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فصل اول

  SPSSافزار  مروري بر نرم
 .كردخواهيم را معرفي  SPSSافزار  هاي متفاوت نرم قسمت خشبدر اين 

  SPSSبا  شروع كارـ 1

 IBM SPSSبرويـد و بـر آيكـون     Start، بـراي اجـراي آن بـه منـوي     SPSSافـزار   پـس از نصـب نـرم   

Statistics 19 پردازيم افزار و اعمال مقدماتي در آن، مي در اين قسمت به معرفي محيط نرم. كليك كنيد .

  افزار  ـ معرفي محيط نرم1ـ1

مواجه خواهيد شد، كـه بـا    IBM SPSS Statistics 19اي تحت عنوان  افزار، با پنجره پس از اجراي نرم

در اين بخش به معرفي اجزاي اين محيط خواهيم . خواهيد شد SPSSوارد پنجره اصلي  Cancelانتخاب دكمه 

 .پرداخت

  :نوار عنوان - 

داراي نوار عنوان اسـت كـه در آن نـام فايـل      Windowsنيز مانند ساير نرم افزارهاي تحت  SPSSبرنامه 

SPSS براي مثال فايل داده هاي زير به نام . را مشاهده مي كنيدdata.diabet است ذخيره شده: 

 .است spv.هاي خروجي  و پسوند فايل sav.افزار  هاي داده در اين نرم توجه داشته باشيد كه پسوند فايل

 :نوار منو

طور كه در شكل زير مشاهده مي كنيد اين نوار شامل منوهاي زيادي مي باشد كه  به مـرور زمـان بـا     همان

 ) :مي باشند Graphsو  Analyzeاين نوار، منوهاي  ترين منوهاي مهم(شويد  آنها آشنا مي

 :نوار ابزار

بر روي اين نوار دكمه هايي تعبيه شده اسـت كـه قابليـت دسترسـي بـه      . اين نوار در زير نوار منو قرار دارد

زيـر  در شـكل  . به مرور زمان با دكمه هاي اين نوار آشنا خواهيد شـد . كند تر مي برخي اعمال پركاربرد را آسان

 :به اجمال دكمه هاي اين نوار معرفي شده اند
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  Data Viewصفحه 

در صـفحه  . صفحه به دفعات زياد بر خواهيم خورد ما با اين. اين صفحه مخصوص وارد كردن داده هاست
 .ايم بعد شكل اين صفحه را آورده

: نوار آدرس

براي مثال در شكل زير . را مشاهده كنيد Data Viewتوانيد آدرس سلول فعال در صفحة  در اين نوار مي
در نـوار آدرس هـم   . "اسـت  براي آن ثبت شـده  78است كه مشاهدة  ageمشاهده چهارم از متغير "سلول فعال، 

 :توان اين بيان را مشاهده كرد مي

باز كرن فايل داده

ذخيره كردن فايل  

پرينت كردن  

فراخواني دستورهاي اخير

Undo

Redo

فراخواني اطالعات كلي در 

مورد متغيرهاي مورد بررسي

Split Fileدستور 

  Weigth casesدستور

Select Casesدستور 

مشاهده برچسب متغيرها

رفتن به يك مورد خاص

رفتن به يك متغير خاص

اي خاص يافتن مشاهده

وارد كردن مورد جديد

 وارد كردن متغير جديد
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   Variable Viewصفحه 

 :طور كه از نامش پيداست مخصوص وارد كردن متغيرهاست اين صفحه نيز همان

 : دكمه تعويض صفحه

بـه صـفحه    Data viewتوانيـد از صـفحه    بـا اسـتفاده از  ايـن دكمـه، و بـا انتخـاب گزينـه مـوردنظر، مـي         
Variable view و بالعكس برويد .

 :نوار وضعيت 

SPSS      همواره وضعيت جاري خود را در كادري در پايين صفحه به نام نوار وضعيت بـه اطـالع شـما مـي
در ايـن   SPSS Processor is readyرساند، توجه كنيد، زماني برنامه به خوبي كار خواهد كرد كـه عبـارت   

 .كادر نوشته شده باشد

 :باز كردن و ذخيره كردن نحوه 

هـاي   وگزينـه  Fileتوان از منوي  مي ي تحت سيستم عامل ويندوزافزارها افزار نيز مانند ساير نرم در اين نرم
Open  وSave) ياSave AS…( انجام داد، به ترتيب، براي ذخيره و باز كردن فايل. 
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: تمرين

كه در رايانه  SPSSنرم افزار  1هاي آموزشي را از داده Employee Data.savبه عنوان تمرين فايل داده 
سـپس آن را در مسـير دلخـواه ديگـري     . هاي مختلف آن را بررسي كنيد قسمتشما ذخيره است را باز كرده و 

 .ذخيره كنيد
  :SPSS وارد كردن داده ها در  -2- 1

ادي واحد آزمايشـي خواهـد   گيري چند متغير از تعد شامل اطالعات حاصل از اندازه يك تحقيقهاي  داده
. . . توانند مواردي مانند وزن، قد، فشارخون، گـروه خـوني، تعـداد تخـت، نـوع ژن و       در اينجا متغيرها مي. بود

بـراي وارد  . باشـد . . . تواند يك انسان، يك بيمارستان، يك حيـوان يـا    همچنين يك واحد آزمايشي مي. باشند
 Data viewاي آزمايشـي، درنظـر داشـته باشـيد كـه در صـفحه       كردن مشاهدات مربوط بـه متغيرهـاي واحـده   

اي و در هـر سـطر مقـادير مشـاهدات      ها، نماينده متغيرهاي مورد بحث، سـطرها نماينـده واحـدهاي نمونـه     ستون
  . مربوطه ثبت خواهد شد

ز خـواهيم اطالعـات حاصـل ا    مـي . فرم اطالعاتي زير براي بررسي وضعيت تغذيه اي بيماران ديابتي است  
 ).؟چرا(متغير است 11توجه كنيد كه اين فرم شامل . وارد كنيم SPSSافزار  اين فرم را در نرم

در نهايـت در ايـن   . اسـت  وارد شـده  SPSSافـزار   در شكل زير اطالعات مربوط به تعدادي بيمـار، در نـرم  
 .كنيد SPSSها را اينگونه وارد  خواهيم شما نيز بتوانيد داده بخش مي

 .شوند ذخيره مي C، در درايو SPSSافزار  هاي آموزشي پس از نصب نرم اين داده -1
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 :شامل دو گام اساسي است SPSSها در  طور كلي وارد كردن داده هب
ها ورود داده -2تعريف متغيرها      - 1

 بـا وارد كـردن هـر مشـاهده    . بسـيار راحـت اسـت    Data View، در قسـمت  SPSSها در  ورود داده
قـدم اول كـه   . هـاي هـر متغيـر را وارد كـرد     دادهتوان  مي Enterفشردن دكمه و مربوط به يك متغير 

  . ها، است تعريف متغيرهاست و پايه و اساس گام بعدي، يعني ورود داده

  :SPSSتعريف متغيرها در 

در نــوار زيــر كليــك كنيــد و وارد صــفحه  Variable viewبــراي تعريــف متغيرهــا ابتــدا روي عبــارت 
Variable view شويد. 

دهـد، كـه تعريـف     هاي متغير موردنظر را نشان مي افزار مشخصه هاي صفحه نرم پنجره، ستونبا رفتن به اين 
در ايـن بخـش بـه    . پـذير اسـت   افـزار امكـان   ها از آن متغير به نرم افزار با معرفي اين مشخصه يك متغير به اين نرم
 .پردازيم ها مي معرفي اين مشخصه

: Nameمشخصه 

نام متغير مـورد  . افزار معرفي شود، نام آن متغير است ك متغير كه بايد به نرمترين مشخصه ي اولين و ابتدايي
همچنـين  . هـا دچـار سـردرگمي نشـويم     نظر را بايد طوري انتخاب كنيد كـه در مراجعـات بعـدي بـه فايـل داده     

هـايي اسـت و در صـورت رعايـت      شـامل يكسـري محـدوديت    SPSSحواسمان باشد كه دادن نام به متغيـر در  
 "فاصـله "بـراي مثـال نـام متغيـر شـامل كـاراكتر       . افزار مواجه خواهيد شد آنها با پيام خطايي از سوي نرمنكردن 

متغير مربوط بـه فـرم اطالعـاتي بيمـاران ديـابتي       11حال سعي كنيد براي . شود شروع نمي "عدد"شود، يا با  نمي
. كنيد SPSSنامي انتخاب كنيد و آنها را وارد 
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: Typeمشخصه 

هاي مربـوط بـه    خواهد از آن براي ورود داده كند كه كاربر مي شخصه نوع كاراكتري را مشخص مياين م
و  Numericهاي اين مشخصه، دو نوع  در بين انواع حالت. استفاده كند Data viewمتغير موردنظر در صفحه 

String نوع . بيشتر مورد استفاده استNumeric  براي كاراكترهاي عددي وString راي كاراكترهاي حرفي ب
. شود استفاده مي

تنهـا از كاراكترهـاي عـددي اسـتفاده     ) ماننـد وزن و قـد  (هاي مربوط به متغيرهـاي عـددي   براي ورود داده
هـاي   بـراي ورود داده  .خواهـد بـود   Numericبـراي ايـن نـوع متغيرهـا نـاگزير       Typeلـذا مشخصـه   . كنيم مي

براي ايـن   Typeلذا مشخصه . توان از كاراكترهاي حرفي استفاده كرد تنها مي "نام بيمار"متغيرهاي كيفي مانند 
تـوان از   هم مي "جنسيت"هاي متغيرهاي كيفي مانند  اما براي ورود داده. خواهد بود Stringنوع متغيرها ناگزير 

بـراي ايـن نـوع متغيرهـا هـم       Typeلذا مشخصه . ي حرفي استفاده كردكاراكترهاي عددي و هم از كاراكترها
انتخـاب   Numericرا  Typeبـدين صـورت كـه اگـر     . باشـد  Stringتواند  باشد و هم مي Numericتواند  مي

هـاي بعـدي ايـن     كنيد و در تعريـف مشخصـه   استفاده مي 2و  1) براي مثال(كرديد، بايد از كاراكترهاي عددي 
 Typeكنيـد، و اگـر    افـزار معرفـي مـي    را به نرم) براي زنان 2براي مردان و كد  1كد (ين كدبندي متغير، نحوه ا

 .استفاده خواهيد كرد femaleو  male) براي مثال(انتخاب كرديد، از كاراكترهاي حرفي  Stringرا  آن
 .نيدرا بري متغيرهايي كه در مرحله قبل تعريف كرديد، مشخص ك Typeحال سعي كنيد مشخصه 

  :DecimalsوWidthمشخصه 

هـاي اعشـار    و تعـداد رقـم  ) Width(اگر نوع متغير عددي باشد در اين دو سـتون تعـداد كـل ارقـامِ عـدد      
)Decimals (توان تعيين كرد را مي. 
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 :Labelمشخصه 

كـه مايـل باشـيم     داراي محـدوديت اسـت و در صـورتي    SPSSطور كه گفتيم، دادن نام متغيرها در  همان
به عنوان مثال اگـر متغيـر مـورد بررسـي     . براي متغير قرار بنويسيم Labelتوانيم در اين قسمت يك عنوان يا  مي

   Duration of disease:  تايپ كنيم  Labelتوانيم در قسمت  باشد، مي  "طول مدت بيماري"
به جـاي نـام متغيـر ايـن      SPSSهاي  تغير، عنوان تعريف شود در خروجيتوجه داشته باشيد كه اگر براي م

 .صورت نام متغير به كار خواهد رفت عنوان نمايش داده خواهد شد در غير اين

 :Valuesمشخصه 

توان از كاراكترهاي  هم مي "جنسيت"هاي متغيرهاي كيفي مانند  طور كه گفتيم، اما براي ورود داده همان
انتخاب كرديد، بايـد از   Numericرا  Typeاراكترهاي حرفي استفاده كرد و در صورتي كه عددي و هم از ك

 1كـد  (در اين حالت براي تعريف نحوه ايـن كدبنـدي   . كنيد استفاده مي 2و  1) براي مثال(كاراكترهاي عددي 
  .كنيم افزار از اين خصوصيت استفاده مي به نرم) براي زنان 2براي مردان و كد 

براي اضافه كردن يك مقدار و برچسب مربوط به آن مطابق تصوير زير مقدار و برچسـب را در كادرهـاي   
 :را كليك كنيد Addمربوطه تايپ كرده و دكمه 

 :Missingمشخصه 

انتخاب گزينـه اول بـه معنـي عـدم     . شود تعيين مي SPSSدر اين قسمت نحوه معرفي داده هاي گمشده به 
با انتخاب گزينه دوم ميتوان چند مقدار مشخص را براي معرفي يك مقـدار گمشـده   . استتعريف داده گمشده 

تـوان از مقـاديري كـه خـارج از دامنـه       به عنوان مثال اگر متغير مورد بررسي تعداد واحـد باشـد مـي   . تعيين كرد
 ). -1يا  30مثالً (اند چند مقدار براي معرفي مقادير گمشده تعيين كرد تغييرات
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مثالً اگـر  . كردن مقادير گمشده تعيين كرد توان يك بازه عددي را براي مشخص با انتخاب گزينه سوم مي
ماه و عدد صفر را براي تعيين مقـادير   40تا  30توان بازه  باشد مي  "مدت زمان بستري بيمار"متغير مورد بررسي 
 :گمشده تعيين كرد

 :Columnsمشخصه 

 .كنيم هاي متغير مورد بررسي است را در اين قسمت وارد مي كردن داده اندازه ستوني كه محل وارد 
 :Alignمشخصه 

 .گيرند قرار  Data viewهاي صفحه  ها در سمت راست، چپ يا وسط سلول كند كه داده تعيين مي 
: Measureمشخصه 

هـاي   يـن مقيـاس  طور كـه گفتـيم ا   كنيم، و همان در اين قسمت مقياس سنجش متغيرمورد نظر را تعيين مي
. اي و اسمي اي، رتبه سنجش عبارتند از فاصله

Roleمشخصه 

نقـش يـك متغيـر    . كنيم هاي آمار تحليلي مشخص مي توسط اين مشخصه نقش متغير موردنظر را در روش
  :تواند به صورت زير تعيين شود مي

. گيرد براي متغيرهايي مانند پيشگو، مستقل يا توضيحي مورد استفاده قرار مي:  Inputنقش  - 1
.براي متغيرهاي وابسته مدل استفاده ميرشود: Targetنقش  - 2
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.گيرند را در مدل مي Outputو هم نقش  Inputبراي متغيرهايي كه هم نقش : Bothنقش  - 3
.ندارند براي متغيرهايي كه نقش خاصي در مدل آماري: Noneنقش  - 4
هـاي   هـاي نمونـه را بـه مجموعـه     گيرد كـه داده  براي متغيرهايي مورد استفاده قرار مي: Portionنقش  - 5

.كند آموزشي، آزمودني و اعتبار سنجي، تقسيم مي
. را دارنـد  SPSSافزارهاي تحـت   كننده بين نرم براي متغيرهايي است كه نقش هماهنگ: Splitنقش  - 6

.استفاده كرد Split fileن در دستور توا اين متغير را هيچگاه نمي
است و تعيين نقش اصلي متغير اثري بر نوع دستورهاي  Inputفرض نقش تمام متغيرها  طور پيش به: توجه

SPSS افزار تاثير خواهد گذاشت نخواهد داشت و تنها در نمايش متغيرها در كادرهاي گفتگوي نرم .  
هـا   بـه محـيط وارد كـردن داده    Data viewروي عبـارت   بعد از تعريف تمامي متغيرهاي الزم بـا كليـك  

 .ها را وارد كنيد برگشته و داده

 : 2تمرين

هاي مربوط به هر يك از متغيرهاي اين  تمام مشخصه. فرم اطاالعاتي بيماران ديابتي را در نظر بگيريد - 1

 Dataرا در صفحه  هاي مربوط به آن سپس داده. وارد كنيد Variable Viewفرم را در پنجره 

view وارد كنيد.

را براي متغيرهاي  Variable viewپنجره. نامه تحقيقاتي در زير آمده است قسمتي از يك پرسش - 2

.نامه كامل كنيد مربوط به اين پرسش

 .هاي بعدي است توجه داشته باشيد كه براي حل برخي از تمرينات مستلزم مطالعه فصل -2
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.وارد كنيد SPSSه هاي داده شده را با تعريف صحيح متغيرها ب در هر يك از موارد زير داده - 3

به شش نفر كه . اي براي تأثير نسبي دو نوع داروي موثر در افزايش خواب انجام دهند مي خواهند مطالعه) الف
داده مي شود و ميزان ساعات خواب آنها  Bو در شب دوم داروي  Aسرماخوردگي دارند در شب اول داروي 

  :داده ها عبارتند از . در هر شب ثبت مي گردد 
6 5 4 3 2 1 
Aداروي  8/4  1/4  8/5  9/4  3/5  4/7

Bداروي  9/3  2/4  0/5  9/4  4/5  1/7

ها در خالل سال اول  هاي جنسيت شامل مطالعه نحوه بازي ميمون يكي از جنبه هاي مطالعه در اختالف) ب
مطالعه ده شش ميمون نر و شش ميمون ماده در گروه هايي از چهار خانواده در طي چندين جلسه . زندگي است

ميانگين كل تعداد دفعاتي كه هر ميمون ، بازي با همسال ديگر را شروع كرده است . اي مشاهده شدند دقيقه
  :ثبت مي شود

نرها 64/3  11/3  80/3  58/3  55/4  92/3
ماده ها 91/1  06/2  78/1  00/2  30/1  32/2

محل مختلف به دست آمده است ،  اندازه هاي ريخت شناسي يك نوع خاص فسيلي كه از حفاري در چهار) ج
 :داده هاي زير را به دست مي دهند 

 محل

4 3 2 1 

31/1 
46/1 
86/1 

12/3 
19/2 
76/2 

49/1 
32/1 
01/1 

38/1 
42/1 
59/1 

جدول . بار يك تاس مشاهده مي شود كه روهاي مختلف تاس به صورت زيرظاهر مي گردد 60در پرتاب ) د
  .را رسم كنيدها  وط به اين دادهربفراواني م
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 فراواني  روهاي مختلف
1 
2 
3 
4 
5 
6 

15 
7 
4 

11 
6 

17 
  60  جمع

به منظور بررسي وجود يا عدم وجود رابطة بين نوع شوك و زنده ماندن بيمار، از بيماراني كه به انواع شوك ) و
 .اند هايي انتخاب و آنها را بر حسب زنده ماندن و يا مردن در جدول زير مرتب كرده نمونه ،شوند مبتال مي

 نوع شوك
 نتيجه
 مرده زنده

 8 7 كاهش حجم خون
 11 11 قلبي

 6 10 عصبي
 7 9 عفوني

 5 3 غدد داخلي

 .را رسم كنيد وارد كرده و جدول توافقي مربوط به آن SPSSهاي اين جدول را در  داده
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 دومفصل 

 SPSS در آمار توصيفي

  مقدمه 1- 2

در اصطالح عاميانه آمار به معناي ثبت و نمايش اطالعات عددي در مورد يك موضوع مثالً ثبت و نمايش 

تعداد بيكاران، تعداد تصادفات رانندگي، ميزان محصوالت كشاورزي، ميزان صدور نفت، جمعيت شهر تهران 

مفاهيم عاميانه . علم آمار امروزه داراي مفهومي بسيار وسيعتر از اين كاربرد عاميانه استولي . و غيره مي باشد

از نقطه نظر علمي، آمار به مجموعه روشهايي براي . ح بين آمار دانان استلآمار زير مجموعه اي از آمار مصط

يجه گيري بوسيله تجزيه و جمع آوري تنظيم و خالصه كردن داده هاي عددي و غير عددي و انجام استنباط و نت

  . تحليل آنها، اطالق مي شود

عبارت است از هنر و علم جمع آوري، تعبير، تجزيه وديگر مي توان گفت كه آمار ن با بيا      

  . تحليل داده ها و استخراج تعميمهاي منطقي در مورد پديده هاي تحت بررسي

اولين قدم . د تحليل آماري شامل دو بخش عمده استتوان گفت يك فرآين با توجه به تعاريف باال مي      

هاي مهم داده ها متمركز شود و جزئيات  نمايش دادن و خالصه كردن داده ها مي باشد تا توجه ما روي ويژگي

پديده تحت  اما بخش دوم براي استخراج نكات كلي و استنباط هايي در مورد. غير ضروري كنار گذاشته شود

بخش اول شامل روشهاي آمار توصيفي و بخش دوم در برگيرنده روشهاي موسوم به . درو مطالعه به كار مي

 .در اين فصل به بررسي گام اول تحليل آماري، يعني آمار توصيفي، خواهيم پرداخت. آمار استنباطي است

، كردنبندي، خالصه  شودكه به پژوهشگر در طبقه هاي آماري گفته مي آمار توصيفي به آن دسته از روش

نقش آمار توصيفي در . طالعات جمع آوري شده كمك مي كندتوصيف و تفسير و برقراري ارتباط از طريق ا

آمار توصيفي با خالصه كردن داده ها، ويژگيهاي مهم آنرا . فرآيند تحليل آماري بسيار مهم و حياتي است

ايجاد ) آمار استنباطي(تحليل آماري  نمايان مي سازد تا ايده هاي الزم را در ذهن پژوهشگر براي مرحله دوم

 .كند
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: داده ها عبارتست از توصيفمراحل اساسي  

