب و آموزش پرسشگران زبده رمز موفقیت اینگونه پیمایش ها می باشد به همین دلیل توصیه می 

شود در انتخاب پرسشگران عالوه بر در نظر گرفتن خصوصیات عمومی ماننـد جنسـیت، سـن، قابلیتهـاي     

، قدرت تصمیم گیـري آنـی،   مورد نیاز  به عواملی نظیر لهجه، شکل ظاهري، مسئولیت پذیري...  فردي و 

توصیه می شود پرسشگران را از نظـر حـق الزحمـه کـامال     . نیز توجه شود... مدیریت، قدرت کار گروهی و

راضی نمایید زیرا در صورتی که این مشکل وجود داشته باشد پرسشگران با عالقه مندي کم و بـا سـرعت   

  .پردازند اطالعت مورد نظر می زیاد  و در نظر نگرفتن توصیه هاي انجام شده به جمع آوري

 

 :روش کتابخانه ایی-5-4

در بسیاري از پیمایش ها عناصر مورد بررسی را افراد تشکیل نمی دهند و یا اطالعات  از عناصر مـورد  

بررسی یکجا جمع است که باید از روي آنها اطالعات را در فرمهاي ثبت اطالعاتی مانند پرسشـنامه، ثبـت   

  .نمود

... لت می خواهد اطالعاتی در مورد کارمندان خود نظیـر سـابقه، تحصـیالت ، سـمت و     براي مثال دو 

در  اختیار امور اداري هر وزارت خانـه وجـود دارد تنهـا     "کسب نماید با توجه به اینکه این اطالعات تماما

  .د نداردنیاز به مراجعه و ثبت این اطالعات در فرمهاي مربوطه است و نیازي به پرسش از کارمندان وجو

  

 :روش پست الکترونیکی-6-4

این روش که جزء یکی از جدید ترین روشهاي جمع آوري اطالعات از عناصـر مـورد بررسـی اسـت در     

کشورهاي پیشرفته به دلیل سرعت باالي جمع آوري اطالعات و کاهش هزینـه هـاي پیمـایش و از همـه     

  .  ه استي بسیار مورد توجه قرار گرفتآمارمهمتر کاهش خطا هاي غیر 
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در این روش پرسشنامه به همراه اطالعات جانبی براي پاسخ گویی صحیح به آدرس الکترونیکی شخص 

ارسال می شود و شخص بعد از پاسخ گویی به سواالت ، پاسخ نامه را بـه آدرس اعـالم شـده ارسـال مـی      

  :در این روش ذکر چند نکته ضروري است. نماید

مفید و موثر است که  ضریب استفاده از اینترنت در آنها باال  يآماراین روش براي بررسی  جامعه  - 1

  .باشد

قبل از ارسال پرسش نامه به پست الکترونیکی افراد حتما باید آنها در جریان قرار داده شده باشند  - 2

توجه نمایید که جمع آوري اطالعات از طریق پست الکترونیکی با . و رضایت آنها جلب شده باشد 

 . پست الکترونیکی متفاوت است تبلیغات از طریق

باید کامال مشخص باشد که براي چه شخصی پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی ارسال شده  - 3

معموال شرکت ها داراي یک بانک اطالعاتی از مصرف کنندگان محصوالت و خدمات خود . است 

ه اند و اطالعات این هستند که از قبل این افراد رضایت خود را در همکاري با  شرکت اعالم نمود

افراد در یک بانک اطالعاتی وجود دارد و تعداد مورد نیاز این افراد از بانک اطالعاتی به صورت 

 .تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه به پست الکترونیک آنها ارسال می شود

ق معموال از طری. سیستم پرداخت پاداش باید براي تمایل به همکاري هاي بعدي دیده شده باشد - 4

پرداخت الکترونیکی به تمامی افرادي که با شما همکاري می نمایند هدیه ایی ارسال می نمایید و 

یا تسهیالتی براي این افراد پیش بینی می شود تا آنها در پیمایش هاي آتی نیز تمایل به 

 همکاري با شما داشته باشند

هیچ عنوان نباید باعث تاثیر توجه نمائید که سیستم هدیه و پاداش و یا پرداخت اینترنتی به  - 5

 .پذیري اشخاص و تاثیر در پاسخ هاي قابل ارائه آنها گردد
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شکل ظاهري سواالت در پست الکترونیک و همچنین نحوه ایجاد سواالت، تعداد سواالت و  - 6