 گوي كلي خالصه كردن و توصيف ال) الف

  فشرده كردن داده ها در قالب جدول هاي آماري) 1

  نمايش آنها بوسيله نمودار) 2   

   آماريمحاسبه شاخصهاي ) ب 

 :مختلف آمار توصيفي مي توان از چارت زير بهره بگيريدبراي استفاده از مراحل  

  : به طور مفصل بررسي مي كنيم اينك مراحل مختلف آمار توصيفي را يك به يك  و

  : خالصه كردن و توصيف الگوي كلي  2- 2

نوع نمودار مورد استفاده به . يكي از روشهاي خالصه كردن و توصيف داده ها رسم يك نمودار آماري است

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

نوع متغير

 كمي

C - كيفي

  جدول فراواني 

 ) Bar chart(نمودار ستوني    

 ) Pie chart( اي  نمودار دايره 

B  -  متغير كمي گسسته با دامنه

 )بعد خانوار(تغييرات كم 

A - متغير كمي پيوسته يا كمي

  گسسته با دامنه تغييرات زياد 

  نمودار هيستوگرام - 1

 Box plotنمودار  - 2

 Steam and Leafنمودار  - 3

 ) Cاستفاده از گزينه (تبديل به متغير كيفي  - 4

C استفاده از گزينه   - 1

  Aاستفاده از گزينه  - 2
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داول فراواني هم بسته به نوع متغير، متفاوت خواهند بود، لذا مراحل فوق را براي انواع مختلف متغير، ج

. جداگانه بررسي خواهيم كرد

  : (Categorical Data) داده هاي كيفي 2-1- 2

م يرسته تقسمتغيرهاي رسته اي به آن دسته از متغيرها اطالق مي شود كه از نظر كيفي مقادير آن به چندين        

نمونه هايي از متغيرهاي رسته ... شغل ورتبه شغلي،  براي مثال جنسيت، رنگ پوست، رشته تحصيلي،. مي شود

 .تقسيم ميشوند  كيفي رتبه ايو  كيفي اسميمتغيرهاي رسته اي به دو دسته كلي . اي هستند

  :كيفيجدول فراواني براي متغيرهاي - 

جداول فراواني اين نوع متغيرها، با فهرست كردن مقادير مختلف متغير، فراواني مربوط به هر مقدار و       

مي  SPSSدرصد فراواني هر مقدار، بدست خواهد آمد، با يك مثال نحوه ساختن اين نوع جداول فراواني را با 

  :بينيم

سط وي به ترتيب زير وقطعه توليد شده ت 20را توليد مي كند اگر  D,C,B,Aصنعتگري چهار نوع قطعه : مثال

. باشند

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

 :سعي كنيد با كمك آن به سئواالت زير پاسخ دهيد. يك جدول فراواني براي داده هاي فوق مي سازيم 

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

گيرند؟  چند درصد از كل توليد روزانه را در بر مي B,Aقطعات  - 

  : كنيم وارد مي SPSSابتدا داده ها را در محيط 
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: در كناري باز شودتا كا سپس براي رسم جداول فراواني مسير زير را طي كنيد
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كليك كنيد متغير مربوطه را انتخاب كرده روي دكمه 

و در . تيـك بگذاريـد   Display frequency tablesبراي رسم جدول فراواني، در كـادر كنـار عبـارت     

باز خواهد شد كه  Output viewصفحه جداگانه اي تحت عنوان . را كليك كنيد نهايت دكمه 

  : خروجي اين مثال به صورت زير خواهد بود. همواره در آن ظاهر خواهد شد SPSSخروجي هاي 
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و جدول دوم . دهد را نشان مي (Missing)و داده هاي گمشده  (Valid)جدول اول تعداد داده هاي موجود       

هر مقدار، ستون سوم درصد فراواني آن  فروانيستون اول مقادير متغير، ستون دوم . جدول فراواني متغير است

. مقدار و ستون چهارم هم درصد فراواني تجمعي مي باشد

   .ن جدول سعي كنيد به سوالهاي مطرح شده در صورت مثال جواب دهيداز روي اي

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

  : كيفينمودارهاي آماري براي متغيرهاي  - 

 Pie)و نمودار دايره اي  (Bar chart)نمودار ميله اي : عبارتند از نمودارهاي مناسب براي اين نوع متغيرها     

chart)  .  

: براي رسم اين نمودارها مي توان از دو راه زير استفاده كرد     

كليك كنيد تا كادر روي دكمه رفته ي رسم جدول فراواني طي كرديم رااز مسيري كه ب. 1

  : گفتگوي زير باز شود

ا ر Continue مايل بوديد انتخاب كرده و دكمه را كه Bar chartيا  pie chartهر كدام از نمودارهاي  

. را كليك كنيد Okدكمه . كليك كنيد
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: هاي مثال طي كنيد و خروجي را ببينيد همسير فوق را براي داد
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توجه كنيد كه نمودارهاي  دايره اي براي متغيرهاي كيفي اسمي مناسبترند و نمودارهاي ميله اي براي  

  .  متغيرهاي كيفي رتبه اي

  :است Graphراه دوم استفاده از منوي  - 2

 :را كليك كنيد Defineكليك كرده و دكمه  روي گزينه نشان داده شده در شكل زيردر كادر باز شده 

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

   (Numerical Data)داده هاي عددي  2-2- 2

مقادير متغيرهاي گسسته اعداد حاصل از شمارش مي باشد  پيوستهو  گسسته: داده هاي عددي دو نوع اند      

براي مثال يك خانواده مي تواند يك يا دو فرزند داشته باشد اما تعداد فرزندان خانواده نمي تواند عددي ما بين 
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براي مثال وزن يك . و در سمت مقابل، متغيرهاي پيوسته فاقد واحدهاي تفكيك پذير مي باشند. اين دو باشد

. پيوسته است متغير

  : متغير عددي گسسته - 

محدود است براي رسم جدول فراواني يك متغير   چون مقادير يك متغير گسسته، جدا از هم و معموالً      

اما اگر تعداد مقادير متفاوتي كه يك متغير گسسته . عددي گسته همچون حالت متغير رسته اي عمل مي كنيم

  . ر خواهيم كردمي گيرد زياد باشد، براي رسم جدول فراواني، با آن مثل يك متغير پيوسته رفتا

 50فرض كنيد تعداد قرصهاي سرماخوردگي كه يك خانواده در عرض زمستان مصرف كرده اند، در  :مثال

 :ده ا نتخاب شده به صورت زير باشدخانوا

7.5.3.3.4.5.3.2.8.3.3.2.4.4.3.6.7.4.5.4.6.4.5،0،0 

2.3.4.2.7.3.5.4.6.2.3.2.4.5.4.8.4.3.2.2.6.4.5.7.8

 .رسم كنيد SPSSجدول فراواني داده هاي فوق را با - 

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

 6قرص مصرف كرده اند؟ چند درصد حداكثر  6مشخص كنيد چند درصد از خانواده ها در طول زمستان - 

  . قرص مصرف كرده اند 6قرص مصرف كرده اند؟ چند درصد حداقل 

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

. داده هاي پيوسته است استفاده كنيم

: متغير عددي پيوسته -

  كيفيتبديل داده هاي عددي پيوسته به -

. نحوه رسم جداول فراواني براي داده هاي پيوسته را با يك مثال بيان مي كنيم
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  :كه به نزديكترين عدد صحيح گرد شده اند به قرار زير است هقالب كر 40وزنهاي  : مثال

33463834513647243552

40424041344750383647

21 41 37 37 35 30 32 30 29 26 

43 34 31 43 23 45 35 26 30 31 

  .جدول فراواني داده هاي فوق را رسم كنيد

هرگاه داده هاي ما پيوسته باشد، داده ها را به تعدادي رده با طول مساوي تقسيم مي كنيم و در هر رده      

فراواني داده ها را مي شماريم براي بدست آوردن تعداد رده ها در رسم جدول فراواني به ترتيب زير عمل 

  : كنيد

: د محاسبه مي كنيمآي ابتدا حدود تغييرات داده ها را كه از فرمول زير بدست مي. 1

Range = Max - Min 

: براي محاسبه دامنه تغييرات، كمترين داده ها و بيشترين داده ها از مسير زير استفاده مي كنيم
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تا خروجي به . گزينه هاي مورد نظر را تيك بگذاريد.كليك كنيد تا كادر زير ظاهر شود …Optionsروي 

  :شكل زير ظاهر شود

Range, Maximum, Minimum دكمه . انتخاب كنيد راContinue پسو س Ok را كليك كنيد .  

رده  25تـا   5براي بدست آوردن تعداد رده ها يك قاعده عمومي وجود ندارد و معموالً تعدادرده هـا را بـين   . 2

   :است Sturgesيك قاعده مفيد استفاده از دستور استورگس . اختيار مي كنند

):n  تعداد كل داده ها(                       m=1+3.322 log (n)  تعداد طبقات

. كنيم آن را به بزرگترين عدد صحيح گرد مي. چون حاصل يك عدد اعشاري خواهد بود

  : در مثال باال داريم
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m=1+3.322 log (40) =6.322

 .مي گيريم 7پس تعداد طبقات را 

و  5/34در داده ها در واقع عددي بين  35چون وزنها به نزديكترين عدد صحيح گرد شده اند بنابراين عدد . 3

را تغيير پذيري مقادير داده ها مي ناميم كه در ساختن حدود طبقات مورد استفاده قرار  5/0عدد . مي باشد 5/35

  : كنيم طول هر طبقه را هم از فرمول زير محاسبه مي. گيرد مي

  L=Range/m=4.574  طول طبقه

طبقات مورد نظر به صورت زير . بسازيم 5طبقه به طول  7حال بايد . در نظر مي گيريم 5پس طول هر طبقه را 

  :خواهد بود

� 120.5-25.5

� 225.5-30.5

� 330.5-35.5

� 435.5-40.5

� 540.5-45.5

� 645.5-50.5

� 750.5-55.5

  . انتخاب حدود طبقات به صورت فوق باعث مي شودكه هر عدد دقيقاً در يك دسته قرار گيرد

حال متغير جديدي تعريف مي كنيم كه با توجه به واقع شدن داده در يكي از فواصل هفتگانه باال يكي از . 4

  :اين متغير مسير زير را طي كنيد براي تعريف. را بپذيرد 7تا  1مقادير 
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 :وي زير ظاهر مي شودكادر گفتگ

كليك  سپس روي . را فشار دهيد متغير مورد نظر را انتخاب كرده دكمه 

كنيد كادر گفتگوي زير باز مي شود كه در آن مقادير متغير جديد را با توجه به مقادير متغير اوليه مشخص مي 

  :كنيم
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در سمت چپ كادر گفت و گوي باال حدود طبقات را واردكرده، در سمت راست  همانند تصوير زير      

اين كار را . را كليك كنيد Addسپس دكمه . را وارد كنيد) شماره طبقه(كادر گفت و گو مقدار متغير جديد 

. براي تمام طبقات به ترتيب انجام دهيد
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نام  Output variableمطابق تصوير زير در قسمت . را كليك كنيد Continueپس از تعريف مقادير دكمه 

  .را كليك كنيد changeمتغير جديد را تايپ كرده دكمه 

: را كليك كرده و نتيجه كار را به صورت زير مشاهده كنيد okدر پايان دكمه 

 ه استدساخته ش 7تا  1مشاهده مي كنيد كه متغير جديد با مقادير  
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هايي به صورت  براي مقادير متغير جديد، بر چسب valueبرويد و در قسمت  variable viewمت به قس. 5

  :زير تعريف كنيد

  . برگرديد Data viewبه قسمت 

: اگر براي مقادير يك متغير، بر چسب تعريف شده باشد، نمايش مقادير آن، به دو صورت خواهد بود      

 :با كليك روي دكمه زير مي توانيد حالت نمايش را تغيير دهيد. مقاديربر چسب هاي و  مقادير متغير

براي رسم جدول فراواني، همانند . مقدار مختلف تبديل شده است 7حال متغير پيوسته به يك متغير گسسته با  

) .در كادر انتخاب متغير، متغير جديد كدبندي شده را انتخاب كنيد(حالت گسسته عمل كنيد 
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: جدول فراواني داده هاي مثال وزن قالبهاي كره به صورت زير خواهد بود

  :پيوسته نمودار براي داده هاي كمي رسم - 

. براي داده هاي پيوسته نمودارهاي مختلفي به كار مي روند كه هـر كـدام كاربردهـاي خـاص خـود را دارد          

 :براي رسم هيستوگرام داده هاي پيوسته مسير زير را طي كنيد. است Histogramارجح ترين اين نمودارها 
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: كادر گفتگوي زير ظاهر خواهد شد

كليك كنيد در  …Plotروي دكمه . را انتخاب كنيد plots) سمت چپ پايين كادر باال( Displayدر قسمت  

. را كليك كنيد okرا كليك كرده سپس  Continue. را انتخاب كنيد Histogramكادر گفتگو ظاهر شده 

: مثال قبل به صورت زير خواهد بود يهاهيستوگرام داده 
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كي ديگر از نمودارهايي كه براي متغيرهاي پيوسته به كار مي رود و در سالهاي اخير كاربرد آن بسار زياد ي 

 .شاخصهاي آماري خواهيم پرداختن بعد از بحث آاست كه به  Box plotشده است نمودار جعبه اي يا 

  : ماريآمحاسبه شاخصهاي  2-3- 2

مرحله . بيان شد SPSSمرحله اول آمار توصيفي يعني تشكيل جداول فراواني و رسم نمودارهاي آماري در       

  .هستند شاخصهاي آماريدوم در آمار توصيفي،خالصه كردن داده ها در قالب اعدادي است كه موسوم به 

شاخصهائي كه گرايش به مركز يا مركزيت داده ها را اندازه : شاخصهاي آماري به دو دسته تقسيم ميشوند     

شاخصهاي (و شاخصهائي كه براي اندازه گيري تغيير پذيري داده ها به كار ميرود) شاخصهاي مركزي(ميگيرد

 .)پراكندگي

 :شاخصهاي مركزي- 

  :شاخصهاي مركزي مهم عبارتند از

استفاده از اين شاخص بيشتر در متغيرهاي رسته .مد داده اي است كه بيشترين فراواني را دارد: (Mode)دم 

 .اي است

VAZN

50.0040.0030.0020.00

F
re

q
u
e
n

c
y

8

6

4

2

0

Histogram

 Mean =36.75

 Std. Dev. =7.86

N =40
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ميانه به داده وسطي داده ها اطالق ميشود و در داده هاي كم تعداد يك : و چندكها (Median)ميانه 

 .شاخص پركاربرد و كار آمد است

  .ميانه داده اي است كه تقريباً نصف داده ها از آن كمتر و نصف داده ها از آن بيشترند   

درصد داده ها از آن  p100،مقداري است كه تقريباً p تعريف چندكها هم معادل ميانه است،چندك مرتبه   

 و  (Quartiles)اركهاساده ترين نوع چندكها ، چ. بيشرند درصد داده ها از آن p100-1)(و  يا مساوي آنكمتر

  .دهكها هستند

 .يا مساوي با آن هستند مقداري است كه يك چهارم داده ها از آن كمتر: چارك اول -        

  .معادل ميانه است: چارك دوم - 

 .يا مساوي با آن هستند مقداري است كه سه چهارم داده ها از آن كمتر: چارك سوم - 

ساير دهكها هم بـه همـين   . يا مساوي با آن هستند مقداري است كه يك دهم داده ها از آن كمتر: دهك اول -

  .صورت تعريف مي شوند

البته . پركاربردترين و كاراترين شاخص براي اندازه گيري مركزيت داده ها ميانگين است: (Mean)ميانگين

ان داده ها مشاهده شود، دقت ميانگين كاهش در صورتيكه تعداد داده ها كم باشد يا تعدادي داده پرت در مي

  .خواهد يافت لذا درصورتيكه يكي از حاالت فوق اتفاق بيفتد بايد در استفاده از ميانگين هوشيار بود

براي رفع مشكل داده هاي پرت، انواع ديگري از ميانگين تعريف ميشود كه اثر اينگونه داده ها را كاهش  

 .ميدهد

  :پراكندگيشاخصهاي 

غير از شاخصهائي كه گرايش داده ها را به يك مقدار مركزي نشان ميدهد، عالقه مند به شاخصهائي هستيم     

 :مهمترين شاخصهاي آماري پراكندگي عبارتند از. كه به نوعي ميزان پراكندگي داده ها را بيان كنند

  .امنه تغييرات مي نامندتفاضل بزرگترين و كوچكترين داده را د: (Range)دامنه تغييرات

  . ميانگين مربعات تفاضل داده ها از ميانگين را واريانس گويند:(Variance)واريانس
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  .جذر واريانس را انحراف معيار گويند:(Standard division)انحراف معيار

ا جذر حاصل تقسيم واريانس بر تعداد  داده ه:(Standard Error of Mean)انحراف استاندارد ميانگين 

  .را  انحراف استاندارد ميانگين گويند

  :براي محاسبه شاخصهاي باال، ابتدا مسير زير را طي كنيد

شاخصهاي مركزي را ميتوانيد از كادر . كادر زير باز خواهد شد.كليك كنيد روي دكمه  

Central Tendency  و شاخصهاي پراكندگي را از كادرDispersion انتخاب كنيد. 

  .را كليك كنيد OKو سپس  Continueپس از انتخاب شاخصهاي مورد نظر دكمه 
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 :و يا ميتوان از مسير زير استفاده كرد

 :كليك كنيد و شاخصهاي موردنظرتان را انتخاب كنيد …Optionروي دكمه 
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: Box plotنمودار 

نمودار جعبه اي از نمودارهاي پرتوان و پركاربرد آماري است كه در كنار گرايش به مركز، پراكندگي        

شمايل كلي يك نمودار جعبه اي به . داده ها، داده هاي پرت، تقارن و الگوي كلي داده ها را بيان ميكند

 :صورت زير است
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برابر دامنه  5.1اگر داده اي بيش از .فاصله ميان چارك اول و چارك سوم را دامنه ميان چاركي مي گويند      

يك نقطه ميان چاركي از چارك اول يا چارك سوم فاصله داشته باشد، داده پرت محسوب ميشود و به صورت 

 .خارج از نمودار نشان داده ميشود و نمودار بدون احتساب آن رسم مي شود

  :مسير زير را طي كنيد Box plotبراي رسم 

كوچكترين داده

چارك اول

ميانه

)؟(دادهبزرگترين 

داده پرت

داده بيش از سرحد

دامنه ميان چاركي
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  .را انتخاب كنيد  Box plotكليك كنيد و در كادر ظاهر شده نمودار  روي  

نحوه تقارن داده ها، ميزان . تنمودار جعبه اي داده هاي مثال وزن قالبهاي كره اي در زير رسم شده اس

  :پراكندگي و وجود يا عدم وجود داده هاي پرت را بخوبي ميتوان در نمودار مشاهده كرد
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 :ر مهم و كاربردي ديگرداوچند نم  2-4- 2

اين . عالوه بر نمودارهاي فوق كه با هم بررسي كرديم، چند نمودار ديگر را نيز در زير بررسي ميكنيم

نمودارها زماني مورد استفاده قرار مي گيرند كه ما با دو يا سه متغير سروكار داشته باشيم، به طوري كه 

متغير (خواهيم حقوق  ي مثال ميبرا .اي باشند رسته) ها(ديگر متغيرو  عدديدقيقاٌ يكي از آنها از نوع 

به عبارتي ميخواهيم ببينيم . را در يك شغل بخصوص مقايسه كنيم) اي متغير رسته( زنان و مردان ) عددي

و نحوة رسم آنها را نيز  كرده ات شما را با اين نمودارها آشندر اين قسم حقوق مردان بيشتر است يا زنان؟  

  .كنيم در سر كالس با هم بررسي مي

:اي داشته باشيم زماني كه تنها يك متغير عددي و يك متغير رسته )1

براي اين مقايسه ميتوانيم از دو نمودار زير استفاده . خواهيم حقوق مردان و زنان را با هم مقايسه كنيم مي

  :كنيم

  ):براي دو جامعه(  Box plotنمودار ) الف
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 ) :براي مقايسة دو جامعه ( نمودار ستوني ) ب
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  :اي داشته باشيم زماني كه تنها يك متغير عددي و دو متغير رسته )2

در اين حالت از . خواهيم حقوق زنان و مردان را در هر دانشكده با هم مقايسه كنيم فرض كنيد مي) الف 

  :كنيم استفاده مي اي نمودار ستوني خوشه

 :رد رسم كنيمحال فرض كنيد نمودار باال را بخواهيم بصورت جدا براي زن و م) ب 
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 فصل سوم

 SPSSها در  كاري داده دستورهايي براي دست

ها و اماده كـردن آنهـا    خواهيم پرداخت كه براي كار با داده SPSSدر اين فصل به بررسي برخي دستورات در 
اسـتفاده از ايـن    SPSSبه اعتقـاد برخـي نويسـندگان، در حـين كـار بـا       . هاي بعدي بسيار مهم است براي تحليل

  . افزار قابل استفاده نيست كننده است و بدون وجود اين دستورها، اين نرم دستورها بسيار كمك

  Select Casesدستور  1- 3

براي مثال . خاص را انتخاب كرد) افرادي(توان موردهايي طور كه از نام اين دستور پيداست، توسط آن مي همان
بـراي مثـال،   (خواهيم تحليـل مـوردنظر را بـر روي افـرادي از نمونـه كـه داراي ويژگـي خاصـي         فرض كنيد مي
حليـل را فقـط بـر روي افـراد     گـوئيم كـه ت   مـي  SPSSتوسط اين دستور بـه  . هستند، اجرا كنيم) سيگاري بودن

  . سيگاري انجام بده
خواهيم رابطـه بـين    مي. باز كنيد SPSSهاي نمونه  را از فايل "adl.sav"براي بررسي اين دستور ابتدا فايل داده 

هــا  داده) Treatment(را فقــط در گـروه مــورد ) diabetic(و ابــتال بـه بيمــاري ديابـت  ) hypertns(فشـارخون  
  . است مشخص شده 1با كد  groupكنيد كه گروه مورد در متغير توجه . بررسي كنيم

خواهيم رابطـه را فقـط    استفاده كرد، اما چون مي Crosstabsدانيم كه براي بررسي اين رابطه بايد از دستور  مي
بـراي اجـراي ايـن دسـتور مسـير      .  را اجـرا كنـيم   Select Casesدر گروه مورد انجام دهيم، ابتدا بايد دسـتور  

Data>Select Cases  كليك كنيد تا كادر مكالمه مربوطه  را انتخاب كنيد و يا در نوار ابزار روي دكمه
را كليك كنيـد،  و   ifرا انتخاب كنيد و دكمه ) If condition is satisfied(در اين كادر گزينه دوم. باز شود

و سـپس   Continueرا تايـپ كنيـد و گزينـه     "=1"را وارد كادر سمت راست انداخته و عبارت  groupمتغير 
Ok اند و افـراد كنتـرل بـراي آناليزهـا فيلتـر       ها فقط افراد مورد انتخاب شده در اين حالت در فايل داده. را بزنيد
  . اند شده
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افزار به صورت  خروجي نرم. كنيم شارخون و ديابت را بررسي ميرابطه بين ف Crosstabsحال با اجراي دستور 
  :زير است

است با ايـن تفـاوت كـه رابطـه بـين دو       Crosstabsكنيد، اين همان خروجي دستور  طور كه مشاهده مي همان
  .بررسي شده است "مورد"متغير فشار خون و ديابت فقط در افراد 

  : توجه
هاي زياد ديگري نيز  كنيم، گزينه ها را تعيين ميCaseحوه انتخاب ، كه نSelect Cases:ifدر پنجره 

توان با استفاده صفحه كليد اين كادر تعيـين كنـيم كـه، بـراي      براي مثال مي. براي انتخاب وجود دارد
: كـار بايـد در كـادر تايـپ شـود      براي ايـن . انتخاب شوند "سال 73افراد با سن كمتر يا مساوي "مثال، 

age<=30  .توان از دستورهاي منطقي  ييا م&)and ( و| )or (استفاده كرد.
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:تمرين

. باز كنيد و تمرينات زير را انجام بديد "adl.sav"فايل  - 
  .در بين افراد ديابتي، رابطه بين سيگاري بودن و فشارخون را بررسي كنيد -1
  .بررسي كنيدسال، رابطه بين سيگاري بودن و فشارخون را  73در بين افراد باالي   -2
سال كه مبـتال بـه بيمـاري ديابـت      73رابطه بين سيگاري بودن و فشارخون را در بين افراد باالي   -3

.نيستند، بررسي كنيد
سـال دارنـد يـا مبـتال بـه       73رابطه بين سيگاري بودن و فشارخون را در بـين افـرادي كـه بـاالي       -4

  .بيماري ديابت نيستند، بررسي كنيد

  Split Fileدستور  2- 3

به عبارتي با درنظر گرفتن يـك متغـر كيفـي،    . شكند ها را مي طور كه از نام اين دستور پيداست، فايل داده همان
ها بـه تفكيـك طبقـات ايـن      ها تفكيك شده و تمام آناليزها و خروجي مثل جنسيت يا مقطع تحصيلي، فايل داده

  . متغير كيفي ارائه خواهد شد
خواهيم رابطـه بـين    مي. باز كنيد SPSSهاي نمونه  را از فايل "adl.sav"ابتدا فايل داده  براي بررسي اين دستور

ــه بيمــاري ديابــت) hypertns(فشــارخوني بــودن هــاي  را بــه تفكيــك هــر يــك از گــروه) diabetic(و ابــتال ب
تفاده كرد، امـا  اس Crosstabsدانيم كه براي بررسي اين رابطه بايد از دستور  مي. بررسي كنيم) group(تيماري

. را اجـرا كنـيم   Split fileخواهيم رابطه را به تفكيك يك متغير سوم بررسي كنيم، ابتدا بايـد دسـتور    چون مي
كليك كنيد  را انتخاب كنيد و يا در نوار ابزار روي دكمه  Data>Split fileبراي اجراي اين دستور مسير 

را انتخـاب كنيـد و متغيـر    ) Compared groups(گزينـه دوم در اين كـادر  . تا كادر مكالمه موردنظر باز شود
group  را وارد كادرGroups Based On  وارد كنيد و گزينهOk  را بزنيد .  

. توانيد آناليز موردنظر را انجام دهيد و حاال مي. اند ها تفكيك شده در اين حالت داده
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كنيـد، ايـن    طور كه مشاهده مي همان. خروجي را به صورت زير خواهيد ديد Crosstabsبعد از اجراي دستور 
است با اين تفاوت كه رابطه بين دو متغير فشار خـون و ديابـت بـه تفكيـك      Crosstabsهمان خروجي دستور 

  .يك متغير سوم بررسي شده است

 :توجه

  .ا اثرات متقابل را بررسي كنيمخصوص زماني كاربرد دارد كه بخواهيم اثر مخدوشگري ي اين دستور به - 1
و مـادامي كـه فايـل    . همواره بصورت تفكيك شده اسـت  SPSS، فايل Split fileبعد از اجراي دستور  - 2

در . نوشته شده اسـت  Split file onعبارت  SPSSها به اين صورت است، در قسمت نوار وضعيت  داده
اي  بـاال را طـي كنيـد و در كـادر مكالمـه      خواهيد از اين حالت خارج شويد، دوباره مسير صورتي كه مي
در ايـن حالـت فايـل از    . را كليـك كنيـد   okرا نتخاب كنيـد و   "Analysis all cases"مذكور گزينه 

. ها را تحليل كنيد توانيد تمام داده حالت تفكيكي درآمده و مي
هـاي را بـه    را انتخاب كنيـد، خروجـي فايـل    "Organize output by groups"در صورتي كه گزينه  - 3

. دهد، اما نه كنار هم صورت تفكيكي ارائه مي
هـا را تفكيـك    كنـد و سـپس فايـل داده    ها را بر اساس متغير تفكيكي مرتب مي اين دستور ابتدا فايل داده - 4

را  " . . . Sort the file"هـا مرتـب نيسـت، همـواره گزينـه       كند، و از آنجايي كه عمومـاً فايـل داده   مي
. انتخاب كنيد

:مرينت
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. باز كنيد و تمرينات زير را انجام بديد "adl.sav"فايل  - 
بار به تفكيك سيگاري بودن و نبـودن   صورت كلي و يك بار به رابطه بين فشارخون و ديابت را يك - 1

آيا متغير سيگاري بودن در بررسي رابطه بـين فشـارخون و ديابـت، عامـل مخدوشـگر      . بررسي كنيد
  است؟

.رابطه بين فشارخون و ديابت را در بين افراد گروه كنترل كه سيگاري هستند بررسي كنيد  - 2

 : Weight Casesدستور  3- 3

دستور را با يـك  . توان از اين دستور استفاده كرد ها مي ها از نوع فراواني باشند، براي تعريف داده زماني كه داده
  . دهيم مثال توضيح مي

نفر بر حسب نوع انحرافي كه ساختار  28نيتيكي مربوط به ساختار كروموزوم ها در يك مطالعه ژ :مثال
كروموزوم آنها از وضع طبيعي دارد و بر حسب اين كه والدينشان حامل اين انحراف هستند يا نه رده بندي شده 

  :اند و در نتيجه داده هاي زير به دست آمده است 
 ها حامل

 نوع انحراف از وضع طبيعي
 يكي از والدين از والدينيك  هيچ

1 
7 

4
3 

 1نوع 
 2نوع 

  . است يا خير "حامل بودن والدين"مستقل از  "نوع انحراف از وضع طبيعي"خواهيم آزمون كنيم كه  مي
كه البتـه در ايـن قسـمت تنهـا بـر نحـوه ورود       !! كرد SPSSها را در  براي انجام اين آزمون قائدتاً بايد ابتدا داده

 راه اول. بـراي ايـن كـار دو راه وجـود دارد    . ها بحث خواهيم كرد و نه بر نحوه انجام آزمون آمـاري آن  داده
و  "نوع انحـراف از وضـع طبيعـي   "متغير براي يعني دو متغير دو . كنيمSPSS طور خام وارد  ها را به كه داده اين

  : صورت زير وارد كنيم تعريف كنيم، آنها را كدبندي كرده و به "حامل بودن والدين"
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هاي جدول زياد باشد و بخواهيم از روش اول اسـتفاده كنـيم، ورود    ها در هر يك از خانه حال اگر فراواني داده
افـزار معرفـي، بـراي آنهـا      هـا را بـه نـرم    اين است كه طبقـات داده راه دوم . ها وقت زيادي خواهد گرفت داده

داريـم،  ) به صـورت تركيبـي  (طبقه  4به عبارتي در اين مثال كه . ها وزن دهيم فراواني تعريف كنيم و به فراواني
هـا را بـه    دادهبـه عبـارتي   . تعريف كنيم  مشاهده تعريف كنيم و براي آنها فراواني 4طبقه را به عنوان  4كافيست 

ها به دو متغيـر قبلـي اضـافه     براي تعريف فراواني Frequencyتوجه كنيد يك متغير . صورت زير تعريف كنيم
  .شده است

كليك كنيد و در كادر    طي كنيد يا از نوار ابزار بر دكمه Data>Weight Casesبعد از اين كار مسير 
بـا ايـن كـار    . را بزنيـد  okان متغير وزني تعريـف كنيـد و گزينـه    را به عنو Frequencyمكالمه موردنظر متغير  

شـان هـم بـه ايـن عارضـه دچارنـد،        كـه فقـط يكـي از والـدين     1داند كه افراد با انحراف نوع  افزار ديگر مي نرم
  !!نفر است 4تعدادشان 

 :را اجرا كنيد و خروجي به صورت زير خواهد شد Crosstabsتوانيد دستور  حال مي
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  : توجه

لـذا بـراي خـارج    . ها به صورت وزني هستند اجرا شده است، داده Weight casesمادامي كه دستور  - 1
 "Do not weight cases"را طي كنيد و گزينه  Data>Weight Casesشده از اين حالت مسير 

. را انتخاب كنيد
.ه استنوشته شد Weight Onعبارت  SPSSها وزن دارند، در نوار وضعيت  وقتي داده - 2
هايي سروكار داريد كه خام نيستند و تعـداد آنهـا    خصوص زماني كاربرد دارد كه با داده اين دستور به - 3

.نيز زياد است

:تمرين

) Weight casesدستور. (باز كنيد و تمرينات زير را انجام بديد "adl.sav"فايل  - 
. صورت زيرظاهر مي گرددبار يك تاس مشاهده مي شود كه روهاي مختلف تاس به  60در پرتاب  -1

 .ها را رسم كنيد جدول فراواني مبوط به اين داده

 فراواني  روهاي مختلف
1 
2 
3 
4 
5 
6 

15 
7 
4 

11 
6 

17 
 60 جمع
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به منظور بررسي وجود يا عدم وجود رابطة بين نوع شوك و زنده ماندن بيمار، از بيماراني كه به انواع   - 2
هايي انتخاب و آنها را بر حسب زنده ماندن و يا مردن در جدول زير مرتب  نمونه. شوند شوك مبتال مي

 .اند كرده

 نوع شوك
 نتيجه

 مرده زنده
 8 7 كاهش حجم خون

 11 11 قلبي
 6 10 عصبي
 7 9 عفوني

 5 3 غدد داخلي

 .را رسم كنيد وارد كرده و جدول توافقي مربوط به آن SPSSهاي اين جدول را در  داده

   Computeدستور  4- 3

) افـراد (طـور سـطري و بـراي هـر يـك از موردهـا       خواهد عبارتي را به آيد كه محقق مي بسياري اوقات پيش مي
 BMIطـور جداگانـه    خواهيم براي هر فرد به براي مثال فرض كنيد قد و وزن نمونه را داريم و مي. محاسبه كند

به عنوان مثالي ديگرفرض كنيد در يك تست سنجش افسردگي كه شـامل  . را محاسبه كنيم) وزن)/قد(2يعني (
در . طور جداگانه محاسبه كنيم خواهيم امتياز افسردگي هر شخص را به است، مي) 5تا  1(اي  گزينه 5سئوال  15

. كند تواند به ما در محاسبه عبارت موردنظر كمك مي Computeتمام اين موارد دستور 
  .باز كنيد SPSSهاي نمونه  را از فايل "dietstudy"براي بررسي اين دستور ابتدا فايل داده 

، mwgtرا محاسبه كنيم و در متغيري به نام ) wgt4تا  wgt0(نوبت پيگيري 5خواهيم ميانگين وزن افراد در  مي
را  Transform>Compute variableبراي اجراي اين دستور مسـير  . ها ذخيرده كنيم در همين فايل داده

) Target variable(در كـادر سـمت چـپ    . بـاز شـود   Compute variableانتخاب كنيد تـا كـادر مكالمـه    
 عبارت) Numeric expression(را تايپ كنيد و در كادر سمت راست  mwgtعبارت 

(wgt0 + wgt1 + wgt2 + wgt3 + wgt4)/5

سـمت  ) Function group(از صـفحه كليـد پـائين، يـا گـروه توابـع       توانيد  براي اين قسمت مي. را تايپ كنيد
. راست هم استفاده كنيد



19SPSS افزار آماري آموزش نرم

٥١

خواهيـد ديـد كـه متغيـري تحـت عنـوان       . ها برگرديد را كليك كنيد و به پنجره داده Okپس از اين كار كليد 
mwgt  دوره پيگيري است 5به متغيرهاي قبلي اضافه شده است كه در واقع ميانگين وزن هر فرد در .
  : توجه

 Function groupهاي موجود در قسـمت   ، با استفاده از تابعCompute variableدر كادر مكالمه  - 1
.طور جداگانه انجام داد توان براي هر فرد به بسياري از محاسبات آماري و رياضي را مي

هاي پرستاري، روانشناسي و علوم اجتمـاعي، زمـاني كـه بـا      خصوص براي  محققين رشته اين دستور به - 2
. نامه سروكار دارند، كاربرد فراواني دارد پرسش

ه يك فرمول و براي گروهي ديگـر، فرمـولي ديگـر را    فرض كنيد بخواهيم براي گروهي از افراد نمون - 3
اسـتفاده   ifتـوان از دسـتور    ، مـي Compute variableمحاسبه كنيم، در اين حالت در كادر مكالمه 

.كرد

:تمرين

. باز كنيدEmployee data.sav" "فايل  - 
و   Xiترتيـب بـا    ام را بهiشخص ) salary(و حقوق جاري) salbegin(فرض كنيدحقوق اوليه  - 1

Yi دستور. (مقادير زير را محاسبه كنيد. نشان دهيمCompute variables(
=−∑ YY

i

i 474
2

=−∑ XX
i

i 4742

=−+∑
i

iiii YXYX ))((
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استاندارد كنيـد و ميـانگين و واريـانس هـر يـك را       salatyو  salbeginهر يك از متغيرهاي   - 2
.بدست آوريد

 :Count Valuesدستور  5- 3

گويي چند بار  ممكن است محقق بخواهد بداند هر فرد در پاسخ. يك تست سنجش افسردگي را در نظر بگيريد
  . استفاده كرد Count valuesبراي پاسخ به اين سئوال بايد از دستور . است را انتخاب كرده 3گزينه 

ايـن فايـل   . بـاز كنيـد   SPSSهـاي نمونـه    را از فايـل  "tv-survey.sav"براي بررسي اين دستور ابتدا فايل داده 
خواهيم  مي. سئوال بلي و خير است 7باشد، كه شامل  هاي تلويزيوني مي مربوط به يك نظرسنجي در مورد برنامه

را داده اسـت و جـواب را در متغيـري    ) 1كـد  (واالت جواب بلـي طور كلي چند مرتبه به اين سئ بدانيم هر فرد به
را انتخاب كنيـد    Transform>Count valuesبراي اجراي اين دستور مسير . ذخيره كنيم nyتحت با نام 

 Target(در كـادر سـمت چـپ    . باز شود Count occurrence of values within casesتا كادر مكالمه 

variable ( عبارتny  پ كنيـد و در در كـادر   را تايـvariable      همـه متغيرهـاي سـمت چـپ)   متغيرهـايي كـه
را كليك كنيـد تـا    Define valuesدر اين پنجره كليد . را وارد كنيد) خوانده شود 1خواهيم در آنها عدد  مي

خواهيـد   چه را كـه مـي   در اين پنجره آن. باز شود Count values within cases: values to countپنجره 
  در اين. ارش شود را اضافه كنيدشم

را كليـك   Addتايپ كـرده و عبـارت    valuesرا در قسمت  1لذا عدد . شمارش شود 1خواهيم عدد  مثال مي
خواهيـد ديـد كـه    . ها برگرديـد  حال به پنجره داده. كنيم را كليك مي Okو  Continueكنيم، سپس دكمه  مي

  .هاي بله هر فرد است به متغيرهاي قبلي اضافه شده است كه در واقع تعداد پاسخ nyمتغيري تحت عنوان 
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  : توجه

تـوان نحـوة شـمارش را     مي Count values within cases: values to countاي  در كادر مكالمه - 1
ط توان در اين پنجره بيش از يك شر همچنين مي. نيز تعريف كرد) غير از مثال باال(صورت ديگري  به

.شمارش تعريف كرد
هرگاه بخواهيم اين شمارش را براي گروهي از افراد نمونه با گروه ديگر از افراد نمونه متفاوت باشـد،   - 2

. استفاده كرد Count occurrence of values within casesدر كادر مكالمه  ifبايد از دستور 

:تمرين

)Count valuesدستور. (انجام بديدباز كنيد و تمرينات زير را stoke_valid.sav" "فايل  - 
را ) stroke3و  strok1 ،stroke2(ها در سه نوبت پيگيري افراد  جدول فراواني مربوط به تعداد سكته - 1

.رسم كنيد
را به تفكيك هر بيمارستان انجـام داده و بگوئيـد، در كـدام بيمارسـتان بيشـترين تعـداد       ) الف(تمرين  - 2

  .سكته رخ داده است
 .اي وجود دارد ها، داده گمشده اين دادهآيا در بين كل  - 3
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 : Recodeدستور  6- 3

  .پردازيم مي Recodeدر اين قسمت به بررسي دو كاربرد دستور 
): Recodeدستور (جدول فراواني براي صفات كمي پيوسته 6-1- 3

فرض كنيد حدود طبقات را با اين روش تعيـين كـرديم،   . يك روش تعيين طبقات در فصل دوم ارائه شد
بندي كند و  به وسيلة آن  ها را دسته افزار معرفي كنيم تا داده خواهيم اين حدود طبقات را به نرم دراين بخش مي

  . ها را رسم كنيم جدول فراواني داده
 O.Cوارد كنيـد و نـام متغيـر را     SPSSرا در ) شهر بـزرگ  40اوزن در  تمركز( 3هاي مثال  داده )3مثال

كنـيم و   ، حدود طبقات را به آن تعريف ميگام اول، در SPSSها با استفاده با  بندي داده براي دسته. بگذاريد
حدود طبقاتي كه بايد تعريف . كنيم ها ايجاد مي بندي شده را به عنوان متغيري جديد در صفحه داده متغير دسته

. صورت است شوند، به اين

طبقات  كد وارد شده

 جديد

طبقات 

 قديم

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 1ـ7/2
 7/2ـ35/4
 35/4ـ1/6
 1/6ـ8/7
 8/7ـ 5/9
5/9ـ2/11

 1ـ7/2
 7/2ـ4/4
 4/4ـ1/6
 1/6ـ8/7
 8/7ـ 5/9
 5/9ـ2/11

را انتخـاب كنيـد    Transform>Recode into different variablesها مسير بندي داده براي دسته
مقـدار تمركـز ازن   "در ايـن كـادر متغيـر    . بـاز شـود   Recode into different variablesتـا كـادر مكالمـه    

)O.C("    را انتخاب و وارد پنجـره سـمت راسـت)Numeric Variable->Output variable ( در . كنـيم  مـي
، را r_O.C، نام متغير جديد، يعنـي  Nameو در قسمت ) Output Variable(قسمت سمت راست اين كادر 

 Old and New valuesكنيم تـا كـادر    را كليك مي Old and New valuesكنيم و سپس دكمه  تايپ مي
Recode into different variables: در اين كـادر و در قسـمت   . باز شودOld values  گزينـه ،Range  را

 New valuesدر قسمت . را در اين جعبه تايپ كنيد) حد باال و پائين طبقه اول( 7/2و  1انتخاب كنيد و اعداد 
 .زنيم را مي Addكنيم و دكمه  را تايپ مي 1عدد 

كـه يكـي از    4/4عـدد   توجه داشته باشيد
كران بـاالي طبقـه دوم و كـران پـائين     (هاست كران

و از آنجـايي  . ها نيز وجـود دارد  ر دادهد) طبقه سوم
در طبقـه سـوم باشـد، در طبقـه      4/4خواهيم  كه مي

هـا، عـدد    در كرانـه  4/4دوم و سوم بـه جـاي عـدد    
، 6/1، 7/2ايـم و اگـر اعـداد     را درنظر گرفتـه  35/4
ها بودند، همين كار را انجام  نيز در داده  5/9يا  8/7

.داديم مي
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. كنيم افزار معرفي مي به همين ترتيب ساير طبقات را به نرم

را بـه ترتيـب    Okو  Continue ،Changeهـاي   افزار به اتمـام رسـيد، دكمـه    پس از اينكه معرفي طبقات به نرم
به متغيرهاي قبلي  r_O.Cخواهيد ديد كه متغيري تحت عنوان . ها برگرديد حال به پنجره داده. كنيم كليك مي