چیدمان سواالت باید به گونه ایی باشد که باعث تاثیر منفی در رقبت شخص به ادامه پاسخگویی 

 .نگردد

 .ش سواالت باز که نیاز به تایپ مطلب براي پاسخ گویی دارد اجتناب کنیداز پرس - 7

خود داري نمایید همانطور ... از پرسش سواالت خصوصی نظیر سن، تحصیالت، منطقه زندگی و  - 8

 .که گفته شد از قبل باید بدانید که پرسشنامه را براي چه فردي ارسال می کنید

صوصی از افراد هستید بهتر است در انتهاي پرسشنامه در صورتی که ناگزیر به پرسش سواالت خ - 9

 . و به صورت اختیاري مورد پرسش واقع شوند

نرخ بازگشت پاسخ نامه در این روش بسیار متغیر است و بستگی بـه عوامـل متعـددي نظیـر      -10

ح زمان ارسال پرسشنامه ها، تقویم رسمی کشور، نوع سواالت، تعداد سواالت، ابزارهاي تشویقی،  سـط 

  .دارد... فرهنگی ، سرعت اینترنت و 

  

  :روش تحت وب  -7-4

در این روش پرسشنامه پیمایش بر روي صفحه وب قرار گرفته و افراد براي پاسـخ گـویی بـه ایـن     

ایـن روش معمـوال بـراي    . سایت مراجعه نموده و نسبت به پاسخ گویی به سواالت اقـدام مـی نماینـد   

مورد بررسی  و ذینفع در پاسخ گویی مواجح هستیم  می تواند  مواردي که با تعداد مشخصی از عناصر

این روش نیز مانند روش قبل داراي مزایاي زیادي از جمله کاهش زمان، هزینه تحقیق . سودمند باشد

معموال در نظر سنجی از گروهی مشـخص مثـل اعضـاي    . ي تحقیق است آمارو کاهش خطاهاي غیر 

تـوان از   کت در مورد موضوعی که آنها در آن ذینفع هستند مییگ گروه یا کلوپ و یا اعضاي یک شر

البته ذکر این نکته ضروري است که بایـد تـدابیري اندیشـیده شـود کـه هـر       . این روش استفاده نمود

بـراي مثـال  در نظـر سـنجی بـراي انتخـاب       . شخص نتواند بیش از یکبار به پرسش نامه پاسخ دهـد 
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توسط فدراسیون بین المللی وزنه برداري انجام شـد بـه     2005قویترین مرد قرن بیستم که در سال 

دلیل اینکه تعدادي از مردم ایران و یونان به قهرمان مورد نظر خود بارها راي داده بودنـد نتـایج نظـر    

  . سنجی از طریق وب مردود اعالم شد

  

  

  

  

 

  :طراحی پرسشنامه-5

را پوشش دهد نیازمند اطالع کامل بـه   طراحی یک پرسشنامه مناسب که بتواند تمامی  اهداف تحقیق

دستور زبان ، داشتن اطالعات کامل از موضوع مورد نظر، داشتن آشنایی با مبانی نظري طراحی پرسشنامه 

ي  قابل ایجاد در مراحل مختلف طراحی پرسشـنامه  آماري و غیر آمارو همچنین آشنایی با انواع خطاهاي 

  .و رشهاي کنترل آنهاست

ال عنوان شد هر یک از سواالت پرسش نامه باید منطیق بر یکی از اهداف یا مفروضـات  همانگونه که قب

بـه طـور کلـی نمـاي      . پیمایش باشند و نباید هیچ سوال اضافی و بدون هدفی در پرسشنامه موجود باشـد 

  :عمومی یک پرسشنامه به صورت زیر است
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 "سـواالت عمـومی معمـوال   . سشـنامه را تشـکیل مـی دهنـد    این سه قسمت ، سه بخش اصلی یک پر 

بـراي مثـال اگـر    . سواالتی هستند که هدف از پرسش آنها بدسـت آوردن رابطه آنها با سواالت اصلی است

هدف از انجام تحقیق شناسایی میزان رضایت شهروندان از محصول شما است و فکر می کنید که جنسیت 

یا سن آنها بر روي میزان رضایتشان از محصول شما موثر است مـی   مصرف کنندگان و یا منطقه زندگی و

توانید این گزینه ها را به عنوان سواالت عمومی مطرح نمائید تا در بخش تحلیـل نتـایج داده هـاي جمـع     