  .است، اما با كدبندي جديد O.Cاضافه شده است كه در واقع همان متغير 
ر نظـر بگيـريم   اي در خور،مانند شكل زير، دValueاين است كه به هر يك از طبقات متغير جديد  گام دوم

 ).Variable viewدر پنجره (

 .كنيم جدول فراواني رسم مي r_O.Cبراي متغير  Frequencyحال با استفاده از دستور 
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): Recodeدستور (معكوس كردن امتيازات 6-2- 3

فـرض  بـراي مثـال   . ها را دوباره كدبنـدي كـرد   توان داده طور كه از نام اين دستور پيداست، توسط آن مي همان
 2دهنـد، امـا در    معنـي مـي  ) مسـتقيم (  5تـا   1گـذاري از   سئواالت با نمره 18سئوالي،  20اي  نامه كنيد در پرسش

ها وارد شوند، اما جهت نمره  در اين حالت بهتر است همه داده. است) معكوس(1تا  5گذاري  سئوال جهت نمره
  . ردبرعكس ك Recodeگذاري آن دو سئوال را با استفاده از دستور 

خـواهيم   مـي . بـاز كنيـد   SPSSهـاي نمونـه    را از فايـل  "satisfy.sav"براي بررسي اين دستور ابتدا فايل داده   
بـراي ايـن كـار    . ذخيره كنـيم  r_priceرا در متغيري جديد به نام  را معكوس كرده و آن priceكدبندي متغير 

 Recodeرا انتخاب كنيد تـا كـادر مكالمـه     Transform>Recode into different variablesمسير 

into different variables در اين كادر متغير . باز شودPrice كنيم را انتخاب و وارد پنجره سمت راست مي .
، r_price، نام متغير جديد، يعني Nameو در قسمت ) Output Variable(در قسمت سمت راست اين كادر 

 Old and New valuesكنيم تا كادر  را كليك مي Old and New valuesكنيم و سپس دكمه  را تايپ مي
Recode into different variables: در اين كـادر در قسـمت   . باز شودOld values   و در قسـمت   1عـدد

New values  دهيم و آنهـا تبـديل    انجام مي 5و  4، 3، 2و همين كار را براي كدهاي . كنيم را تايپ مي 5عدد
را به ترتيـب كليـك    Okو  Continue ،changeهاي  سپس دكمه. كنيم مي 1و  2، 3، 4ترتيب،  بهبه كدهاي، 

به متغيرهاي قبلي اضافه  r_priceخواهيد ديد كه متغيري تحت عنوان . ها برگرديد حال به پنجره داده. كنيم مي
 .است، اما با كدبندي معكوس priceشده است كه در واقع همان متغير 
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  : توجه

هـاي كمـي، بحـث     بنـدي داده  را پيشتر در فصل دوم، در قسمت دسـته  Recodeكاربرد ديگر دستور  - 1
.ايم كرده

هرگاه بخواهيم اين دوباره كدبندي  را بـراي گروهـي از افـراد نمونـه بـا گـروه ديگـر از افـراد نمونـه           - 2
اسـتفاده   ifز دسـتور  ، بايـد ا Recode into different variablesمتفاوت باشـد، در كـادر مكالمـه    

.كرد
. يك نوع را در باال بررسي كـرديم . تعبيه شده است Recode، دو نوع دستور Transformدر منوي  - 3

شود و اعداد دوباره  است كه در آن متغير جديدي ايجاد نمي . . . Recode into sameحالت ديگر 
ث از بـين رفـتن اطالعـات اصـلي     لذا اين امـر باعـ  . شوند شده در همان متغيري اول ذخيره مي كدبندي

.شود گونه توصيه نمي بدين Recodeشود و استفاده از دستور  مي
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چهارمفصل 

  آزمون فرض آماري
  مقدمه 1- 4

بسياري از تحقيقات از مرحله سوال گذشته و به مرحله . تحقيقات همواره با سوال و فرضيه شروع مي شوند
به فنون آماري مناسب براي تحليل صحت . زيركانه درباره پارامتر جامعه  استفرضيه حدس . فرضيه مي رسند

گفته مي شود كه در اين فصل ) Hypothesis testing(» آزمون فرض آماري«و يا نادرستي فرضيه ها، فنون 
  .آنها را بررسي مي كنيم

ات بدست آمده از داده تعيين اين موضوع است كه با توجه به اطالع» آزمون فرض آماري«بطور كلي هدف 
اين حدس بنا به . هاي نمونه، حدسي كه درباره خصوصيتي از جامعه مي زنيم به طور قوي تاييد مي شود يا نه

در واقع هر حكمي درباره جامعه را يك «. تحقيق، نوعا شامل ادعايي درباره مقدار يك پارامتر جامعه است
د بر مبناي اطالعات حاصل از نمونه گيري از جامعه بررسي فرض آماري مي نامند كه قابل قبول بودن آن باي

  ».شود
  :چون ادعا ممكن است صحيح يا غلط باشد، بنابراين دو فرض مكمل در ذهن بوجود مي آيد

  )H0فرض (ادعا صحيح است  - 1
  )H1فرض (ادعا غلط است  - 2

بايد يكي از دو تصميم يا استنباط با بكار بردن اطالعاتي كه از مشاهدات نمونه بدست مي آيد، تصميم گيرنده 
  :را انتخاب كند

  .بوسيله داده ها تاييد مي شود H0را رد كند و نتيجه بگيرد كه  H1فرض  - 1
  .را تاييد نمي كند H0را رد نكند و نتيجه بگيرد كه داده ها   H1فرض  - 2

  .مي نامند» آزمون فرض آماري«فرايند انتخاب يكي از دو تصميم فوق را 
يا رد يك فرض آماري با اثبات و يا رد يك گزاره رياضي متفاوت است، در رياضي گزاره اي را اثبات قبول و 

و يا نفي مي كنند و در هر حالت نتيجه اش كه بدست مي آيد بدون هيچ شكي برقرار است ولي در مقابل، 
شيوه مناسب . نيستبه وسيله تحليل داده هاي تجربي حتمي و قطعي » آزمون فرض آماري«نتيجه حاصل از 

قبل از ذكر مراحل مورد نظر، به بيان مفاهيم و اصطالحات . براي آزمون فرض داراي مراحل منطقي است
. شيوه مناسب براي آزمون فرض آماري داراي مراحل منطقي است. استفاده شده در آزمون فرض مي پردازيم

مهمترين . تفاده شده در آزمون پرداخته مي شودقبل از ذكر مراحل مورد نظر، به بيان مفاهيم و اصطالحات اس
بنابراين . است» فرضيه هاي آماري«و نقيض آن، به » فرضيه پژوهشي«تبديل » آزمون فرض آماري«مرحله در 

در اين فصل به بيان برخي تعاريف در زمينه  .مرحله فوق را با عنوان فرض صفر و فرض مقابل تشريح مي كنيم
آزمون آماري پركاربرد در آمار كاربردي را معرفي خواهيم  چهاررداخت و سپس آمار استنباطي خواهيم پ

  .كرد
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  فرض صفر و فرض مقابل 2- 4

براي بحث درباره فرمول بندي مساله آزمون فرض آماري و حل آن، به معرفي پاره اي از تعاريف و مفاهيم نياز 
 .داريم
  :1مثال 

. است X~N(µ،16(شيمايي معني داراي توزيع نرمال  نظريه اي پيشنهاد مي كند كه محصول يك واكنش

و در غير  = 10آزمايش گذشته نشان مي دهد كه اگر يك ماده معدني به اين محصول اضافه نشده باشد 

بر اساس اين نمونه سعي . nآزمايش ما عبارت است از انتخاب نمونه تصادفي به حجم . است = 11اينصورت 
 ام مورد درست است؟خواهيم كرد تصميم بگيريم كد

 :پاسخ

  :با توجه به فرضيه اي كه در صورت مساله بيان شده است دو فرض آماري زير مطرح مي شود

= 10: است  10ميانگين جامعه برابر عدد 

= 11: است  11ميانگين جامعه برابر عدد 

) Null Hypothesis(» فرض صفر«از دو حكم فوق، يكي را . است = 11در اينجا عدد نامعلوم ، برابر بودن 
و  H0مي ناميم و آنها را به ترتيب و به اختصار با ) Alternative Hypothesis(» فرض مقابل«و ديگري را 

H1 براي اينكه معلوم شود كدام فرض را بايد فرض صفر ناميد الزم است كه تفاوت اساسي بين . نشان مي دهيم
قبل از اينكه ادعا كنيم حكمي معتبر است، بايد شواهد كافي در تاييد . ح فوق به روشني درك شوددو اصطال

در نتيجه، شخص تحليلگر بايد حمل را غلط بداند مگر اينكه داده هاي بدست آمده خالف . آن بدست آوريم
ا رد كرد كه داده ها را صحيح دانست و فقط وقتي آنر» فرض صفر«به عبارت ديگر بايد . آنرا تاييد كنند

تشابه زيادي بين اين امر و محاكمه دادگاه وجود دارد كه در آن هيات منصفه فرض . برخالف آن حكم كنند
را اتخاذ مي كنند مگر اينكه شواهد قانع كننده اي مجرم بودن منتهي را ثابت كنند و نه اينكه در » مجرم بودن«

  .اثبات بي گناهي او بكوشند
ت فوق، مي توان نتيجه گرفت كه هرگاه بخواهيم يك ادعا را از طريق تاييد آن بوسيله اطالعات با توجه به نكا

حاصل از نمونه آزمون كنيم، نفي آن ادعا را فرض صفر و خود آن را فرض مقابل مي گيريم، بنابراين فرض 
  .صفر و فرض مقابل در فرضيه فوق بايد به اين صورت باشد

10 =:H0

11 =:H1

 سطح معني داري و خطاهاي آماري 3- 4

و ) (بعد از تعريف فرضيه هاي آماري، قدم بعدي مشخص كردن درجه اي براي معني دار بودن تفاوت ها 
رد مي كنيم  H1را به نفع فرض  H0روش كار اين است كه فرض . است) n(حجمي براي نمونه مورد بررسي 
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برابر يا  H0آوريم كه احتمال وقوع آن مقدار با توجه به  به شرط اينكه از يك آزمون آماري مقداري بدست

سطح معني «اين احتمال وقوع كوچك را . نشان داده مي شود كمتر از يك احتمال بسيار كوچك باشد كه با 

از آنجا كه مقدار . است 0.05و  0.01استفاده مي شود بيشتر از  	αمقاديري كه معموال براي . مي گويند» داري

بايد رد شود يا نه دخالت مستقيم دارد، الزام رعايت عينيت در تحقيق ايجاب مي كند كه  H0ين اينكه در تعي 

α	 سطح معني داري كه محقق براي تعيين . را پيش از شروع جمع آوري داده ها مشخص كنيمα	  در تحقيق
طبيعي است كه .انتخاب مي كند بر اساس تخمين او از اهميت و يا درجه قابليت كاربرد يافته هايش مبتني است

را خيلي كمتر در نظر بگيرد   	αاگر تحقيق مثال درباره آثار درماني عمل جراحي روي مغز باشد، محقق بايد 
  .تزيرا خطرهاي رد كردن نادرست فرضيه صفر بسيار زياد اس

  :ممكن است دو نوع خطا پيش آيد H0هنگام اتخاذ تصميم درباره 
  .در حالي كه درست است H0رد كردن فرض ) : Type I Error(خطاي نوع اول  - 1
  .در حالي كه غلط است H0رد كردن فرض ) : Type I Error(خطاي نوع دوم  - 2

ا به غلط رد كنيم يا به عبارت ديگر، احتمال ر H0بزرگتر شود، احتمال اينكه  احتمال وقوع خطاي نوع اول با 

و  . نشان داده مي شود خطاي نوع دوم معموال با . اينكه مرتكب خطاي نوع اول شويم، افزايش مي يابد
  :هم براي نشان دادن نوع خطاها و هم ارتكاب آن خطاها به كار مي روند، يعني

= P) خطاي نوع اول= (P) درست است H0وقتي  H0رد كردن (

= P) خطاي نوع اول= (P) درست است H1وقتي  H0رد كردن (

به  آنرا در بر مي گيرد و حال آنكه  H0به مقدار مشخص پارامتر در دامنه اي بستگي دارد كه  احتمال 
را  H0در رابطه با اين خطاها و احتمال آنها . آنرا در برمي گيرد H1مقدار پارامتر در دامنه اي بستگي دارد كه 

  :مي توان بطور زير خالصه كرد

اين . كاهش مي يابد و برعكس ، و مقدار باال رفتن . رابطه معكوس وجود دارد و  واضح است كه بين 

الزاماً عدد يك  و  آنچه مسلم است، مجموع . معروف است  و  بين » بستان –بده «رابطه در آمار به 
واضح است كه در هر استنباط آماري، احتمال وقوع يكي از اين دو نوع خطا وجود دارد و الزم است . نيست

كه آزمون كننده به نوعي سازش كه تعادل بين احتمال وقوع اين دو نوع خطا را به حد مطلوب برساند دست 
در رسيدن به چنين تعادلي . ي را عرضه مي كنندآزمون هاي آماري مختلف ، احتمال تعادل هاي مختلف. يابد

 H0وقتي كه  H0توان آزمون عبارت اس از احتمال رد كردن . مطرح مي شود» توان آزمون«است كه موضوع 
  :حقيقتاً نادرست باشد، يعني

 توان آزمون= 1- ) احتمال وقوع خطاي نوع دوم= (1 - 
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منحني . ن آزمون مي شود، افزايش حجم نمونه استآنچه موجب كاهش خطاي نوع اول و دوم و همچنين توا

) (افزايش مي يابد احتمال وقوع خطاي نوع دوم ) n(نشان مي دهند كه وقتي حجم نمونه  4- 1هاي شكل 
در اين شكل افزايش توان آزمون دو طرفه ميانگين وقتي كه حجم نمونه افزايش مي يابد با . كاهش مي يابد

افزايش مي يابد  100و  10،20،50به  4هده مي شود كه وقتي حجم نمونه از مشا. يكديگر مقايسه شده است
  .چگونه توان آزمون نيز زيادتر مي شود

  توزيع نمونه گيري آماره 4- 4

تايي از جامعه آماري و توزيع نمونه گيري آماره  nصحت يك فرضيه آماري فقط با استفاده از نمونه اي 
. به توزيع نمونه گيري آماره بستگي دارد» فرضيه صفر«اييد يا رد ت» آزمون فرض«در بحث . مشخص مي شود

جدول زير . واضح است كه توزيع آماره متاثر از توزيع جامعه و شرايط برآورد و همچنين حجم نمونه است
متغيرهاي استاندارد مورد . نشان مي دهد كه از چه توزيع هايي براي آزمون هر پارامتر استفاده  خواهد شد

با پارامتر مورد آزمون تعريف » آماره آزمون«اصطالح . ده به كمك توزيع نمونه گيري تعريف مي شونداستفا
  .مي شود

  آزمون فرض يك طرفه و دو طرفه 5- 4

را بايد پذيرفت مگر آنكه دليل محكمي بر رد آن وجود داشته  H0بر اساس آنچه گفتيم، نتيجه مي گيريم كه 

1)100صفر همواره شامل سطح اطمينان اين بدين معناست كه فرض . باشد − α)  درصد است، بنابراين

H1  مفهوم كاربردي اين جمله آن است كه رد يا قبول . است در برگيرنده سطح معني داريH0  با سطح

در طرفين توزيع نمونه گيري تعريف  به اندازه  H1پس همواره . اطمينان دلخواه صورت خواهد گرفت
  .بستگي دارد H1و يا  H0يا دو طرفه بودن آزمون فرض آماري به تعريف » يك طرفه «. خواهد شد

  :2مثال 

» ساعت است 200ميانگين مدت زمان كاركرد يك المپ سالم كمتر از « : در فرضيه پژوهشي چنين آمده است
نشان دهنده  H1نشان دهنده نقيض ادعا و  H0بديل مي شود كه فرضيه فوق طوري به فرضيه هاي آماري ت. 

  :بنابراين. فرضيه پژوهشي است

200 ≥   :H0

200 <   :H1

اين نوع آزمون را . تعريف خواهد شد  �xدر سمت چپ توزيع نمونه گيري  به اندازه  H1واضح است كه 
  ).4- 2شكل (مي خوانند ) left tailed Test(» آزمون يك طرفه چپ«

  :3مثال 

ساعت  200ميانگين مدت زمان كاركرد يك المپ سالم بيشتر از « :فرض كنيد در مثال فوق چنين آمده باشد
  .»است
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 :فرضيه فوق را مي توان بصورت زير به فرضيه آماري تبديل كرد

200 ≤   :H0

200 >   :H1

).4- 2شكل (گفته مي شود ) Right Tailed Test(» آزمون يك طرف راست«به اين نوع آزمون 
  :4مثال 

ميانگين مدت زمان كاركرد يك المپ سالم برابر « :مجددا فرض كنيد در فرضيه پژوهشي چنين آمده است
  :فرضيه آماري عبارت فوق چنين است» .ساعت است 200

200 ≠   :H0

200 ≠   :H1

  ).4- 4شكل (گويند ) Tail Test 2(» آزمون دو طرف«به چنين فرضيه هايي 
را ) H0(قرار بگيرد، فرض صفر » ناحيه بحراني«الزم به ذكر است كه اگر در شكل هاي فوق ميانگين نمونه در 

  .رد مي كنيم

  مراحل كلي آزمون فرض آماري 6- 4

از جمع بندي مباني آزمون فرض مي توان براي همه آزمون فرض هاي آماري، مراحل چهارگانه زير را تدوين 
:حل در طي فصول بعدي كتاب جهت تفسير خروجي ها استفاده خواهد شداز اين مرا. كرد

  ) :فرض ها(  H1و  H0تعريف فرضيه هاي آماري  - 1
نشان  H0داشته باشد، (=) بر اساس قاعده اي كه بيان شد، چنانچه فرضيه پژوهشي يا هدف، مرز مشخصي 

و  H0قرار خواهد گرفت، آنچه مسلم است فرض   H0دهنده ادعا خواهد بود، در غير اينصورت نقيض آن در 
H1 با اين توصيف . مكمل يكديگرندH0 گاهي بيان كننده ادعا و گاهي نقيض ادعا خواهد بود.  
II -  آماره آزمون(تعيين توزيع نمونه گيري آماره و نوع آماره آزمون:(  

به اينكه فرضيه پژوهشي چه نوع  بسته. توزيع نمونه گيري به شرايط تخمين پارامتر مورد ادعا بستگي دارد
  .پارامتري را بيان مي كمند، توزيع نمونه گيري آماره و آماره آزمون تغيير خواهد كرد

III -  تعيين سطح زير منحنيH0  وH1  مقدار بحراني(و محاسبه مقدار بحراني: (  

ا دو طرفه بودن آزمون نيز يك طرفه ي. بستگي دارد  به توزيع نمونه گيري و مقدار  H1و  H0سطح زير منحني 
در برگيرنده سطح اطمينان و  H0: چنانچه گفته شد. بر سطح زير منحني فرضيه هاي آماري تاثير مستقيم دارد

H1  محاسبه مقدار استانداردي كه تفكيك كننده . خواهد بود سطحي برابرH0  وH1  بصورت عددي باشد از

از جداول آماري  اندارد بر اساس نوع آزمون و مقدار مقدار است. ديگر موارد ضروري اين مرحله است
مقدار استاندارد و . ناميده مي شود» مقدار بحراني«اين مقدار با توجه به عالمت آن، . موجود استخراج مي شود
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براي مثال اگر آماره آزمون از . جدول آماري مورد نياز براي استخراج آن بر اساس آماره آزمون تعيين مي شود
باشد بر اساس جدول  Fتعيين مي شود و اگر از نوع  Zباشد ف مقدار بحراني بر اساس جدول استاندارد  Zنوع 

F تعريف مي شود.  
IV .تصميم گيري:  

. در اين مرحله مقدار آماره آزمون محاسبه شده در مرحله دوم با مقدار بحراني مرحله سوم مقايسه مي شود
گفته مي شود كه رد سطح اطمينان مورد نظر، دليل كافي . قرار گيرد H0چنانچه آماره آزمون در ناحيه پذيرش 

درصد پذيرفته  آيا در سطح خطاي   H1 رد شده و H0در غير اينصورت فرض . وجود دارد H0براي پذيرش 
  .مي شود

. ت، تحليلگر بايد بطور مشخص بيان كند كه آيا فرضيه پژوهشي پذيرفته يا رد شده اس H0پس از تاييد يا رد 
بديهي است محقق هيچگاه ادعاي اثبات يا عدم اثبات فرضيه پژوهشي يا فرضيه هاي آماري را ندارد، بلكه در 

  .تحليل خود به لحاظ استقرار احتياط را رعايت كند

  P-Valueماهيت  7- 4

P-Value )P- يك آزمون آماري، مقدار احتمالي است كه ميزان سازگاري داده هاي نمونه را با نتيجه ) مقدار
H0 اين مقدار، خالصه اي فشرده از يافته هاي نمونه اي را در يك آزمون آماري معرفي مي . اندازه مي گيرد

هاي كامپيوتري مورد استفاده  كند، و غالباً در گزارش هاي منتشر شده نتايج آزمون آماري و در خروجي برنامه
 .واقع مي شود

Zبر حسب آماره آزمون استاندارد شده  P-Valueبراي يك آزمون يك طرفه مربوط به ميانگين جامعه، 
*

  
 :بصورت زير تعريف مي شود

P-Value  عبارتست از احتمال آنكه اگر  يك آزمون آماري يك طرفه برايµ = µ


، آماره آزمون  
*Zاستاندارد شده   .در جهت ناحيه رد مي تواند كمتر از مقداري باشد كه واقعاً مشاهده شده است   

 P-Valueآزمون 

µ، ميزان سازگاري بين برآمد نمونه اي و مقدار  	µيك آزمون براي  P-Valueطور كه قبالً گفتيم،  همان