  .آوري شده رابطه آنها با سواالت اصلی قابل ارزیابی و اندازه گیري باشد

اسیت در پاسخ دهنـدگان ایجـاد نمـی کنـد در ابتـداي      بهتر است در صورتی که سواالت عمومی حس 

مكان سواالت 
 عمومي

  
  
  
  
  

مكان سواالت  
 اصلي
  



  
  

 

327 

327 

پرسشنامه سوال شوند تا شخص در پاسخ به سواالت اصلی تحقیق احساس راحتـی و مسـئولیت بیشـتري    

که باعث حساسیت افراد و ... در این قسمت از پرسشنامه از پرسیدن سواالتی نظیر درآمد، قومیت و . نماید

خـود داري نمائیـد و چنانچـه چـاره ایـی جـز        "شود جـدا  نامه می جبهه گرفتن در مقابل سواالت پرسش

  . پرسیدن سواالت فوق ندارید بهتر است در آخر پرسش نامه واقع شوند

منظور از سواالت فرعی سواالتی هستند که مانند سـواالت اصـلی نقشـی در پیمـایش ندارنـد و ماننـد       

ت  اصلی نیسـتید و تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه یـک        سواالت عمومی نیز به دنبال ارزیابی رابطه آنها با سواال

وري اطالعاتی جانبی را که ممکن  پیمایش میدانی انجام داده اید که می توانستید براي حداکثر کردن بهره

  .اید است در آینده به کار آیند نیز جمع آوري نموده

ق یـ از تحقیتمام نشده  ین است که پرسشنامه طراحیاز نقاط قوت یک پیمایش از طریق پرسشنامه ا 

شده با دقت و بـا   یک از سواالت پرسشنامه طراحیافتد که هر  یاتفاق م ین تنها زمانیرا پوشش دهد و ا

ک از سـواالت  یـ د نقـش هـر   یـ ق بایـ ک تحقیـ ج و اهـداف  یبه نتـا  یابیدست يبرا. ه شده باشندیته یخوب

  . م پرداخته شودن مورد مهیشده به ا ین مقوله سعیدر ا. پرسشنامه کامالً مشخص باشد

  :طراحی یک پرسشنامه داراي مراحل زیر است

A – شوند یده میکه پرس یمشخص کردن سواالت.  

B – هـر سـوال و جملـه     يبرا...) باز یا بسته بودن، چند گزینه اي بودن و ( مشخص کردن نوع سوال

  .آن يبند

c- پرسشنامه  یدمان کلیسواالت و چ یتوال یطراح  

 .هر یک از مراحل می پردازیمحال به بیان مختصر  

  

  

 :شوند یده میکه پرس یمشخص کردن سواالت 
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پرسیدن سواالتی که در جهت اهداف تحقیق تهیه نشده است عـالوه بـر طـوالنی کـردن پرسشـنامه و      

.  ي و هزینه هاي تحقیق، منجر به کـاهش کـارایی پرسشـنامه نیـز مـی گردنـد      آمارافزایش خطاهاي غیر 

شخص کردن اهداف به آن اشاره شد سعی نمایید هر یک از سواالت به گونـه ایـی   همانطور که در بخش م

جنبه هاي مختلف مفروضات تحقیق را پوشش دهند و از طرفی دیگر تمامی جنبه هـاي مـورد نظـر یـک     

  فرضیه نیز پوشش داده شود 

بـه واسـطه    ک از سواالت وجود داشته باشد، سواالتیق و هریان اهداف تحقید میبا يدیک ارتباط کلی

ک شرح مختصر   در قالب یک مثال مطرح شـده  ی. گردند یق مشخص میک از اهداف تحقیارتباط با هر 

  : است

خود براي توسعه   يمجلس برنامه ها  يداهایاست که  باعث می شود کاند یق کشف عواملیهدف تحق

  . بسپارند یرا به فراموش

 دالیل مطرح شده نتیجه بحث سواالت مرتبط

  سابقهتغییر 

  استفاده از مسند براي پیشبرد اهداف پنهان

  شتر یدستمزد ب

  وجهه اجتماعی بیشتر

  خدمت به شهروندان

  

  

  

مجلـس    يداشدن بـرا یباعث  کاند یچه عامل

 می شود

  ر گزار بوده ؟ یا  سابقه گذشته تأثیآ  دا چند سال سابقه کار داردیکاند

  است؟ ير گزاریل تاثعام یتیا تفاوت جنسیآ  ا زن یدا مرد است یکاند

رگزار یشــرفت تــأثیالت و پیا ســطح تحصــیــآ  ست؟یالت چین سطح تحصیباالتر
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  پیشرفت کاري در کدام زمینه بوده است؟ 

  در کالم رشته تحصیالت دارد؟ 

  است؟ 

  

همانطور که در باال مالحظه می شود ابتدا از طریق افراد صاحب نظر و حتی در صورت عمومی بـودن   

مردم عادي دالیل کلی مطرح شده را که به عنوان مفروضات تحقیق مطرح هستند بدسـت  موضوع از نظر 

آورده و سپس سواالت مرتبط با هر یک از مفروضات را که در حقیقت هر کدام از جنبه اي خاص فرض را 

  .نماییم مورد ارزیابی قرار می دهند مطرح می

بهتـر  . ک شماره  یا کد منحصر به فرد باشـد ی يد دارایذکر این نکته ضروري است که هر پرسشنامه با

 یقیا تلفیا اعداد یتواند حروف  ین مشخصه میا. ع پرسشنامه مشخص باشدین شماره قبل از توزیاست که ا

منحصر به فرد شما  ين کدهاید شود، عالوه بر آن ایهمه پرسشنامه ها ق يد براین کد بایاز هر دو باشد ، ا

د با یموجود پرسشنامه و اطالعات وارد شده در نرم افزار را هر زمان که خواستسازد تا اطالعات  یرا قادر م

  . دییگر مرتبط نمایکدی

  

  

  :مشخص شدن نوع سوال و جمله بندي آن

در حالت اول که که معـروف بـه   . به طور کلی سواالت می تواند به دو صورت مورد پرسش واقع گردند

د نظر افراد را در مورد مورد کیفیت محصول خود سوال نمایید براي مثال شما می توانی. است  "باز"سوال 

و از افراد بخواهید توضیحی در مورد کیفیت محصول بیان کرده یا در پرسشـنامه وارد نماینـد و یـا  سـن     

  . افراد را در قالب سوال باز مطرح می نمایید تا هر فرد سن مورد نظر را بر حسب سال وارد نماید

  :د زیر بیشتر مورد استفاده قرار می گیردسواالت باز در مورا

براي مثال رنگ مورد عالقه شما چه . زمانی که امکان پرسش سوال به صورت بسته وجود ندارد  - 1

رنگی است؟ و یا استان محل تولد شما کجاست؟ در اینگونه موارد اگر بخواهیم تمامی  گزینه 
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تناسب با نظر خود انتخاب نمایند ممکن هاي پاسخ را در پرسشنامه قرار دهیم تا افراد یکی را م

است در نهایت با یک پرسشنامه چند صفحه ایی مواجه باشیم که کارایی پیمایش را به حداقل 

  .می رساند

زمانی که قرار دادن گزینه هاي مشخص بسته باعث جهت گیري شخص و انتخاب یکی از گزینه  - 2

 . شودها بدون انجام تجزیه و تحلیل و دقت در پاسخگویی می 

براي مثال اگر از مصرف کنندگان یک محصول غذایی بپرسید کدام مارك محصول را براي مصرف 

ترجیح می دهید؟ در صورتی که پیمایش شما مقارن با تبلیغـات وسـیع یـک شـرکت تولیـد کننـده       

محصول مورد نظر باشد آنگاه مصرف کننده به محض دیدن مارك مورد نظـر نسـبت بـه انتخـاب آن     

در صورتی کـه از سـوال بـاز اسـتفاده     . نمایند هر چند که تا کنون آن را تجربه نکرده باشد  اقدام می

 .نمایید امکان تاثیر گذاري عوامل خارجی مانند مثال باال در آن کمتر خواهد بود

زمانی که شما به عنوان انجام دهنده پیمایش احساس می کنید که با توجه به اهمیت سوال نیاز  - 3

زیرا افراد در . لیل ذهنی بیشتري توسط پاسخ دهندگان براي پاسخ وجود دارد به تجزیه و تح

 .پاسخ گویی به سواالت باز بیشتر تامل و تجزیه و تحلیل می نمایند

 .هنگامی که قصد سنجش نظرات افراد خبره و متخصص را دارید - 4

 .هیدد هنگامی که یک پیمایش مقدماتی  قبل از انجام پیمایش اصلی تحقیق انجام می - 5

ذکر این نکته ضروري است که در بسیاري از روشهاي جمع آوري اطالعات که قبل تر گفته شد وجود  