 

µبزرگ نشان مي دهد كه  P-Valueيك . مسلم فرض شده است اندازه مي گيرد H0را كه در 


موجه است،  

) ناحيه بحراني( بزرگتر يا كوچكتر از  P-Valueدر واقع برحسب اينكه . نتيجه گرفته شود H0و بنابراين، بايد 
. به كار رود H1و  H0باشد كه براي اجراي آزمون مشخص شده است، مي تواند مستقيما براي انتخاب بين 

بدست مي آيد از نظر رياضي هم ارز با نتيجه اي است كه از قاعده  P-Valueنتيجه اي كه از آزمون مبتني بر 
بصورت  P-Valueقاعده تصميم مبتني بر . تصميم متناظر مبتني بر آماره آزمون استاندارد شده حاصل مي شود

  :زير است
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.بگيريدرا نتيجه  H0باشد، گزينه   ≥ P-Valueاگر 

.را نتيجه بگيريد H1باشد، گزينه   ≤ P-Valueاگر 

يك طرفه يا دو طرفه، هر كدام كه مقتضي باشد، اين قاعده تصميم، خواه آزمون  P-Valueبا استفاده از يك 
  .يك طرفه يا دو طرفه باشد صادق است

اي نمونه تك tآزمون  –آزمون آماري براي ميانگين جامعه  8- 4

منديم آزمون كنـيم كـه    زموني انجام دهيم، در واقع عالقهآ) µ(خواهيم براي ميانگين جامعه  وقتي مي 
: هاي آماري عبارتند از آيا ميانگين جامعه برابر عدد مشخصي هست يا خير؟ در اين حالت فرض





≠=

=

01

00 :

µµ

µµ

H

H

اي  نمونـه  تـك  tاز آنجايي كه در عمل همواره واريـانس جامعـه نـامعلوم اسـت، آزمـون مناسـب، آزمـون        
  .باشد مي

 :آموز در درس آمار است دانش 20هاي هاي زير نمره داده )1مثال 

5/17 ،14 ،5/13 ،16 ،5/14 ،20 ،13 ،12 ،5/16 ،19 ،16 ،5/10 ،17 ،12 ،13 ،5/14 ،17 ،11 ،8/19 ،5/12 

 است؟ 15آموزان اين كالس برابر  هاي رياضي دانش توان گفت ميانگين نمره يآيا م
 :خواهيم آزمون فرض زير را انجام دهيم در واقع مي 





≠=

=

15

15:

1

0

µ

µ

H

H

را طي كنيد، تـا كـادر    Analyze>Compare Means>One-Sample T Testآزمون مسير  اين براي انجام
در  ووارد  Test Variableرا در جعبـه   "نمـره "در ايـن كـادر متغيـر    . باز شود One-SampleT Testاي  مكالمه
 .كنيدرا تايپ  15عدد  Test Valuesجعبه 

 .را بزنيد تا خروجي آزمون را ببينيد Okسپس گزينه 
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ميـانگين،   هـاي آمـاريِ   شـاخص حجم نمونه، ، )One-Sample Statistics(جدول اول  :معرفي جداول
 tنتـايج آزمـون   ) One-Sample Test(جـدول دوم  . دهـد  انحراف معيـار و خطـاي معيـار ميـانگين را نشـان مـي      

دانـيم آمـاره مربـوط بـه      شده است كه مي -079/0شده برابر  محاسبه tمقدار آماره  .دهد اي را نشان مي نمونه تك
. است) df(درجه آزادي n-1با  tصورت زير است و داراي توزيع  آن به

n

S

x
T T0µ−

=

مقـدار  -Pدهنـده   نشـان  اسـت،  "داري سطح معنـي " ، و به معنيsignificant leveleِكه مخفف  sigعبارت 
دهنـدة   نشـان  Mean Differenceهمچنين مقدار . است شده 94/0آزمون است، كه در اين آزمون برابر 

0
µ−x

  .95/14-15=-05/0 است، كه در اينجا برابر است با
دهـد،   نشان مـي را  µ−xرا براي پارامتر% 95، فاصله اطمينان Confidence Interval%95در قسمت بعد، 
 يـد بدسـت آوريـم، با   µحال اگـر بخـواهيم فاصـله اطمينـان بـراي     . است) -37/1، 27/1(كه در اين مثال برابر 

27.137.1نامعادله <−<− µx  را براي مجهـولµ  لـذا فاصـله اطمينـان بـراي    . حـل كنـيمµ     برابـر اسـت بـا
)32/16 ،68/13.(  

 -1:  توان آزمـون فـرض را انجـام داد كـه عبارتنـد از      از سه روش معادل مي دانيم، همانطوركه مي :تفسير
نتايج بر اساس ايـن سـه روش ارائـه     SPSSهاي  كه در اكثر خروجي. فاصله اطمينان -3مقدار، -P -2ناحيه رد، 

 .كنيم ن ميآزمو 05/0داري  ما نيز با استفاده از خروجي باال از هر سه راه اين فرضيه را در سطح معني. شود مي
گيــري  بـا توجــه بــه قاعــده تصـميم   :روش ناحيــه رد - 1

,( 1)
2

n
T t

∝
−

مقــدار : 0Hبــراي رد فــرض  <

0.05
,(19)

2

t  فـرض   05/0داري  است، لذا در سـطح معنـي   73/1كمتر از  079/0است، و چون  73/1برابر

0H كنيم فرض برابري، را رد نمي، يعني.
مقـدار  -Pاگر "صورت است كه،  دانيم قاعده در اين روش به اين طور كه مي همان :مقدار-Pروش  - 2

مقـدار برابـر   -Pدر ايـن مثـال   . "كنـيم  رد مـي  αداري  را در سطح معني 0Hباشد، فرض  αكمتر از
، يعني فـرض برابـري، را   0Hفرض  05/0داري  نيست، لذا در سطح معني 05/0است و كمتر از  94/0

.كنيم رد نمي
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015:0جا فرضيه  در اين :روش فاصله اطمينان - 3 =−µH،15:0 است بـا  كه معادل =µHرا ، 
براي آزمون فرضيه فوق به روش فاصله اطمينان كافيست كه چك كنيم آيا بنابراين . كنيم بررسي مي

شود؟ در صورتي كه فاصله اطمينان شـامل عـدد صـفر     عدد صفر را شامل مي µ−15فاصله اطمينان 
در اين مثـال، در  % 95خواهيم گرفت و با توجه به فاصله اطمينان  0Hباشد، تصميم به عدم رد فرض 

.كنيم ، يعني فرض برابري، را رد نمي0Hفرض  05/0داري  سطح معني

12:0فرضيه  1در مثال  )2مثال  =µH را آزمون كنيد .
جعبه را در  12در اين حالت همه مراحل بيان شده در مثال قبل را انجام خواهيم داد، با اين تفاوت كه عدد 

Test Values  كنيم و خروجي زير را خواهيم ديد ميتايپ: 

12:0توان نشان داد كه فرضيه  از سه روش مي =µH ؟(شود رد مي 05/0داري  در سطح معني.( 
  : توجه

 Zنيز آزمون از طريـق آمـاره    SPSSگاه واريانس جامعه معلوم نيست، در  از آنجايي كه در عمل هيچ - 1
.تعبيه نشده است

.اي با توزيع نرمال هستند ها از جامعه در اين آزمون فرض بر اين است داده - 2
هـايي كـه آمـاره آنهـا از      اما در آزمون. است طرفه تعبيه نشده هاي يك ، گزينه انجام آزمونSPSSدر  - 3

آزمـون  مقدار -Pطرفه نصف  مقدار آزمون يك-Pكند،  ، كه توزيعي متقارن است، پيروي ميtتوزيع 
 .طرفه را انجام داد هاي يك توان آزمون لذا در اين آزمون نيز مي). ؟(دوطرفه است

 اي دوجملهآزمون  –آزمون آماري براي نسبت جامعه  9- 4

= 1( مرتبه پرتاب كرده ايد و نتايج به صورت زير بدست آمده است  30فرض كنيد سكه اي را ) 3مثال 
) : خط = 0شير ، 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 
 :مي خواهيم آزمون كنيم كه آيا سكه سالم است يا خير ؟ مي خواهيم فرض هاي زير را آزمون كنيم
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  .كنيم اي استفاده مي براي آزمون اين فرض از آزمون دوجمله
 Analyze>Nonparametricكـرده و مسـير    وارد Toss را به عنوان متغيـر  هاي باال براي انجام اين كار داده

Tests>Legacy Diolog>Binomial  اي  كنيد تا كادر مكالمه را طيBinomial Test باز شود. 

وارد كنيـد و   5/0را  Test Proportionوارد كرده و مقـدار   Test Variable Listرا به قسمت  Tossمتغير 
را كليك كنيـد تـا    Okرا انتخاب كنيد و سپس دكمه  Get from dataگزينه  Define Dichotomyدر قسمت  

: خروجي زير ظاهر شود 

. كنـد  ها را معرفي مي دهد و در ستون دوم آن در ستون اول دو گروه جامعه را نشان مي :معرفي جداول
و  شناسـد  مـي  )اصـلي (را به نـام گـروه اول   شودكدش اول وارد  كه هر گروهي SPSSكه در باشيد  توجه داشته

هـاي مربـوط بـه متغيـر      وارد كـردن داده در براي مثال اگر اولين عـدد   .شود براي اين گروه تعريف مي Pنسبت 
Toss  و نسـبت   شناسـد  را به عنوان كد گروه اول مـي  "1"وارد كنيم، عدد  "1"راP     شـير  (را بـراي ايـن گـروه
، تعــداد افــراد Nدر سـتون ســوم،  . گيــرد درنظـر مــي ) خــط بــودن(روه ديگــر بــراي گـ  را  P-1و نســبت ) بـودن 

در ستون . دهد دهد و در ستون بعد نسبت مشاهده شده هر گروه را نشان مي شده در هر گروه را نشان مي مشاهده
در سـتون آخـر،    .است 05/0ه در اينجا دهد ك مون در فرض صفر را نشان مي، عدد مورد آز.Test Propپنجم، 

Exact Sig.(2-tailed) ،P-هد مقدار دقيق را در حالت دوطرفه نشان مي .  
است، فرض صفر، سـالم بـودن سـكه، را رد     05/0مقدار دقيق دوطرفه بيشتر از -Pبا توجه به اينكه  :تفسير

 .كنيم نمي
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مورد از  100ي بزرگ، تعداد نفري از جامعه 10000ي تصادفي در يك نمونه)  8ل از فص 4مثال ) (4مثال 

: كه درصد آزمون كنيد 95يك بيماري خاص مشاهده شده، در سطح اطمينانِ   

تر است؟ كم 02/0، از به بيماري خاص در جامعهآيا نسبت مبتاليان ) الف
است يا خير؟  02/0، برابر در جامعه توان گفت نسبت مبتاليان به بيماري خاصآيا مي) ب

  .وارد كنيد weighte casesها با استفاده از دستور  اين داده -
 Testدهـيم، بـا ايـن تفـاوت كـه در قسـمت        جا انجـام مـي   را در اين 1تمام مراحل مربوط به مثال )  الف 

Proportion  اي  از كادر مكالمهBinomial Test  كنيم و سپس دكمـه   مي 5/0را جايگزين عدد  02/0عددOk 
. صورت زير خواهيم داشت زنيم و خروجي را به را مي

طرفـه انجـام    كمتر باشد، آزمون به صورت يـك 5/0از  Test Proportionتوجه داشته باشيد كه اگر مقدار 
كمتر است، فرض  05/0مقدار از -Pكه  لذا با توجه به اين .خواهد بودP>02.0صورت  به H1شود و فرض  مي

  .كنيم را رد نميصفر 
دهـد،   آزمـون دوطرفـه را انجـام نمـي     SPSSكه در اين حالت  به علت وجود تقارن توزيع نرمال و اين) ب

-Pبينـيم كـه    در اين حالت باز هم مي. كنيم طرفه را دوبرابر مي مقدار آزمون يك-Pبراي انجام آزمون دوطرفه 
 .كنيم بنابراين فرض صفر را رد نمي. كمتر است 05/0مقدار از 

  : توجه

دانـيم كـه صـورت مسـاله      اما مـي . هايي كه در باال انجام شده، از طريق توزيع نرمال استاندارد است آزمون
هـاي فـوق همـواره بـه صـورت       لـذا نتـايج آزمـون   . بـود  مطـرح شـده  ) اي دو جملـه (بـراي يـك توزيـع گسسـته     

اي كوچـك انجـام    آزمون را در نمونـه  اگر بخواهيم. اي بزرگ صحيح است و براي نمونهبوده ) تقريبي(مجانبي
در  Exactتـوانيم از گزينـه    كار مي براي اين. كارلو استفاده كنيم سازي مونت هاي شبيه روش دهيم، بهتر است از

هــاي  را تيــك زده و سـپس دكمـه   Monte Carloاســتفاده كنـيم و گزينـه    Binomial Testاي  كـادر مكالمـه  
Continue  وOk را بزنيم .

 دو نمونه مستقل-tآزمون  –ها براي دو جامعه مستقل  آزمون اختالف ميانگين 10- 4

رود كه بخواهيم ميانگين يك متغير كمي را در بـين دو گـروه مسـتقل بـا هـم       كار مي اين آزمون زماني به
 . Bو Aمقايسه فشارخون دو گروه افراد بعد از استفاده از داروهاي براي مثال . مقايسه كنيم

 :دهيم دو نمونه مستقل فرضيات زير را مورد بررسي قرار مي-tدر آزمون 
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هـاي دو گـروه    استفاده صحيح از اين آزمون نياز به اطـالع در مـورد برابـري و يـا نـابرابري واريـانس      براي 
ر را مورد بررسي قراهاي دو گروه  برابري واريانس Leveneلذا ابتدا بايستي با استفاده از آزمون . خواهيم داشت

  .شود طور همزمان اجرا مي به SPSSآيد كه هر دو حالت در  تواند پيش دو حالت مي. داد
تـوان نتيجـه    باشـد مـي   αبيشتر از  Leveneحاصل از آزمون  مقدار-Pچنانچه  :ها برابري واريانس - 1

داري اختالف بين  حالت براي بررسي معني در اين. هاي دو گروه با هم برابر است گرفت كه واريانس
.كنيم استفاده مي "ها دو نمونه مستقل در حالت برابري واريانس-t "از آزمون ،هاي دو گروه ميانگين

تـوان   باشد مي αكمتر يا مساوي Leveneمقدار حاصل از آزمون -Pچنانچه  :ها نابرابري واريانس - 2
داري  در ايـن حالـت بـراي بررسـي معنـي     . هاي دو گروه با هم برابر نيسـتند  نتيجه گرفت كه واريانس

 "هـا  دو نمونـه مسـتقل در حالـت نـابرابري واريـانس     -t"هاي دو گروه از آزمون  اختالف بين ميانگين
. كنيم استفاده مي

گيـري   هـا انـدازه   انـد و وزن آن  آموز دختر به دلخواه انتخاب شـده  ده دانشآموز پسر و  ده دانش) 5مثال 
 :صورت زيرند هها ب داده. است شده

دختر 54 48 65 60 45 57 45 60 63 55

پسر 75 68 80 74 72 68 70 85 90 75

 آموزان دختر و پسر از لحاظ آماري با هم برابر است؟ مايليم بدانيم آيا وزن دانش

 .اند مشخص شده 2و زنان با كد  1مردان با كد . وارد كنيد SPSSها را به صورت زير در  ابتدا داده
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را طـي   Analyze>Compare Means>Independent-Samples T Testبـراي انجـام ايـن آزمـون مسـير      
را در جعبـه   "Weight"در اين كادر متغيـر  . باز شود Independent-Samples T Testاي  كنيد، تا كادر مكالمه

Test Variable(s)  و متغير"Sex" را در جعبهGrouping Variable  روي دكمـه  . وارد كنيدDefine Groups 
:كليك كنيد تا كادر زير باز شود

 Continueدكمه و ) 2و  1جا  در اين(ها هستند، تعريف كنيد  مطابق تصوير مقاديري را كه مشخص كننده گروه
  :را كليك كنيد تا خروجي به صورت زير ظاهر شود Okو سپس 

١

٣٢
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:است قسمت  3 شامل جدولاين  :معرفي جدول

١- Group Statistics : هاست گروه از يك هر تفكيك به آماري هاي شاخص و نمونه تعداد شامل.

٢- Levene’s Test : آزمون شامل Levene آمارة( ها واريانس برابري آزمون براي F و P-مقدار (

3 - t-test for Equality of Means : آزمون نتايج t-ترتيب  هاي آن به اي مستقل است كه ستون دونمونه
-sig(two(مقدارِ آزمـون دوطرفـه    -P، )df(، درجه آزادي tمقدار آمارة : از چب به راست عبارتند از

tailed)( ــانگين ــتالف مي ــي  ، اخ ــا، يعن Yه X− )Mean Difference(  ــتالف ــتاندارد اخ ــاي اس ، خط
12بـراي  % 95و فاصـله اطمينـان   )  Std. Error Difference(هـا   ميـانگين  µµ − )95% Confidence 

Interval of the Difference.(    مقـادير خـط اول بـراي    . انـد  همه اين نتايج  براي دو حالـت بيـان شـده
 .ها هستند خط دوم براي حالت نابرابري واريانس ها و مقادير حالت برابري واريانس

آموزان پسـر و دختـر اخـتالف     دهد كه بين واريانس وزن دانش نشان مي Leveneمقدار آزمون -P :تفسير
جـا نيـز    در ايـن . را از خـط دوم قسـمت مربوطـه گـزارش كـرد      tلذا بايد نتايج آزمـون   .داري وجود ندارد معني

. مقدار، فاصله اطمينان آزمون فرض را انجام دهيم-Pتوانيم از سه روش ناحيه رد،  مي
گيـري   با توجه بـه قاعـده تصـميم    :روش ناحيه رد - 1

1 2,( 2)
2

n n
T t

∝
+ −

مقـدار  : 0Hبـراي رد فـرض    ≤

0.05
,(18)

2

t  فـرض   05/0داري  اسـت، لـذا در سـطح معنـي     73/1از  بيشـتر  32/6است، و چون  73/1برابر

0H پذيريم داري اختالف را مي كنيم و معني قبول نمي، يعني فرض برابري، را.

 بنابراين، است 05/0كمتر از لذا و  گزارش شده است 000/0مقدار -Pدر اين مثال  :مقدار-Pروش  - 2
داري اخـتالف را   كنيم و معنـي  ، را قبول نمي، يعني فرض برابري0Hفرض  05/0داري  در سطح معني

.پذيريم مي

:0جـا فرضـيه    در ايـن  :روش فاصله اطمينان - 3 210 =− µµH  بنـابراين بـراي   . كنـيم  ، بررسـي مـي
21آزمون فرضيه فوق به روش فاصله اطمينان كافيست كه چك كنيم آيا فاصله اطمينان  µµ عـدد   −

فـرض   05/0داري  در اين مثال، در سـطح معنـي  % 95شود؟ با توجه به فاصله اطمينان  صفر را شامل مي

0Hپذيريم داري اختالف را مي كنيم و معني را قبول نميري، ، يعني فرض براب.

  :توجه
−=kفرض صفر فرض صفر مطرح شده در اين آزمون در واقع همان  - 1 12 µµ  است كـه در آنk=0 

. است
.اي با توزيع نرمال هستند از جامعه ها، ، در هريك از گروهها در اين آزمون نيز فرض بر اين است داده - 2
: است Fشوند و آمارة آزمون داراي توزيع  هاي زير آزمون مي فرض Leveneدر آزمون  - 3
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توان بـا نصـف كـردن     در خروجي اين آزمون نيز مي. بينيد، اين آزمون دوطرفه است طور كه مي همان - 4
P-طرفه را انجام داد هاي يك مقدار، آزمون. 