  .توصیه نمی شود) 2مانند گزینه ا و ( سواالت باز به جز در مواردي که ناگزیر به استفاده از آنها هستیم

استفاده از سواالت باز  براي مثال در روشهاي پیمایش از طریق پست الکترونیکی و  پیمایش تحت وب 

با توجه به محدودیتهاي که افراد در انجام تایپ در کامپیوتر با آن مواجه هستند توصیه نمی شود امـا  در  

  .روشهایی نظیر روشهاي  رو در رو و  کتابخانه ایی می تواند مفید باشد

حـدود در اختیـار پاسـخ    در بسیاري از پرسشنامه ها سواالت به صورت چند گزینه ایی و با انتخابهاي م
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براي طراحی اینگونه سواالت ابتدا توسط یک پیمایش مقدماتی تمامی گزینه هاي . دهنده قرار می گیرند 

ممکن که افراد مورد بررسی در نمونه انتخاب نمایند را شناسایی کرده و با دسته بندي آنهـا بـه تعـدادي    

  . افراد را تشکیل می دهند گزینه محدود و مشخص می رسیم که آنها مبنی پاسخ  هاي

براي سواالت با گزینه هاي بسته مشخص مانند جنسیت و سطح تحصیالت تعداد گزینه هـا مشـخص   

است اما در مورادي که تعداد گزینه ها  کامال مشـخص نیسـت  بهتـر اسـت کـه یـک قسـمت بـا عنـوان          

ود را در میان گزینه هـا نیافـت  از ایـن    نیز قرار داده شود تا شخص اگر پاسخ  مورد نظر خ................ غیره

  .گزینه براي نوشتن پاسخ خود استفاده نماید

در صـورتی کـه سـوال    . عالوه بر نوع سوال، جمله بندي سوال نیز از همیت وپژه ایی برخوردار اسـت   

جمله بندي مناسبی نداشته باشد هر فرد برداشت متفاوتی را از سـوال مطـرح شـده خواهـد داشـت و در      

جه نمی توان به نتایج پیمایش اطمینان داشت در اینگونه مـوارد در اصـطالح مـی گوینـد پرسشـنامه      نتی

طراحی یک پرسشنامه مناسـب بـا توجـه بـه روش جمـع آوري      . طراحی شده در روایی دچار مشکل است

شنهاد می پی. اطالعات نیاز به آشنایی کامل با ادبیات و همچنین سابقه الزم در امر طراحی پرسشنامه دارد

شود چنانکه از روایی پرسشنامه طراحی شده خود اطمینان ندارید از روشهاي جمع آوري اطالعـات رو در  

در این روش پرسشگران ( رو و یا تلفنی که به طور مستقیم پرسش شونده را با سوال شما مواجه نمی کند 

سواالت باید موارد زیر را مد نظـر   به طور کلی در جمله بندي. استفاده نمائید) سواالت را مطرح می کنند

  :قرار دهید

 )عدم دو پهلو بودن سواالت ( د بودن یمختصر و مف •

 اجتناب از سواالت دو منظوره •

 از سواالت معکوس ،  يدور •

 دقت در مراعات مالحظات عامه در سواالت •

 پرهیز از سواالت جهت دار •
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  :طراحی توالی سواالت و چیدمان سواالت

چیدمان سواالت و نحوه قرار گرفتن هر کدام از آنها نیز از اهمیـت ویـژه ایـی برخـوردار     طراحی         

براي مثال در صورتی که در یک سوال از کارمندان میزان رضایت از مـدیریت مسـتقیم آنهـا سـوال     . است

د شود و بالفاصله میزان رضایت از مدیریت ارشد مورد سوال واقع شود  به نظر شما چه مشـکلی بـه وجـو   

  خواهد آمد؟

بسیاري از افرادي که از مدیریت مستقیم خود رضایت ندارند براي سوال بعد هم بدون تجزیه و تحلیل 

  . گزینه هاي میزان رضایت کم را انتخاب می نمایند

در مثالی دیگر از شهروندان پرسیده اید در میان شرکت هاي تولید کننده محصوالت لبنی کدام مارك 

در صورتی که یک مارك بخصوص براي یک شهروند با توجه به مطلـوبیتی کـه در      را ترجیح می دهید؟

استفاده آن ایجاد شده  ارجحیت دارد آنگاه باید سوال بعد را  سوالی قرار دهید که مصرف کننده باز همین 

مارك را به دلیل مطلوبیت مصرف در محصول اول براي محصول دوم هم انتخاب نکند زیرا ممکـن اسـت   

  .گاه تجربه محصول دوم با مارك انتخابی را نداشته باشدهیچ

براي رفع این مشکل معموال ابتدا یک تحقیق مقدماتی به منظور آزمون اثـر بخـش بـودن پرسشـنامه     

انجام می گیرد که در صورت مشاهده این مشکالت نسبت به رفع آنها در پرسشنامه پیمایش اصلی اقـدام  

  .شود

  

  :انجام پیمایش مقدماتی-6

  :معموال قبل از پیمایش اصلی یک پیمایش با تعداد نمونه محدود با اهداف زیر صورت می پذیرد
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چک کردن روش جمع آوري اطال عات  و نرخ برگشت پاسخ نامه ها و در صورت نیاز تغییر روش  - 1

  جمع آوري اطالعات

 آزمون روایی هر یک از سواالت و در صورت نیاز تغییر جمله بندي سواالت - 2

 دن مناسب بودن گزینه هاي سواالت بسته و در صورت نیاز تعدیل گزینه هامشخص ش - 3

 استفاده از نظرات افراد کارشناس و خبره در مورد پرسشنامه  - 4

 مطرح کردن سواالت به صورت باز و انتخاب گزینه هاي بسته براي پرسشنامه اصلی  - 5

 ...شناخت مقدماتی جامعه مورد بررسی و تعدیل فرضیات تحقیق و  - 6

ر این نکته ضروري است که در صورت عدم استفاده از پیمایش مقدماتی ، خطاهایی را کـه ممکـن   ذک 

بوده با ابتکار ساده ایی تحت کنترل درآیند به تحقیق وارد نموده اید و در نتیجه  تحلیـل نتـایج دیگـر بـا     

پیمـایش   300 در یک تحقیق انجام گرفتـه بـر روي  حـدود   . ي پیمایش قابل بیان نخواهند بودآماردقت 

صورت گرفته است،  نشان می دهـد  1992اجتماعی در کشور آمریکا که توسط دانشگاه نبراسکا   در سال 

 65هاي مقدماتی  و استفاده از نتایج آن در پیمایش هاي اصلی باعـث کـاهش حـدود     استفاده از پیمایش

شابه بـدون وجـود پیمـایش    ي در این پیمایش ها در مقایسه با پیمایش هاي مآماردرصدي خطاهاي غیر 

نظر شا چیست؟ آیا کنترل این میزان خطا  ضرورت انجام پیمایش هاي مقدماتی را .  مقدماتی شده است 

  روشن می سازد؟

  

  

  :يآماري و غیر آمارروشهاي کنترل خطاهاي  - 7

زم ي در پیمایش ها مورد بررسی قرار گیرد الآماري و غیر آمارقبل از اینکه روشهاي کنترل خطاهاي  

  .است تا تعریفی از این دو نوع خطا ارائه شود

ي به خطاهایی گفته می شود که محقق براي اسـتفاده از نمونـه بـه جـاي جامعـه و آنگـاه       آمارخطاي 
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ي آمـار به عبارت دیگر با توجه به اینکه هدف محقق بررسی جامعـه  . استنباط در مورد جامعه باید بپردازد

ي انتخاب می نماید و سپس بر اساس این نمونه انتخـابی در مـورد تمـام    آماراست اما نمونه ایی از جامعه 

 αآنـرا بـا    آماراین خطا که در علم . ي قضاوت می کند مرتکب نوعی خطا شده است آماراعضاي جامعه 

  نمایش می دهند و هر چه مقدار 

α اد نمونه بیشتري از جامعه مورد بررسی استکوچکتر باشد محقق نیاز مند تعد .  

. ي در ابتداي تحقیق و بر اساس میزان بودجه تعیین شده تحقیق  مشخص می شودآمارمقدار خطاي 

درصـد خطـاي    5براي مثال یک مدیر می خواهد نتایج تحقیقی که به وي ارائه می شـود حـداکثر داراي   

درصد در نظر گرفته  5ي آماردر این حالت مقدار خطاي . ددرصدبتوان به آن اعتماد نمو 95ي باشد و آمار

ي آمارشده و با توجه به فرمول ارائه شده در حجم نمونه در بخش دوم تعداد نمونه ایی که باید با روشهاي 