 زوجي tآزمون  – وابستهها براي دو جامعه  آزمون اختالف ميانگين 11- 4

خواهيم ميانگين يك متغير كمي را در دو گروه وابسته، مقايسه كنـيم، از   دانيد، وقتي مي طور كه مي همان
  . زوجي استفاده خواهيم كرد-tآزمون 

: هاي آماري عبارتند از در اين حالت فرض
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  .باشد مي زوجي-tاز آنجايي كه در عمل همواره واريانس جامعه نامعلوم است، آزمون مناسب، آزمون و 
خواهيم بـدانيم آيـا    در اين مي. از فصل هشتم كتاب را درنظر بگيريد) فشار خون ده نفر( 6مثال  )6مثال 

 رژيم غذايي جديد بر فشارخون بيماران تاثير داشته است يا خير؟

 بعدفشار خون ، PreBP=فشار خون قبل از رژيم غذايي(وارد كنيد  SPSSصورت زير در  ا را بهه ابتدا داده
 ) Post.BP=از رژيم غذايي

را طـي كنيـد، تـا     Analyze>Compare Means>Paired-Samples T Testبراي انجام اين آزمون مسـير  
را بـه  "Post.BP"و  "Pre.BP"در ايـن كـادر متغيرهـاي    . بـاز شـود   Paired-Samples T Testاي  كادر مكالمه

. وارد كنيد  Variable2و  Variable1هاي  ، و در قسمتPaired Variablesترتيب در جعبه 



19SPSS افزار آماري آموزش نرم

٧٣

:را كليك كنيد تا خروجي به صورت زير ظاهر شود Okو سپس 

  :قسمت است 3اين جدول شامل  :معرفي جدول
1 - Paired Samples Statistics : هاي آماري مربوط به فشار خـون افـراد    شامل تعداد نمونه و شاخص

. در قبل و بعد از رژيم غذايي است
2 - Paired Samples Correlations :    ضريب همبستگي پيرسون و آزمون مربوط به آن اسـت كـه در

.فصل دهم در مورد آن بحث خواهيم كرد
3 - Paired Samples Test:  نتايج آزمونt-ترتيب از چـب بـه راسـت     هاي آن به زوجي است كه ستون

2هـا يـا    اسـت، انحـراف معيـار اخـتالف    ) D )Meanهـا يـا همـان    ميانگين اخـتالف : عبارتند از

DS

)Std.Deviation( هاســت اســت، خطــاي اســتاندارد ميــانگين اخــتالف)Std. Error Mean( ، فاصــله
، tاسـت، مقـدار آمـارة     )Dµ )95% Confidence Interval of the Differenceبـراي  % 95اطمينـان  

).sig(two-tailed)(مقدارِ آزمون دوطرفه  -P، )df(درجه آزادي 
. توانيم از سه روش آزمون فرض را انجام دهيم جا نيز مي در اين :تفسير

گيري  با توجه به قاعده تصميم :روش ناحيه رد - 1
,( 1)

2
n

T t
α

−

مقـدار  : 0Hبراي رد فرض  ≤
0.05

,(9)
2

t

، يعنـي فـرض برابـري، را رد    0Hفـرض  پـس  اسـت،   26/2كمتـر از   81/1اسـت، و چـون    26/2برابر 
درصد قضاوت كنيم كه رژيم غذايي جديد بر فشار خون  95توانيم با احتمال مي به عبارتي كنيم، نمي

. تاثير ندارد

١

٣

٢
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پـس  اسـت،   05/0گزارش شده است و چون بيشـتر از   10/0مقدار -Pدر اين مثال  :مقدار-Pروش  - 2
رصـد قضـاوت   د 95تـوانيم بـا احتمـال    مي به عبارتي كنيم، ، يعني فرض برابري، را رد نمي0Hفرض 

. كنيم كه رژيم غذايي جديد بر فشار خون تاثير ندارد
:0جا فرضـيه   در اين :روش فاصله اطمينان - 3 210 =− µµH   بنـابراين بـراي   . كنـيم  را بررسـي مـي

21آزمون فرضيه فوق به روش فاصله اطمينان كافيست كه چك كنيم آيا فاصله اطمينان  µµ عـدد   −
، يعنـي فـرض   0Hفـرض  پـس  در ايـن مثـال،   % 95شود؟ با توجه به فاصله اطمينـان   صفر را شامل مي
درصد قضاوت كنيم كه رژيم غذايي جديد  95توانيم با احتمال مي كنيم، به عبارتي برابري، را رد نمي

. بر فشار خون تاثير ندارد

  :توجه

زوجي، منظور از وابستگي دو جامعه، صرفاً يكسان بودن دو جامعه يا تكـرار دوبـار يـك    -tدر آزمون  - 1
. ها نيز وابسته باشند نمونه "جورشدن"بلكه ممكن است دوجامعه به واسطه . جامعه نيست

.اي با توزيع نرمال هستند از جامعه ها داده كه در اين آزمون نيز فرض بر اين است - 2
00ها با  اي روي جامعه اختالف ك نمونهت-tآزمون معادل آزمون  - 3 =µاست.
در خروجـي ايـن آزمـون نيـز     . اسـت  بينيد، اين آزمون در حالت دوطرفـه اجـرا شـده    طور كه مي همان - 4

 .طرفه را انجام داد هاي يك مقدار، آزمون-Pتوان با نصف كردن  مي
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 :تمرين

هـا در واحـد حجـم آب     تعيين كند كه آيا ميانگين تعداد بـاكتري خواهد  مي اداره بهداشت يك شهر - 1
 نمونه از آب، هر يك به حجم واحد، 10پژوهشگران . يا نهبيشتر است  200شهر از سطح ايمني يعني 

 :ها عبارتند از  اند كه تعداد باكتري را گرد آوري كرده و ديده
184,198,215,190,175,180,196,193,210,207 

 دهند؟ دست مي دليلي بر نگراني بهها  آيا داده

هـاي حاصـل    داده. اسـت  ها سـئوال شـده   راننده تاكسي در يك شهر در مورد درآمد روزانة آن 20از  - 2
  :)بر حسب هزار تومان(صورت زيرند  هب

130،220،250،210،150،160،120،260،110،80،135،140،160،155،145،150،160 170،150،130

هـزار   175است كه متوسط درآمد رانندگان تاكسي در ايـن شـهر    اعالم كرده سازمان تاكسيراني اين شهر
 آيا اين ادعا صحيح است؟. تومان است

ساله تمايل  5خواهيم ببينيم كه آيادركودكان  مي .دو نوع اسباب بازي مكانيكي و غيرمكانيكي داريم - 3
م ايـ  ساله خواسته 5كودك  200ها يكسان است؟ بدين منظور از  به سمت هركدام از اين اسباب بازي

 80بـازي مكـانيكي و   كـودك اسـباب   120ها را انتخاب كنند و   بازي كه به دلخواه يكي از اين اسباب
ها چه استنباطي داريد؟ از اين داده. بازي غيرمكانيكي را انتخاب كردند كودك اسباب

شـده انـد بـه صـورت زيـر      بازيكن فوتبال كه به تصادف از تيمهاي فوتبال يك شهر انتخاب  20وزن  - 4
:است

81 5/71 75 64 
83 70 5/69 67 
94 5/58 95 90 
97 88 62 59 
80 5/61 60 5/59 

  :توان گفت كه  آيا مي
kg65درصد از بازيكنان فوتبال اين شهر كمتر از  60-الف   وزن دارند؟  

  وزن دارند ؟ kg60درصد از بازيكنان فوتبال اين شهر بيشتراز  40 -ب
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كارگر در  20به منظور مقايسه دو برنامه جهت آموزش كارگران صنعتي براي انجام كاري تخصصي،  - 5
 1نفر را براي آموزش به وسيله روش  10از بين آنها به طور تصادفي . آزمايشي شركت داده مي شوند

بعـد از تكميـل دوره آموزشـي، همـه     . ي دهنـد آموزش مـ  2نفر بقيه را با روش  10انتخاب مي كنند، 
كارگران در معرض يك آزمون زمان و حركت قرار مي گيرند كه سرعت انجام يك كار تخصصـي  

:داده هاي زير به دست آمده اند. را ثبت مي كند

 1روش 15 20 11 23 16 21 18 16 27 24
 2روش 23 31 13 19 23 17 28 26 25 28

به طور معني  1ها مي توان نتيجه گرفت كه ميانگين زمان كار بعد از آموزش با روش آيا از اين داده ) الف
 )آزمون كنيد α=  05/0با ( كمتر است؟ 2دار از ميانگين زمان كار بعد از آموزش با روش 

. فرضهايي را كه براي توزيع هاي جامعه در نظر مي گيريد بيان كنيد)ب
 .بنا كنيد% 95نهاي كار بين دو روش، يك فاصله اطمينان براي تفاضل ميانگين جامعه هاي زما)ج

يك فرايند متداول تميز كـردن كـه در صـنعت كمپـوت سـازي بـه كـار مـي رود عبـارت از شسـتن            - 6
روش جديـدي بـه تـازگي پيـدا     . سبزيجات با حجم زيادي از آب جوش قبل از كمپوت كردن است

و انتظـار مـي   )  SBP =steam blanching process(شده است كه فرايند تميز كردن با بخار نام دارد 
رود در اين روش ويتامينها و مواد معدني سبزيجات كمتر از دست برود و اين بـه دليـل جـاري بـودن     

و فرايند  SBPقرار است ده دسته لوبيا از مزارع مختلف براي مقايسه فرايند . آب نسبت به بخار است 
ف هر دسته از لوبيا ها را با فرايند متعـارف و نصـف ديگـر هـر     نص. متعارف مورد استفاده قرار گيرند

اندازه هاي محتواي ويتامينها در هر نـيم كيلـو لوبيـاي كمپـوت شـده      . تميز مي كنند  SBPدسته را با 
:عبارت اند از 

10987654321
65583749546133654835SBP

متعارفروش 56593540546241554033

نسبت به روش متعارف تميز كردن ويتامينهاي كمتري  SBPآيا داده ها براي اين ادعا كه در روش )الف  
  از دست مي رود گواهي قوي فراهم مي كنند ؟

براي تفاضل بين ميانگين هاي محتواي ويتامين در هر نيم كيلو با ا ستفاده از دو روش تميز كردن يك ) ب
 .بسازيد% 98فاصله اطمينان 
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 Computeبـا اسـتفاده از دسـتور    : راهنمـايي ( .اي حل كنيد نمونه تك-tرا با استفاده از آزمون  6مثال  - 7
)را اجرا كنيد اي نمونه تك-tآزمون را بسازيد و  Dمتغير 

ادعا شده است كه يك برنامه ايمني صنعتي در كاهش تضييع ساعات كار ناشي از نقص در ماشينهاي  - 8
 6داده هاي زير مربوط به ضايع شدن ساعتهاي كار هفتگي بـه واسـطه نقـص در    . است كارخانه مؤثر 

.دستگاه است كه يكي قبل و ديگري بعد از اجراي برنامه ايمني جمع آوري شده اند

654321
قبل152837162912
بعد162535172810

آنگاه آزمون فرضي مناسب را طرح نماييد و تعيين كنيد . هر فرضي كه در نظر مي گيريد بيان كنيد 
. كه آيا داده ها از ادعاي مطروحه حمايت مي كنند يا نه 

خواهيم بدانيم  آيا اين نوع ورزش  ماه، مي آموز طي يك دانش 8بر اساس يك دوره ورزش مرتب به  - 9
هـاي زيـر وزن    داده  آموزان يـك مدرسـه ايجـاد كـرده اسـت يـا نـه؟        شدر وزن داندار  معني تفاوتي
 .دهد آموزان را در قبل از انجام دوره و بعد از آن نشان مي دانش

قبل از دوره48426159465/355348

بعد از دوره475/40605/565/4236525/46

آزمون كنيد كه آيا وزن دانش آموزان قبل و بعـد از يـك مـاه ورزش مـنظم يكسـان       05/0در سطح 
  است يا خير؟ 
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  ضميمه
  تمرينات تكميلي

 .حل كرده و خروجي را تفسير كنيد SPSSهاي زير را با استفاده از  هر يك از مثال

پزشك محققي مي خواهد تعيين كند كه آيا قرص معيني اثر جانبي نـامطلوب تقليـل فشـار خـون را بـر روي      -1
بعد از اينكه اين . مصرف كننده دارد يا نه ؟ اين مطالعه شامل ثبت فشار خون اوليه پانزده خانم هيجده ساله است

محقـق مايـل   . ها دوباره ثبـت مـي شـود   خانمها براي مدت شش ماه مرتباً قرص را مصرف مي كنند فشار خون آن
  . است درباره اثر قرص روي فشار خون به كمك مشاهدات داده شده در جدول زير استنباطهايي انجام دهد

 جدول اندازه هاي فشار خون قبل و بعد از مصرف قرص آزمودني
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 )X( قبل  70  80  72  76  76  76  72  78  82  64  74  92  74  68  84
 )Y( بعد  68  72  62  70  58  66  68  52  64  72  74  60  74  72  74
10  4 -  0  32  0  8 -  18  26  4  10  18  6  10  8  2  D=(x-y) 

كـارگر در   20به منظور مقايسه دو برنامه جهت آمـوزش كـارگران صـنعتي بـراي انجـام كـاري تخصصـي،         -2
انتخـاب   1نفر را براي آموزش بـه وسـيله روش    10تصادفي از بين آنها به طور . آزمايشي شركت داده مي شوند

بعد از تكميل دوره آموزشي، همـه كـارگران در معـرض    . آموزش مي دهند 2نفر بقيه را با روش  10مي كنند، 
داده هاي زيـر  . يك آزمون زمان و حركت قرار مي گيرند كه سرعت انجام يك كار تخصصي را ثبت مي كند

  :به دست آمده اند
 به دقيقهزمان 

 1روش 15 20 11 23 16 21 18 16 27 24
 2روش 23 31 13 19 23 17 28 26 25 28

به طور معنـي دار   1آيا از اين داده ها مي توان نتيجه گرفت كه ميانگين زمان كار بعد از آموزش با روش ) الف
  )آزمون كنيد α=  05/0با (كمتر است؟ 2از ميانگين زمان كار بعد از آموزش با روش 

. فرضهايي را كه براي توزيع هاي جامعه در نظر مي گيريد بيان كنيد)ب
  .بنا كنيد% 95براي تفاضل ميانگين جامعه هاي زمانهاي كار بين دو روش، يك فاصله اطمينان )ج

گمان مي رود روشي جديد در مقايسه با روش متعارفي كـه در حـال حاضـر بـراي آمـوزش خوانـدن بـه نـو         -3
كودك به  16براي آزمون اين گمان، . آموزان مورد استفاده است، به نحو بارزي قدرت خواندن را بهبود بخشد
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متعارف و گروه ديگـر بـا   يك گروه با استفاده از روش . طور تصادفي به دو گروه هشت نفري تقسيم مي شوند
 :نمرات كودكان در يك امتحان به صورت زيرند. استفاده از روش جديد ، آموزش مي بينند

 نمرات امتحان خواندن
 روش متعارف 65 70 76 63 72 71 68 68
 روش جديد 75 80 72 77 69 71 71 78

داده ها را تجزيه و تحليل كنيد و درباره تفاضل ميانگين جامعه هاي نمرات حاصل با استفاده از روشـهاي  ) الف
  . آموزشي متعارف و جديد استنباطي انجام دهيد

  . فرضهايي را كه براي تجزيه و تحليل خود در نظر گرفته ايد بيان كنيد)ب

از هر فرقه . در آفريقاي غربي است Bو  Aجامعه شناسي مايل به مقايه نرخ باروري زنها در دو فرقه قبيله اي -4
ساله را در بر مي گيرند و تعداد كودكان متولد شده از  60تا  50زن در گروه سني  100نمونه اي تصادفي شامل 
 :ه اندتوزيع هاي فراواني زير به دست آمد. هر كدام را ثبت مي كند

 تعداد كودكان
 0 1 2 3 4 5 6 7 8  جمع 

A 6 14 18 25 19 11 5 2 3 100 فراواني

100 2 5 15 19 30 18 8 3 0 B

  . ميانگين و انحراف معيار را براي هر توزيع فراواني محاسبه كنيد)الف
اخـتالف معنـاداري را نشـان مـي     آيا داده ها بين ميانگين هاي تعداد كودكان متولد شده از زنهاي دو فرقـه  ) ب

  دهند؟
  . بنا كنيد% 98براي تفاضل بين ميانگين ها، يك فاصله اطمينان )ج

براي مقايسه برتري يكي از دو روش حفظ كردن مطالب مشكل، آزمايشي انجام مي شود ، براي ايـن منظـور   -5
و زمينـه  ) IQ(ق ضريب هوشي دانش آموزان بر طب. زوج از دانش آموزان در آزمايش شركت داده مي شوند 9

علمي، زوج مي شوند، و آنگاه به تصادف يكي از دو روش را بر روي يك عضو از هـر زوج و روش ديگـر را   
بر روي عضو ديگر زوج به كار مي برند، سپس يك آزمون حافظه به تمام دانش آموزان داده مي شود، و نمـره  

  :هاي زير را به دست مي آورند
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 زوجها
9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Aروش  90 86 72 65 44 52 46 38 43

Bروش  85 87 70 62 44 53 42 35 46

 α=05/0براي تعيين اينكه آيا اختالف معني داري در كارايي دو روش وجود دارد يا نـه، آزمـوني را در سـطح    
  . انجام دهيد

عبارت از شسـتن سـبزيجات بـا    يك فرايند متداول تميز كردن كه در صنعت كمپوت سازي به كار مي رود  -6
روش جديدي به تازگي پيدا شده است كه فرايند تميز . حجم زيادي از آب جوش قبل از كمپوت كردن است

و انتظار مي رود در ايـن روش ويتامينهـا و   )  SBP =steam blanching process(كردن با بخار نام دارد 
قـرار اسـت ده   . ل جاري بودن آب نسبت به بخـار اسـت   مواد معدني سبزيجات كمتر از دست برود و اين به دلي

نصـف هـر   . و فرايند متعارف مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد     SBPدسته لوبيا از مزارع مختلف براي مقايسه فرايند 
انـدازه هـاي محتـواي    . تميـز مـي كننـد     SBPدسته از لوبيا ها را با فرايند متعارف و نصف ديگر هر دسته را با 

  :ر نيم كيلو لوبياي كمپوت شده عبارت اند از ويتامينها در ه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
65 58 37 49 54 61 33 65 48 35 SBP

 روش متعارف 33 40 55 41 62 54 40 35 59 56

نسبت به روش متعارف تميز كردن ويتامينهـاي كمتـري از    SBPآيا داده ها براي اين ادعا كه در روش )الف  
  دست مي رود گواهي قوي فراهم مي كنند ؟

براي تفاضل بين ميانگين هاي محتواي ويتامين در هر نيم كيلـو بـا ا سـتفاده از دو روش تميـز كـردن يـك       ) ب
 .بسازيد% 98فاصله اطمينان 

به شـش نفـر كـه    . مي خواهند مطالعه اي براي تأثير نسبي دو نوع داروي سرانه در افزايش خواب انجام دهند-7
داده مي شود و ميزان ساعات خواب آنها  Bو در شب دوم داروي  Aسرماخوردگي دارند در شب اول داروي 

  :داده ها عبارتند از . در هر شب ثبت مي گردد 
6 5 4 3 2 1 
Aداروي  8/4  1/4  8/5  9/4  3/5  4/7

Bداروي  9/3  2/4  0/5  9/4  4/5  1/7
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% 95يـك فاصـله اطمينـان     Aنسـبت بـه داروي    Bبراي ميانگين افـزايش سـاعت خـواب ناشـي از داروي     )الف
  .بسازيد

در اين مطالعه چه چيزي را و چگونه تصادفي مي كنيد؟ به طور خالصه داليل خود را براي تصادفي كردن ) ب
  . بيان كنيد

هر دسته نمونه شامل كنـف كـافي بـراي    . براي مقايسه دو روش بافتن طناب، پنج زوج آزمون اجرا مي شود -8
  :اندازه هاي قدرت كشش طنابها عبارت اند از . بافتن دو رشته طناب است

5 4 3 2 1 
1روش  14 12 18 16 15
 2روش  16 15 17 16 14

داده ها را به عنوان پنج زوج مشاهدات در نظر بگيريد، و براي تفاضل ميانگينهاي قدرت كشش بين رشته ) الف 
  .به دست آوريد % 95طنابهاي بافته شده با دو روش، يك فاصله اطمينان 

كـرار  را ت% 95با در نظر گرفتن داده ها به عنوان نمونه هاي تصادفي مستقل، محاسـبه يـك فاصـله اطمينـان     ) ب
  . كنيد

. به طور خالصه شرايطي را كه تحت آنها هر نوع تجزيه و تحليلي مناسب است مورد بحث قرار دهيد) ج

ادعا شده است كه يك برنامه ايمني صنعتي در كـاهش تضـييع سـاعات كـار ناشـي از نقـص در ماشـينهاي         -9 
دسـتگاه   6هفتگـي بـه واسـطه نقـص در     داده هاي زير مربوط به ضايع شدن ساعتهاي كـار  . كارخانه مؤثر است 

. است كه يكي قبل و ديگري بعد از اجراي برنامه ايمني جمع آوري شده اند

 دستگاه
6 5 4 3 2 1 
قبل 12 29 16 37 28 15
 بعد 10 28 17 35 25 16

آنگاه آزمون فرضي مناسب را طرح نماييد و تعيين كنيد كه آيا داده . هر فرضي كه در نظر مي گيريد بيان كنيد
  . ها از ادعاي مطروحه حمايت مي كنند يا نه 

براي تعيين اينكه افزودن يك ماده شيميايي مخصوص به يك كود متعارف ، رشد گياه را تسريع مي كنـد   -10
در هر مكـان دو گيـاه روييـده در    . براي اين مطالعه ده مكان را در نظر مي گيرند. ام مي شود، آزمايشي انج يا نه

به يكي كود متعارف و به ديگري كود متعارف همراه با ماده شيميايي افزايشي مي : جوار هم را تيمار مي كنند 
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ــد ــانتيمتر انـــــدازه گيـــــري        . دهنـــ ــب ســـ ــر حســـ ــه بـــ ــد از چهـــــار هفتـــ ــان بعـــ ــد گياهـــ رشـــ
  :داده هاي زير به دست مي آيند  مي شود، و

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
بدون ماده افزايشي 20 31 16 22 19 32 25 18 20 19
 با ماده افزايشي 23 34 15 21 22 31 29 20 24 23

آيا داده ها اين ادعا را كه استفاده از ماده شيميايي افزايشي موجب تسريع در رشد گياه مي شود تأييد مي كنند؟ 
  . فرضهايي را كه در نظر مي گيريد بيان نماييد ، و آزمون فرض مناسب را پيشنهاد كنيد

 :كرده اند اندازه هاي قدرت فشار دست راست و دست چپ ده نفر نويسنده چپ دست را ثبت -11
 اشخاص

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
فشار دست چپ 140 90 125 130 95 121 85 97 131 110
 فشار دست راست 138 87 110 132 96 120 86 90 129 100

آيا براي افرادي كه با دست چپ مي نويسند ، داده ها گواهي قـوي فـراهم مـي كننـد كـه قـدرت فشـار        ) الف
  بيشتري در دست چپ دارند؟

  . بنا كنيد% 90براي تفاضل ميانگين ها يك فاصله اطمينان ) ب

او براي يك نوع ماهي نسـبت بـه طعمـه متـداول قـديمي كـه       ) طعمه معجزه آساي ( علي ادعا مي كند كه -12
 12علي و ابراهيم در تابستان گذشته با يك قايق بـراي مـدت   . ابراهيم از آن استفاده مي كند دام مؤثرتري است