  .ي در پیمایش وجود داشته باشد مشخص می شودآماردرصد خطاي  5اتخاذ گردد تا حداکثر 

می شود که توسط محقق یا تیم تحقیق در مراحـل مختلـف انجـام    ي به خطایی گفته آمارخطاي غیر 

ي در پیمایش هـا بـه صـورت زیـر     آمارچند مورد از عوامل ایجاد خطاهاي غیر . پیمایش صورت می گیرد

  :هستند

 جمله بندي نامناسب سواالت - 1

 رعایت نکردن چیدمان سواالت در پرسشنامه  - 2

 عدم انجام تحقیق مقدماتی - 3

 یر ضروريطرح سواالت زائد و غ  - 4

 وجود سواالت با جنبه خصوصی براي افراد  - 5

 انتخاب روش نامناسب جمع آوري اطالعات - 6

 عدم آموزش پرسشگران  - 7

 عدم تفهیم هدف تحقیق براي پرسش شوندگان - 8
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 ندادن اعتماد به پرسش شوندگان براي محرمانه ماندن نظرات آنها - 9

 تهیه نکردن نقشه نمونه گیري -10

 سخ ها در رایانهورود اشتباه کدهاي اطالعاتی پا -11

 عدم وجود شرایط مطلوب مکانی و زمانی جمع آوري اطالعات -12

 ...و غیره -13

یابـد اینگونـه    ي بسیار جدي است زیرا هنگامی پیمایش که  پایان مـی آمارمشکل وجود خطاهاي غیر  

خطاها خود را نشان می دهند و در بسیاري از مواقع کل  نتایج پیمایش  به دلیـل وجـود خطاهـاي غیـر     

  .ي زیاد  غیر قابل استفاده می ماندارآم

انجام گرفته با اسـتفاده از ابزارهـاي   -پایان نامه   720بر روي  یدر یک بررسی توسط یک تیم پژوهش 

صورت گرفتـه داراي   يآماردرصد از تحقیقات  92کشور،  مشخص شد که حدود  يدر دانشگاهها -يآمار

درصد نتایج تحقیقات آنها را فاقد اعتبار مـی نمـوده    100تا  15ي  بوده اند به طوري که از آمارخطاهاي 

  .است

ي در کنـار  آمـار در زیر تعدادي از نکات  را که می تواند به عنوان روشهایی براي کاهش خطاهاي غیر 

  :موارد مطرح شده در باال مورد استفاده قرار گیرد بیان می نمائیم

   

ن امـر  یـ کـه ا . نـد ینما یرا مطرح م يادیسواالت زجواب به مفروضات  ياکثر محققان به اشتباه برا-1

ش ممکـن  ین خالء در پیمایاما بزرگتر. شود یل ناقص  مفروضات پیمایش میو تحل يریجه گیمنجر به نت

  ن پاسخ را بدهدیتواند بهتر یک پرسشنامه واضح و مختصر میاست سرعت پاسخ باشد و 

گیرد بستگی به طـرح و چـارچوب پرسشـنامه    ش به  کدام روش انجام ینکه پیمایم در مورد ایتصم -2

  .دارد 

 يبرا. متفاوت باشد یلیتواند خ یشوند م یم يآور که به صورت رودررو جمع ییها ساختار پرسشنامه -3
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هسـتند کـه    ییهـا  از پرسشـنامه  یاصـطالحات متفـاوت   يشـوند دارا  یده میپرس یکه شفاه یمثال سواالت

شید که پرسشگران شما در مورد وارد کردن پاسخ هاي متنـی  شوند دقت داشته با یبصورت نوشته جمع م

  .پاسخ دهندگان به پرسشنامه باید آموزش الزم را دیده باشند

ق پست یا پست الکترونیک یا خود اظهاري و یا تحـت وب  جمـع آوري مـی    یاگر پرسشنامه از طر -4

  .فیت کار بینجامدن کار  کییشتر موضوع و تضمیح بید که به تشریکن مه یک نامه ضمی. شود

لزومی ندارد تنها به یک روش جمع آوري اطالعات بسنده کنید شما می توانید از روشهاي ترکیبی  -5

  .جمع آوري اطالعات هم سود ببرید

این را در نظر داشته باشد که در سواالت بسته ممکن است یک پرسش شونده بیش از یک گزینه را  -6

  :براي مثال. یک گزینه را هم به او بدهید مد نظر دارد امکان انتخاب بیش از

  د؟ینمائ یرفتن به دانشگاه استفاده م ير برایل زیک از وسایاز کدام

  اتوبوس

  ین شخصیماش

  دوچرخه

  ..............................غیره

ش سرعت ودقت یک فونت خوانا باعث افزایکنید ، استفاده از  يش متن ها دورینمون و آرا یاز افق -7

  شود یخواندن م

  مییاستفاده نما Boldانه و مصطح  و از فرمت یبهتر است از کلمات عام -8

دهند، با  یاگر شما مطمئن هستید که پاسخ دهندگان به  همه سواالت شما بصورت کامل پاسخ م -9

  .دارد يشتریت بیآنها جذاب يد که برایشروع کن یسواالت

را یـ پاسخ در اول  پرسشنامه مناسـب تـر هسـتند ز    يبرامعتقد هستند که سواالت آسانتر  یبعض -10

امـا  . دیـ کسـب نما  يشتریب یگر سواالت آمادگیبه د يبرا یشوند که پاسخ دهنده از لحاظ ذهن یباعث م
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 يپرسشـنامه هـا   يده در ابتدایچیو پ یواصل یاز افراد معتقد هستند که عدم پوشش سواالت اساس یبعض

دقت داشته .  با دقت الزم به آنها خواهد شد ییتجه عدم پاسخ گوین پاسخ دهنده و در یبلند باعث خستگ

  . دیک پرسشنامه را حفظ کنیسرتاسر  یان روانید جریباشید این شما هستید که  با

  :در صورتی که سواالت رتبه بندي شده می پرسید مانند سوال زیر  -11

ر رتبـه  یـ ک از مـوارد ز یت هر ید اهمیبگذران یالت آخر هفته را در مکانید تعطیکه بخواه یدر صورت((

  ))} ن است یت تریبا اهم 1که  یدر حال 4تا  1از  يشامل نمره گزار{ . دینمائ یم يبند

  بایط زیمح            

  شتریمحل ب يآزاد           

  مت مناسب یق            

  وجود مردم             

  آزاد و سالم  يهوا           

  .ا توجه به پیمایش مقدماتی و میزان اهمیت آنها قرار دهیدگزینه ها را ب

  :از پرسیدن سواالت جهت دار دوري کنید براي مثال سوال -12

»   د؟ یـ دانند موافق یشکست  خورده م یستمیستم بهداشت را سیت مردم که سیا شما با نظر اکثریآ« 

  . کرد يشخص اثر گذار است دورنظر  يروت که یجاد ذهنید از هرگونه ایسوال مناسبی نیست ، با

را ید اجتناب کرد، زیخصوصی افراد با يدن به اهداف از طرح سواالت مربوط به جنبه هایرس يبرا -13

  . افتین صورت نرخ پاسخ کاهش خواهد یر ایدر غ

ز حتمـاٌ  یـ چ 2د آنهـا را در  یـ د بایافراد را بپرسـ  یسواالت شخص یدکه بعضیاگر شما مجبور هست -14

رد و بعـد  یـ گ یاز جانب شما مورد استفاده قـرار مـ   يچه کار يآنها برا ينکه پاسخ هاید اول اینمتقاعد ک

  د؟ یا دهیشیمحرمانه ماندن اطالعات آنها اند يبرا يدینکه چه تمهیا

د به قـول خـود   یدهد حتماً با یکنند م یل میکه پرسشنامه ها را تکم يبه افراد یاگر محقق قول -15



  
  

 

338 

338 

ل پرسشـنامه  یـ قاً پس از تکمیا دقین و یا حیاز عمل به وعده  در قبل  یت که قسمتد و بهتر اسیعمل نما

  .باشد

 يد در انتهـا یـ دهنـد با  یکه افراد در مورد پاسخ دادن به آنها از خود واکـنش نشـان مـ    یسواالت -16

  .پرسشنامه گنجانده شوند

آیا بـا ایـن   :    ((براي مثال. داز پرسیدن سواالتی که  دوبار فعل منفی در آن بکار رفته دوري کنی -17

  ))جمله موافقید که افرادي که سیگار نمی کشند داراي طول عمر بیشتري نیستند؟

  

  

عالوه بر موارد مطرح شده نکات دیگري نیز وجود دارد که به نظر می رسد در صورت رعایـت نکـات     

ه بـه شـرایط روش مناسـبی را    باال خود محقق در مراحل مختلف پیماش با آنها روبر خواهد شد و با توجـ 

ن خواهد اندیشید   . براي مرتفع کردن آْ

  