 :ماهيگيري رفتند و هر يك تعداد ماهيهاي مورد نظر صيد شده خود را روز به روز ثبت كردند روز به 
 روزها

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
علي 8 27 7 9 18 15 12 19 3 12 18 12
ابراهيم  13 20 2 9 19 12 10 23 0 11 15 10

طعمـه  (تـا ابـراهيم را در تعـويض دام قـديمي بـه      آيا اين داده ها به طور كافي از ادعاي علي حمايت مي كننـد  
  علي كه قدري گرانتر است متقاعد كند؟) معجزه آساي 
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. براي مقايسه دقت دو نوع آشكار ساز جيوه در اندازه گرفتن غلظت جيوه هـوا، آزمايشـي انجـام مـي شـود     -13
 Bانـدازه بـا وسـيله نـوع     و شـش   Aاواسط روز در ناحيه مركزي شهري هفت اندازه غلظت جيوه با وسيله نـوع  

  :اندازه هاي ثبت شده بر حسب واحد ميكروگرم در هر متر مكعب هوا عبارت اند از. گرفته مي شود

Aنوع  95/0  82/0  78/0  96/0  71/0  86/0  99/0

Bنوع  89/0  91/0  94/0  91/0  90/0  89/0  

 Aغلظـت جيـوه در هـوا را دقيقتـر از وسـيله نـوع        Bآيا داده ها گواهي قوي بر اين است كه وسيله نوع ) الف 
  اندازه مي گيرد؟

  . بسازيد% 90يك فاصله اطمينان   Bو با نوع  Aبراي نسبت انحراف معيارهاي اندازه هاي تهيه شده با نوع ) ب

 يكي از جنبه هاي مطالعه در اختالفهاي جنسيت شامل مطالعه نحوه بازي ميمونها در خالل سال اول زندگي-14
شش ميمون نر و شش ميمون ماده در گروه هايي از چهار خانواده در طي چندين جلسه مطالعـه ده دقيقـه   . است

ميانگين كل تعداد دفعاتي كه هر ميمون ، بازي با همسال ديگر را شروع كرده است ثبت مي . اي مشاهده شدند
  :شود

نرها 64/3  11/3  80/3  58/3  55/4  92/3
ماده ها 91/1  06/2  78/1  00/2  30/1  32/2

  .نمودارها مشاهدات را رسم كنيد) الف
. بنا كنيد% 95براي تفاضل ميانگين جامعه ها يك فاصله اطمينان ) ب

در حالي كه مشغول تحقيق درباره طبيعت پايه اي اشعه كاتدي بود الكتـرون  ) 1940-1856(تامسن . ج. ج -15
ذرات باردار شده با بار منفي را جدا كرد تا بتواند نسبت جـرم  تامسن در تجارب آزمايشگاهي ، . را كشف كرد

به نظر  مي رسيد كه اين نسبت براي انواع وسيعي از شرايط آزمايشي مقدار ثـابتي اسـت و   . به بار را تعيين نمايد
ـ   . مشخصه اي از ذرات جديد است ه تامسن نتايج زير را با دو المپ اشعه كاتدي مختلف، با به كار بـردن هـوا ب

  :عنوان گاز به دست آورد

1المپ  57/0  34/0  43/0  32/0  48/0  40/0  40/0
2المپ  53/0  47/0  47/0  51/0  63/0  61/0  48/0
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آيا به نظـر مـي رسـد كـه دو المـپ      . بسازيد% 95براي تفاضل ميانگين هاي دو المپ يك فاصله اطمينان ) الف
  . نتايج سازگاري را فراهم مي كنند

، بـراي ميـانگين نسـبت جـرم بـه      14با كاربرد دو مجموعه از اندازه هاي تامسن به عنوان يك نمونه به حجم ) ب
. بنا كنيد% 99بار، يك فاصله اطمينان 
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  آزمونهاي ناپارامتري:

  معادل ناپارامتري آزمون فرض در مورد ميانگين هاي دو جامعه :- 

  ويتني - آزمون من - 1

ويتني  -زماني كه بخواهيم دو جامعه مستقل را به شيوه ناپارامتري آزمون و مقايسه كنيم, از آزمون من

  .استفاده مي كنيم 

خواهيم ببينيم كه آيا ميزان عالقة آقايان و خانمها به آشپزي يكسان است  در يك بررسي ميمثال : 

هاي زير را از طريق پرسشنامه و دادن رتبه به ميزان عالقة افراد به آشپزي  يا خير؟ بدين منظور داده

  ايم: بدست آورده

5443543454خانمها
2312353432آقايان

  براي انجام اين مثال مسير زير را طي كنيد:



19SPSSآموزش مقدماتي 

٨٦

ببريد و متغيري كه گروهبندي را مشخص مي   Test variable listمتغير مورد آزمون را به قسمت 

  ببريد و مانند قبل گروهها را براي آن تعريف كنيد.  Grouping variableكند به قسمت 

  Mann‐Whitney U گزينه  Test type كليك كنيد و در قسمت continue بر دكمه
  كليك كرده تا خروجي به صورت زير ظاهر گردد. Okرا تيك بزنيد و پس از آن بر دكمه 



19SPSSآموزش مقدماتي 

٨٧

رتبه گيري نمونه ها بايد   ويتني توجه داشته باشيد كه مقياس اندازه -در استفاده از آزمون منتذكر : 

  يا فاصله اي باشد. اي (با تعداد مقوله هاي كم ) و

  و مك نمار: ( آزمون رتبة عالمت دار)آزمون هاي عالمت, ويلكاكسون -2

جفتي(زوجي) را از طريق آزمونهاي ناپارامتري مقايسه و زماني كه بخواهيم ميانگينهاي نمونه هاي 

اما هر يك از اين  استفاده مي كنيم. عالمت, ويلكاكسون, و مك نمارآزمون كنيم, از آزمون هاي 

  ا يكديگر دارند.سه آزمون فرقهايي ب

( حاصل  مي خواهيم مثال مربوط به وزن دانش آموزان (آزمون عالمت و ويلكاكسون):مثال 

   آزمون هاي ناپارامتري آزمون كنيم.را با استفاده از  انجام يك ماده ورزش مرتب )

  براي اين كار مسير زير را طي كنيد:
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را انتخاب و آنها را به  baadو   ghablرامتري دو متغير نند حالت پاام.باز شود زير  اي تا كادر مكالمه

را  Signو  Wilcoxonگزينه هاي  Test typeمنتقل كنيد. در قسمت   Test Pair(s) list  قسمت 

  تيك دار كنيد .

  Ok : را كليك كنيد تا نتايج بصورت زير براي شما ظاهر شود  
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پرت داشتيم ( از نمودار پراكنش دو متغير استفاده  ةاددر مقايسه هاي زوجي در صورتي كه دتذكر: 

جهت آناليز زوجي استفاده كنيم, مي توانيم از روشهاي ناپارامتري   t كنيد ) يا نمي توانستيم از آزمون 

هاي پرت كامال ايمن است, در حالي  استفاده كنيم. توجه داشته باشيد كه آزمون عالمت نسبت به داده

  فرق آزمونهاي عالمت و ويلكاكسون )ن اينگونه نيست. (كه آزمون ويلكاكسو

توجه داشته باشيد كه در آزمون هاي ويلكاكسون و عالمت الزامي در مورد شكل توزيع نداريم  تذكر:

   ولي متغير مورد بررسي مي بايد كه پيوسته باشد.

  ( آزمون مك نمار) : مثال

دن افراد نسبت به يك كانديدا را در قبل و بعد از يك محقق نظر افراد را در مورد موافق يا مخالف بو

  سخنراني مورد بررسي قرار مي دهد. داده هاي حاصل به صورت زير است:

  مخالف  موافق

  60  20  موافق

  10  10  مخالف

  ضعيت متفاوت است يا خير؟بدانيم كه آيا نظر افراد در دو و خواهيم مي

متوانيم نتيجه بگيريم كه نگرش  SPSSخرجي زير در  با استفاده از آزمون مك نمار و بدست آوردن

  افراد در قبل و بعد از سخنراني متفاوت بوده است.( چرا؟ )

بعد از انجام سخنراني

قبل از انجام سخنراني
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  تمرين :

ميمـون همسـن بـه 19در يك مطالعه مربوط به تعيين ميزان توانايي تداعي پستانداران به جز انسان, 

ه مزبور را بـراي بـه خـاطر آوردن يـكدو گرو تايي تقسيم مي شوند. 10و  9گروه  2طور تصادفي به 

محرك مربوط به صدا, با دو روش آموزش مختلف تعليم مي دهند. نمرات ميمون ها در آزمـون بعـد از

  آموزش عبارتند از :

  1روش  167  149  137  178  179  155  164  104  151  150

  2روش  98  127  140  103  116  105  100  95  131

  در قدرت حافظه ميمونهاي تعليم داده شده با دو روش نشان ميدهد ؟ها قويا تفاوت را  آيا داده

  ع ها :  زيتطابق تو

همانطور كه در بخشهاي پيش گفته شد يكي از اهداف بررسي يك جامعه اين است كه محقق بخواهد 

  توزيع نمونه را با يك توزيع فرضي مانند توزيع نرمال بررسي كند. به عبارتي سئوال در مورد تطابق

   )Goodness‐of‐fit  مي گويند. آزمونهاي نيكويي برازش) به اين گونه آزمونها در اصطالح  

  اسميرنف ) : –داده هاي كمي (آزمون كلموگروف  –الف 

 زماني كه براي داده هاي كمي بخواهيم آزمون نيكويي برازش را بكار ببريم از آزمون

  مي خواهيم فرضهاي زير را آزمون كنيم : به عبارتي كنيم . اسميرنف استفاده مي –كلموگروف 

)()(:
)()(:

01

00

xFxFH
xFxFH

≠
=
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  مي خواهيم ببينيم كه داده هاي زير از توزيع نرمال پيروي مي كنند يا خير؟ مثال :

  براي انجام اين كار مسير زير را طي مي كنيم :

  زير ايجاد شود : تا كادر محاوره اي
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را تيك بزنيد و سپس دكمه  Normalوارد كنيد . گزينه  Test variable listرا به قسمت   ranمتغير 

Ok : را كليك كنيد تا خروجي را به صورت زير ببينيد  

اسميرنف از مقايسه تابع تجمعي احتمال مشاهدات و تابع احتمال توزيع  –كلموگروف  آزمونتذكر: 

  . احتمالي خاص را پيروي مي كند فرض پيروي مشاهدات از توزيع روض,مف
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  داده هاي دو حالتي اسمي : –ب 

= شير , 1مرتبه پرتاب كرده ايد و نتايج به صورت زير بدست آمده است (  30فرض كنيد سكه اي را 

  = خط ) :0

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1

  آزمون كنيم كه آيا سكه سالم است يا خير ؟ مي خواهيم فرض هاي زير را آزمون كنيم: مي خواهيم

5.0
5.0

1

0

≠=
==

pH
pH

  ه اي بهره مي گيريم :لبراي آزمون اين فرض از آزمون دوجم

  كنيد : وارد كرده و مسير زير را طي tossبراي انجام اين كار داده هاي باال را به عنوان متغير 

  زير را مشاهده مي كنيد : يالمه اكادر مك
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وارد  5/0را  Test proportionوارد كرده و مقدار  Test variable listرا به قسمت  tossمتغير 

را كليك كنيد  Okدكمه گزينه اول را انتخاب كنيد و سپس  Define Dichotomyكنيد و در قسمت  

  تا خروجي زير ظاهر شود : 

  به سئوالي كه در ابتداي بحث مطرح شد پاسخ دهيد.با توجه به اين خروجي 

 تمرين :

ساله  5 دركودكانآيا دو نوع اسباب بازي مكانيكي و غير مكانيكي داريم.مي خواهيم ببينيم كه

ساله خواسته  5كودك  200ز ا يكسان است؟ بدين منظور اكدام از اين اسباب بازيههرتمايل به سمت 

  اسباب بازي ها را انتخاب كنند و نتايج به صورت زير بدست آمده است: ينايم كه به دلخواه يكي از ا
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  120  مكانيكي

 80  غيرمكانيكي

  از اين داده ها چه استنباطي داريد ؟

  تمرين :

بازيكن فوتبال كه به تصادف از تيمهاي فوتبال يك شهر انتخاب شده اند به صـورت 20وزن 

  زير است:

81 5/71 75 64  

83 70 5/69 67  

94 5/58 95 90  

97 88 62 59  

80  5/61  60  5/59  

  آيا ميتوان گفت كه :

  وزن دارند؟  kg65درصد از بازيكنان فوتبال اين شهر كمتر از  60-الف 

  وزن دارند ؟ kg60درصد از بازيكنان فوتبال اين شهر بيشتراز  40 -ب

  ) :  Chi – Squareبا سه طبقه يا بيشتر ( آزمون آزمون تطابق توزيع پ ) 

فرض كنيد مي خواهيم آزمون كنيم كه آيا نسبت با سوادي در گروه هايي با درآمدهاي مختلف يكسان 

است يا خير؟ يا توزيع نمرات دانشجويان يك درس در بازه هاي مختلف يكسان است يا خير؟ و به 

ك متغير در رده هاي مختلف را با توزيع از پيش تعيين طور كلي مي خواهيم توزيع نسبت مقادير ي

  را به كار مي بريم. Chi – Squareشده اي مقايسه كنيم . براي اين كار آزمون 

 7جزوه را در نظر بگيريد. مي خواهيم آزمون كنيم كه آيا اوزان كره ها در  20 ةداده هاي صفح مثال :

  اند يا خير ؟ رده وزني ساخته شده بطور يكساني توزيع شده 
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  براي اين كار مسير زير را طي كنيد :

  تا كادر مكالمه اي زير باز شود :

كليك كنيد تا خروجي را به صورت  ار Okوارد كرده و   Test variable listرا به قسمت  new متغير

  زير مشاهده كنيد :
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نيز مي  Expected Valuesسمت مي توانيد برد داده ها, و در ق Expected Rangeدر قسمت 

  عيين كنيد .توانيد نسبت رده را خودتان ت

  آزمون تصادفي بودن ( گردش ) :

است. براي مثال در "تصادفي بودن مشاهدات"در بسياري از آناليزهاي آماري يكي از فرضهاي اساسي 

ت ) حيـاتيبررسي مانده هاي يك مدل آماري , برقـراري فـرض تصـادفي بـودن (اسـتقالل مشـاهدا      

است.انحراف از فرض تصادفي بودن مي تواند به دليل وجود روندهاي افزايشي يا كاهشـي, رفتارهـاي

  دوره اي يا افزايش تغييرپذيري و برخي علل ديگر باشد.

  = خط ) :0= شير , 1بار پرتاب يك سكه بصورت زير است ( 20فرض كنيد نتايج  مثال :

0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1  
  مي خواهيم بدانيم كه آيا اين نتايج تصادفي است يا خير ؟

كنيد و سپس مسير زير را  SPSSوارد  Outcomeبراي انجام اين كار ابتدا داده ها را به عنوان متغير 

  طي كنيد :
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  تا كادر محاوره اي زير باز شود :

برده و در قسمت  Test variable list را به قسمت   Outcome در كادر محاوره اي باال متغير  

Cut point  (براي مثال ميانه را انتخاب كنيد ) خط مبناي تشخيص نوسانات تصادفي را انتخاب كنيد

  را كليك كنيد و خروجي را به صورت زير مشاهده كنيد :  Okو دكمه 
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  با توجه به اين خروجي به سئوالي كه در ابتداي بحث مطرح شد پاسخ دهيد .

 يكو به مقادير بزرگتر يا مساوي با آن, كد  صفر ا انتخاب هر خط مبنايي, كوچكتر از آن, كدب

  خواهند داشت و با ساختن دنباله مشاهدات با مقادير صفر و يك آزمون گردش اجرا مي شود .

  تمرين :

اه مي برد, روز تحصيلي, يك اتوبوس از خوابگاه به دانشگ 20صبحِ  8تعداد دانشجوياني را كه ساعت  

  اعداد زير مي باشد :

28  20 17 26 28 32 15 23  24  21  

18  27 29 19 21 26 35 13  24  30  

آيا اين داده ها يك نمونه تصادفي اند؟ 
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ارتباط و رابطه بين متغيرها
منديم تا  هدر تجزيه و تحليل آماري بجز اطالعاتي كه در مورد هر متغير بدست مي آوريم، عالق     

ارتباط متغيرها را شناسايي كنيم:  ةنحو

  آيا رابطه اي بين قد شخص با وزن او وجود دارد؟  -

 آيا معدل دانش آموزان رابطه اي با شغل والدين دارد؟  -

آيا رنگ پوست يك مجرم تاثيري در راي دادگاه عليه وي دارد؟  -

داروي بيهوشي مصرف شده ارتباط دارد؟ آيا بعد از يك عمل جراحي شدت ضربان قلب با مقدار -

 آيا مقدار محصول يك مزرعه با نوع كود مصرفي در آن ارتباط دارد؟ -

در حقيقت در اكثر بررسي هاي آماري با سئواالتي ازاين دسته به وفور برخـورد خـواهيم كـرد. ولـي بـا

سـئواالت فـوق را در يـك تأملي در متغيرهاي به كار رفته در هر مورد مي بينيم كه نمي تـوان تمـامي  

دسته قرار داد. در واقع بسته به نوع متغيرهايي كه مايل به كشف رابطه بـين آنهـا هسـتيم، روش هـاي

متغير روبـرو هسـتيم، 2آماري مختلفي را به كار خواهيم گرفت. براي شروع كار فرض مي كنيم تنها با 

  ح مي دهيم: بسته به نوع دو متغير نحوه انجام آناليزهاي آماري را شر

  ارتباط بين متغيرهاي عددي: -1

قبل از بدست كشف رابطه بين متغيرهاي عددي است.  نمودار پراكنش وسيله ي مناسبي براي      

را رسم  ها  نمودار پراكنش دادهبايستي كه آوردن ضريب همبستگي پيرسون ( براي دو متغير عددي ) 

  كنيم.

جهت بررسي رابطة بين ضريب : و بررسي معني داري رابطه  ) (Scatter plot)نمودار پراكنش ( مثال

  نفر، اين صفات در جدول زير ثبت شده است : 10از  هوشي فرد و نمره رياضي

نمره 
رياضي

31252024182818201627

ضريب 
هوشي

120112110123105125114113106127
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حال مسير زير را براي رسم نمودار پراكنش طي وارد كنيد. SPSSابتدا داده ها را در دو ستون، در محيط 

  . متغير ها را به صورت زير نامگذاري و وارد كنيد :باز شود مربوطه تا كادركنيد 

  را كليك كنيد: Defineرا انتخاب كنيد و دكمه  Simple Scatterدر كادر زيرگزينه 

  تا كادر مكالمه اي زير باز شود:
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ا كليك كنيد. نمودار رسم شده به صورت زير خواهد بود: ر Okدكمه 
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و بـه نظـر مي يابند هم افزايش Score، مقادير متناظر IQمالحظه مي كنيد كه با افزايش مقادير       

با هم رابطه دارند. با اينكه نمودار پراكنش وسيله خوبي براي بيـان رابطـه Scoreو IQمي رسد مقادير 

  ي است، ولي عالقه منديم بوسيله يك شاخص آماري شدت اين رابطه را بيان كنيم.بين دو متغير عدد

شاخص آماري كه براي نشان دادن سطح ارتباط دو متغير عددي به كار مي رود ضريب همبستگي     

. هر چه ضريب همبستگي به صفر نزديكتر باشد. نشان دهنده عدم 1و  -1است كه عددي است بين 

دهد و ضريب  و متغير است ضريب همبستگي مثبت، رابطه هم جهت را نشان ميوجود رابطه بين د

  نوع ضريب همبستگي استفاده مي شود:    3از  SPSSهمبستگي منفي، مبين رابطه عكس است. در 

: در حالتي كه هر دو متغير داراي مقياس فاصله اي باشند  (Pearson) ضريب همبستگي ساده) 1    

  به كار مي رود. 

با  Spearman: به جاي مقادير متغيرها، ضريب همبستگي  Spearman ضريب همبستگي) 2   

در مواردي كه حداقل يكي از  Spearmanرتبه هاي دو متغير محاسبه مي شود. ضريب همبستگي 

  باشد، به كار مي رود.  ordinalمتغيرها 

 kendall'sضريب همبستگي  )3    tau‐b  همانند ضريب همبستگي :Spearman  يك ضريب

باشد به كار خواهد  ordinalهمبستگي ناپارامتري است و هنگامي كه مقياس حداقل يكي از متغيرها 

  رفت. 

را  Spearmanو  )Pearson مثال قبل ضريب همبستگي ساده (  Scoreو  IQبراي داده هاي    

  محاسبه كنيد. 

براي محاسبه ضريب همبستگي ساده مسير زير را طي كنيد: 
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 Correlationرا انتخاب كنيد (توجه كنيد كه در قسمت  Scoreو IQدر كادر ظاهر شده، هر دو متغير 

coefficient ضريب همبستگي ،Pearson :(انتخاب شده باشد 

  را فشار دهيد. خروجي به صورت زير خواهد بود: okسپس دكمه  

برابـر يـك اسـت و Scoreو  Score، همچنـين  IQو IQمشاهده مي كنيد كه ضـريب همبسـتگي     

است در ضمن آزمـون معنـاداري ضـريب همبسـتگي هـم 0.795هم  Scoreو  IQضريب همبستگي 

0:0انجام شده است كه صفر آزمون به صورت  =ρH  مي باشد. اگر فرضH0 رد مي شود بـه ايـن

معني است كه ضريب همبستگي صفر نيست (اصطالحاً معنادار است.) 
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: مصاحبه كننده اي كه مسئول استخدام تعداد زيادي ماشين نويس است مي خواهد قدرت رابطة مثال

 6بين رتبه هاي داده شده بر مبناي يك مصاحبه و نمرات يك آزمون استعداد را تعيين كند. داده هاي 

  متقاضي عبارتند از :

  رتبة مصاحبه  5  2  3  1  6  4

  دنمرة استاندار  47  32  29  28  56  38

  تاو را بدست مي آوريم و معني داري رابطة را نيز بررسي ميكنيم:-ضريب همبستگي اسپيرمن و كندال

در كادر مكالمه اي قبل متغيرهـا وارد كنيد. SPSSدر  interview  و standardابتدا متغيرها را با نام 

    را تيك دار كنيد. spearmanو  kendall's tua‐bرا وارد كرده و گزينه هاي 

  را كليك كنيد تا خروجي به صورت زير نمايش داده شود: Ok حال گزينة 
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  خروجي را تفسير كنيد(؟)

محققي مايل است بداند آيا بين سن افراد و قدرت بدني افراد رابطه اي خطي وجود دارد يا  تمرين:

  نه؟ داده هاي جمع آوري شده توسط وي به صورت زير است:
سن   قدرت بدني 

12 10 
45 15 
75 20 
70 25 
63 30 
60 35 
55 40 
50 45 
40 50 
30 55 
28 60 
25 65 
20 70 
15 75 
5 80 

  آيا بين سن افراد و قدرت بدني افراد رابطه اي خطي وجود دارد؟
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 ارتباط بين متغيرهاي رسته اي:-2

  در اين بخش با سواالتي بدين صورت روبرو هستيم:   

طه اي بين جنسيت و سيگاري بودن افراد وجود دارد؟ يعني به عنوان مثال مردان بيش آيا راب -       

  از زنان گرايش به سيگار داشته باشند؟

 –جمهوري خواه) با گـرايش مـذهبي او (مسـيحي     –آيا گرايش سياسي يك شخص (دمكرات  -      

دارد؟  رابطه ايغيره) –مسلمان  –يهودي 

  ول توافقي: اجد -

ولين قدم در آناليز مسائلي به اين صورت، رسم جدول توافقي است. جدول توافقي دو متغير رسـتها      

اي، به تعداد رسته هاي متغير اول سطر و به تعداد رسته هاي متغير دوم، ستون دارد و در هر خانه ايـن

ت درصد فراوانـيجدول تعداد فراوانيهاي مربوط به آن حالت قرار مي گيرد (به جاي فراواني، ممكن اس

  نوشته شود) 

نفر است كه جنسـيت و سـيگاري بـودن (يـا نبـودن) 30داده هاي زير نتايج يك بررسي بر روي       

پرسيده شده است: 

  براي رسم جدول توافقي داده هاي فوق مسير زير را طي كنيد:
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  : تا كادر زير باز شود

ببريد و  Column(s)را به قسمت  Sigariمتغير  و Rowرا به قسمت  sexمطابق تصوير، متغير   

را كليك كنيد. خروجي به صورت زير خواهد بود:  Okدكمه 
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جدول اول تعداد داده هاي موجود، گمشده و كل داده ها را نشان مي دهد و جدول دوم، جدول توافقي  

و زنان غيرسـيگاري را دو متغير فوق است كه تعداد مردان سيگاري، زنان سيگاري، مردان غيرسيگاري

  نشان مي دهد. 

كليك   روي دكمه  Crosstabsدر كادر اصلي  و مقادير موردانتظار براي مشاهده درصدها 

  كنيد تا كادر زير باز شود:

درصدهاي سطري، ستوني و كل را انتخاب كنيد.  مقادير موردانتظار، مطابق تصوير باال، 

Continue  و سپسOk يد.را كليك كن  

  جدول توافقي حاصل به صورت زير است:
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  رسم جدول توافقي بدون داشتن داده هاي خام: 

نفر تنها تعداد مردان سيگاري، زنـان سـيگاري، 30فرض كنيد در مثال باال به جاي اطالعات هر       

وارد مـي SPSSمردان غير سيگاري و زنان غير سيگاري را داشته باشيم. داده ها را به ترتيـب زيـر در   

  كنيم:

  مراحل رسم جدول توافقي را طيو  وزن مي دهيم freqسپس به داده ها بر حسب متغير      

 مي كنيم . 

  آزمون استقالل متغيرها: 

عالقه منـديم بـدانيم آيـا  پس از تحليل توصيفي داده ها و خالصه كردن در قالب جدول توافقي،       

يا نه؟ دو متغير در صورتي كه مستقل باشند، هيچ رابطـه اي بـا هـمبين متغيرها رابطه اي وجود دارد 

ندارند. مثالً اگر دو متغير مثال قبلي مستقل باشند. سيگاري بودن شخص رابطه اي با جنسيت او ندارد 

يا به عبارتي جنسيت تاثيري در گرايش مردم به سـيگار نـدارد. ولـي در صـورتيكه دو متغيـر مسـتقل

استفاده خواهيم كرد.  آزمون خي دوطه دارند. براي آزمون استقالل دو متغير از نباشند، با هم راب
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منتها استفاده از آزمون خي دو شرايطي دارد مه داده ها بايستي انرا دارا باشند. ايـن شـرايط را بايـد در

ي دو آيا مي توانيم از آزمـون خـ   ،با توجه به جدول توافقي حاصل جدول توافقي داده عها جستجو كرد.

   ؟ . . . استفاده كنيم؟؟

كليك كنيـد مطـابق شـكل …Statisticsروي دكمه  Crosstabsبراي انجام آزمون خي دو در كادر 

  را كليك كنيد: okو سپس  Continueرا انتخاب كنيد  chi‐squareگزينه 

نتيجه آزمون استقالل براي داده هاي مثال قبل به صورت زير خواهد بود: 

نتايج آزمون خي دو پيرسون در سـطر اول آمـده اسـت. فـرض صـفر در ايـن آزمـون اسـتقالل       

متغيرهاست و در صورتيكه فرض صفر رد شود، نشان دهنده وجود رابطه بين دو متغير خواهد بود. 

  : 1تمرين 



19SPSSي آموزش مقدمات

٩٠

راست دست بـودن افـراد رابطـه اي-محققي مايل است بداند آيا بين جنسيت افراد و چپ دست بودن

  جود دارد يا نه؟ بدين منظور داده هاي زير را جمع آوري كرده است:و

  دختر  پسر
  چپ دست  2  10
  راست دست  11  1

  به نظر شما اين رابطه معني دار است يا خير؟

  : 2تمرين 

ميخواهيم بدانيم آيا رابطة بين گروه خوني افراد و فشار خون آنها رابطـه اي وجـود دارد يـا نـه؟ بـدين

  ه هاي زير را جمع آوري كرده ايم:منظور داد

AB OBA 

8  17 12 25  +  
25  12 17 8   -  

  به نظر شما اين رابطه معني دار است يا خير؟

  مقايسه چند جمعيت (آناليز واريانس)  -3

ين دوجامعه آشنا شديم، آناليز واريانس به ما كمك مـي كنـدگبراي مقايسه ميان tبا كاربرد آزمون       

ن هاي چند جامعه را با هم مقايسه كنيم. متغيري كه قرار است ميانگين آن در چند زير جامعه تا ميانگي

مقايسه شود متغير وابسته و متغير يا متغيرهايي كه باعث تقسيم جامعه به چند زير جامعه    مي شـوند،

واالت زيـر بـامتغير(هاي) مستقل ناميده مي شوند. متغير مستقل معموالً از نوع اسمي است. جواب سـئ 

  آناليز واريانس داده مي شود:

  آيا درآمد نهايي فيلم هاي امسال به نوع فيلم بستگي دارد يا نه؟  -   

 آيا شغل والدين در معدل دانش آموزان يك مدرسه تاثير دارد يا نه؟  -   

آيا چهار روش مختلف آموزش رياضي در دانـش آمـوزان چهـار كـالس يـك مدرسـه، تـاثير -   

اني دارد يا خير؟يكس
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در سئواالت فوق مي بينيد كه متغيرهاي مستقل باعث تقسيم جامعه به چند زير گروه يا زير جامعه       

مي شوند و هدف آزمون اين مساله است كه آيا ميانگين متغير وابسته در زير گروهها يكسـان اسـت يـا

  انگين تمام زير گروههاست. خير. به عبارتي فرض صفر در آناليز واريانس، يكسان بودن مي

در آناليز واريانس فرض بر اين است كه داده ها از توزيع نرمال آمده اند و واريانس داده ها در زيـر       

گروهها يكسان است. در واقع درستي فرض هاي فوق، براي معنا دار بودن آنـاليز واريـانس الزم اسـت.

ض هاي فوق را آزمون خواهيم كرد مخصوصاً فـرض تسـاويلذا همواره قبل از انجام آناليز واريانس فر

  واريانس ها. 

باشيم يا تعداد داده ها كم باشد مـي تـوان بـه جـاي آنـاليز شتهاگر شكي در نرمال بودن داده ها دا     

  واريانس از معادل ناپارامتري آن استفاده كرد. 

نوع سـيگار مختلـف 3تصادفي از ميان  سيگار است كه به طور 20داده هاي زير مقدار نيكوتين  مثال: 

انتخاب شده اند، آيا هر سه نوع سيگار، مقدار نيكوتين يكسان دارند؟ 

به نحوه وارد كردن داده ها توجه كنيد.  

متغيـر مسـتقل اسـت. ( cigar )متغير وابسته و نوع سـيگار   ( Nikotin )در اين مسأله مقدار نيكوتين 

  نس مسير زير را طي كنيد:  براي انجام آناليز واريا
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تا كادر زير باز شود: 

كليك كنيد تـا …Optionsمتغيرها را مطابق شكل در قسمتهاي مربوطه وارد كنيد. سپس روي دكمه 

  ود:كادر زير باز ش
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را انتخاب كنيد سپس دكمه  Descriptive و  Homogeneity of variance test گزينه هاي       

Continue پس و سOK  :را كليك كنيد. خروجي به صورت زير خواهد بود

آماره هاي توصيفي براي زير گروهها به صـورت جداگانـه محاسـبه شـده Descriptiveدر كادر       

است. 
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در كادر دوم آزمون تساوي واريانس زير گروهها انجام شده است كه همگني واريانسها را نشان مي      

  دهد.

آمده است. با توجه به سـطح معنـاداري آزمـون چـه ANOVAنهايي آناليز واريانس در كادر  نتيجه     

  نتيجه اي مي گيريم؟  

نتيجه آناليز واريانس مشخص مي كند كه آيا ميانگين زير گروهها يكسان است يا خير؟ اگر نتيجه       

  بدانيم اين تفاوت كلي ناشي از آناليز واريانس متفاوت بودن ميانگين ها را نتيجه دهد، عالقه منديم 

كدام تفاوتهاي جزئي است. به عبارتي ديگر كدام تفاوت هاي دوگانه باعـث ايجـاد تفـاوت كلـي شـده

  نوع سيگار مورد  3است. به عنوان مثال در مساله باال نتيجه آناليز واريانس تفاوت در ميانگين نيكوتين 

حليل بيشتر داده ها، بدانيم ايـن تفـاوت كلـي از كجـادهد، حال عالقه منديم با ت آزمايش را نشان مي

  كنيم. بدو مقايسه مينشأت گرفته است، لذا ميانگين ها را دو 

  كليك كنيد تا كادر زير باز شود: Post Hocناليز واريانس روي دكمه آدر كادر       

  را كليك كنيد.   Okو سپس  Continueرا انتخاب كنيد  LSDگزينه 

  يد در خروجي جدولي به صورت زير اضافه شده است:مالحظه مي كن
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دو انجام شده است. ه در اين جدول آزمون تساوي ميانگين زير گروهها دوب

  آناليز واريانس دوطرفه :
براي طرح هاي پيچيده تر از آناليز واريانس يك طرفه از يك روند آماري به نام مدل عمومي  SPSSدر 

  .) استفاده مي كنيم GLMخطي( 

  : در اين بخش به آناليز واريانس دو طرفه (يك نوع مدل خطي ) مي پردازيم 

فرض كنيد بجاي بررسي تاثير يك فاكتور بر متغير پاسخ بخواهيم اثر دو فاكتور را بر متغير پاسخ 

  . بررسي كنيم, در اين صورت با يك طرح دو عاملي روبرو خواهيم بود

    مثال :
ش درمان يك بيمـاري خـاص و نـوع داروي مصـرفي جهـت درمـان آنمي خواهيم بدانيم كه آيا رو

نفـر از افـراد60بيماري در طول مدت درمان آن بيماري تاثيري دارد يا خير؟ براي ارزيابي اين فرضـيه  
  : مبتال به اين بيماري خاص را مورد آزمايش قرار داده ايم. داده ها به صورت زيرند

 methodكنيم. بـه نحـوه داده وارد كـردن توجـه كنيـد.(با نامهـاي        وارد SPSSابتدا بايد داده هارا در 
،type  وlength  و متغيرها را  مربوط به آن باز شودتا كادر مكالمه اي ،و سپس مسير زير را طي كنيد

  به صورت نشان داده شده وارد كنيد:
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  نوع دارو
1 2 3  4  

ش درمان
رو

  

1  

6  7  8  8  
5  8  7  9  
4 2 10  10  
7 3 5  1  
2 5 6  6  

2  

3  4  2  3  
2 6 5  4  
1 5 6  5  
4 3 3  7  
5  2  4  1  

3  

4  6  5  8  
5  8  9  6  
2  5  2  3  
7  4  3  9  
1  9  1  1  
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. اگر چنانچه هر كـدام تثبيت شده اند typeو  methodتوجه داشته باشيد كه هر دو فاكتور 
 وارد مي كرديم.  Random Factor(s)سمت را به ق از آنها تصادفي بودند آنگاه آن

  را به صورت زير مشاهده مي كنيد : خروجي Ok پس از زدن كليد
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  آيا هيچ نشاني از اينكه يكي از اين عوامل در طول مدت درمان موثر باشند وجود دارد؟
  آيا دو عامل اثر متقابل دارند؟

  )1 تمرين
پ تصـوير تلويزيـون, جريـان الزم بـراي بدسـت آوردنمهندسين برق براي اندازه گيري روشنايي الم

سطح روشنايي مشخص را مالك قرار ميدهند. فرض كنيد ميخوا هيم اثر نوع شيشـه ونـوع فسـفر, در
روشنايي المپ تصوير را بررسي كنيم. در اين مسئله متغير پاسخ, مقدار جريـان الزم اسـت. داده هـاي

  بدست آمده بصورت زيراست :
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رنوع فسف
3  2  1  

290  
285  
290  

300  
310  
295  

280  
290  
285  

1  
شه

شي
ع 
نو

  

220  
225  
230  

260  
240  
235 

230  
235  
240 

2  

  آيا هيچ نشاني از اينكه يكي از اين عوامل در روشنايي موثر باشد, وجود دارد؟
  آيا دو عامل اثر متقابل دارند؟

  )2تمرين
تيليك يك تركيب خاص شيميايي را تعيين كنند. از چهار شيميدان خواسته شده است كه درصد الكل م

  هر يك از اين شيميدانها سه اندازه گيري انجام داده و نتايج زير را گزارش كرده اند :

  درصد الكل متيليك
38/84  04/84  99/84  1  

يد
شيم

ان

88/84  13/85  15/85  2  
16/85  48/84  72/84  3  
55/84  10/84  20/84  4  

  آزمون را انجام دهيد. )α=05.0ا تفاوت معني دار دارد؟ ( در سطحآيا گزارش شيميدانه

  )3تمرين 
مي خواهيم بدانيم كه آيا روش درمان يك بيماري خاص در طول مدت درمان آن بيماري تـاثيري دارد

و هر كـدام از گروه تقسيم 4نفر از افراد مبتال به بيماري خاص به  25يا خير؟ براي ارزيابي اين فرضيه 
  گروها با يك روش مورد درمان قرار گرفتند . داده هاي حاصل به صورت زيرند:
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 روشهاي درمان
4 3 2 1  
5 9 7 8  

ان
درم

ت 
مد

ل 
طو

  
7 7 5 7  
8 5 8 6  
7 8 4 8  
5 8 5 7  
8 7 6 9  
7 

  ست يا خير؟آيا داده ها دليلي بر تفاوت طول مدت درمان در روشهاي درمان متفاوت ا

  )4تمرين 
آزمايشي براي تعيين اثر دماي كوره يا اثرهاي موقعيت كوره بر چگالي يـك آنـودكربني اجـرا

  شده است .داده ها را در زير نشان داه  شده است.

  دما
850  825  800  

565  
510  
590  

1063  
1080  
1043  

570  
565  
583  

1  

ت
قعي

مو

526  
538  
532  

988  
1026  
1004  

528  
547  
521  

2  

  داده ها را تحليل كنيد ؟
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رگرسيون: 
در بحث ضريب همبستگي چگونگي بررسي رابطـه ميـان متغيرهـاي عـددي و محاسـبه ضـريب      

همبستگي را بيان كرديم. ولي اغلب در مسائلي كه با متغيرهاي عددي روبـرو هسـتيم، عالقـه منـديم

(متغير وابسته) را به صورت تابعي از يك يا چند عالوه بر بررسي ساده رابطه دو متغير مقادير يك متغير 

متغير مستقل ديگر بنويسيم. روشهاي تحليل رگرسيون به ما كمك مي كنند تا چگونگي اين رابطـه را

  تعيين كنيم.

  رگرسيون خطي ساده: -

بطـهدر ساده ترين حالت فرض مي كنيم متغير وابسته تنها با يك متغير مستقل در ارتباط باشد و را     

اين دو به صورت زير باشد: 

εβα ++= xy  

اند. اگر صحت چنين رابطه اي تأييد شود، توانسته  xها به صورت خطي وابسته به مقادير  yيعني       

مـي تـوانيم xايم داده ها را به صورت بسيار خوبي خالصه كنيم. عالوه بر اين بـراي مقـادير مختلـف    

مورد انتظار ارائه دهيم.  yبرآوردي از مقادير 

فروشگاه مختلف در يك شهر است.  12داده هاي زير مخارج تبليغات  فروش هفتگي     

مخارج تبليغ502540502040503020252040

فروش510480525560420490440475365395400385

ابيد. (رابطه خطي) رابطه خط رگرسيوني بين دو متغير را در صورت وجود بي

  وارد مي كنيم: SPSSنخست داده ها را در دو ستون در محيط 
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قدم اول در تحليل رگرسيوني ساده همانند بخش ضـريب همبسـتگي، رسـم نمـودار پـراكنش اسـت. 

ين متغيرها را به خـوبي نشـان دهـد. نمـودارنمودار پراكنش مي تواند وجود يا عدم وجود رابطه خطي ب

  براي دو متغير رسم كنيد. نمودار پراكنش به صورت زير خواهد شد:راكنش را پ

Advertisement
50454035302520

in
cr

em
en

t

600

550

500

450

400

350

رابطه خطي دارد.  xبا  yنمودار پراكنش نشاندهنده رابطه نسبي دو متغير است. يعني به نظر مي رسد 

),(بعد پيدا كردن برآورد ضريبهاي معادله خط رگرسيون  ةمرحل    αβ  .است

  نجام تحليل رگرسيوني به صورت كامل مسير زير را طي كنيد:  براي ا      
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:  تا كادر زير باز شود
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را در قســــمت  Advertisementو متغيــــر  Dependentرا در قســــمت  incrementمتغيــــر 

Independents  وارد كنيد و دكمهOk  :را فشار دهيد، خروجي به صورت زير خواهد بود  

يا   (Adjust R Square)اطالعاتي در مورد كارايي مدل است. هر چه مقدار جدول دوم، حاوي  

R Square  به يك نزديكتر باشد مدل كاراتر است. در اين مثال مقدارR Square چندان زياد  

   نيست.
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جدول سوم، جدول اصلي تحليل رگرسيوني است. آزمون صـورت گرفتـه بـه آزمـون معنـاداري خـط  

باشد) خـط رگرسـيون 0.05كمتر از  .sigباشد ( H0اگر نتيجه آزمون رد فرض رگرسيون مشهور است. 

  معنادار است.( كه در اين مورد رگرسيون با معني است. )

جدول چهارم، جدول ضرايب خط رگرسيوني است و آزمون هاي صورت گرفته هم، آزمون برابري       

ايب مخالف صفر خواهنـد بـود (يـا بـهاين ضرايب با صفر مي باشد كه در صورت رد شدن آزمون، ضر

عبارتي اين ضرايب در خط رگرسيون وجود دارند و بي معني نيستند.)

  رگرسيون چند متغيره خطي: -

اگرتعداد متغيرهاي مستقل بيش از يكي باشد. مثالً دو متغير باشد رابطه خط رگرسيون به صـورت      

زير خواهد بود: 

εββα +++= 2211 xxy

  ف پيدا كردن برآورد ضرايب فوق است. و هد

فرض كنيد در مساله قبل طبق تجارب گذشته حدس مي زنيم كه ميزان فروش هفتگي عالوه بـر     

 12هزينه تبليغ به فاصله فروشگاه تا ميدان مركـزي شـهر هـم بسـتگي دارد. داده هـاي زيـر فاصـله        

  فروشگاه مربوطه از مركز شهر بر حسب كيلومتر است:

3/6 2/0 4/93/54/36/21/73/84/2 7/0 1/3 2/4

داده ها را در ستون جديدي وارد كنيد: 
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مسيري كه بايد طي كنيم همان مسير قبلي است اما اين بار در كادر تحليل رگرسيوني متغيـر مسـتقل 

  دوم را هم اضافه مي كنيم:
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خروجي در اين حالت به صورت زير خواهد بود: 
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	Text_SPSS_2



