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  فصل اولفصل اول
  كليات علم آماركليات علم آمار

در مـورد علـم آمـار سـاده        . كنـيم   فلسفه وجودي علم شناخت دنيايي است كه در آن زندگي مي          
اما عبارت جامعـه در  ،» شناخت جامعة مورد بررسي   «:عبارت است از  ترين تعريفي كه ارائه گرديده      

 از عناصـر كـه      جامعه در علم آمار عبـارت اسـت از مجموعـه اي           . علم آمار تعريف مشخصي دارد    
  . حداقل در يك خصوصيت با يكديگر مشترك باشند

 تمامي كاربران در يك خصوصيات      SPSS نفره آموزش نرم افزار      12براي نمونه در يك كالس      
البته كاربران خصوصيات مـشترك ديگـري       . باشد  مشترك هستند و آن نياز به يادگيري نرم افزار مي         

  . توانند داشته باشند مي... و نيز مانند رشته، سطح تحصيالت، جنسيت 
همانطور كه عنوان شد يك جامعة آماري تشكيل شده از يكسري عناصر و يكسري خـصوصيت             

براي نمونه در محل كار شما، كليـه همكـاران و           . هاي عناصر جامعة مورد بررسي هستند       كه ويژگي 
، محـل تولـد،     سن، جنسيت، سطح تحـصيالت    : خود شما عناصر جامعة آماري و خصوصياتي مانند       

  . دهند خصوصيت جامعة آماري نيروي انساني سازمان شما را تشكيل مي... ردة سازماني و 
تـوان     مي ،حال كه مشخص شد يك جامعة آماري تشكيل شده از يكسري عناصر و خصوصيات             

دريافت كه منظور از شناخت جامعة آماري كه فلسفه وجودي علم آمار است در حقيقـت شـناخت                  
  . ة مورد بررسي و خصوصيات آنهاستعناصر جامع

 و بـه خـصوصيات جامعـة     (Data)در زبان تخصصي آمار به عناصر جامعة مـورد بررسـي داده             
  . شود  اتالق مي(Variable)مورد بررسي متغير 

آمـار، ابـزاري    . حال زمان آن فرا رسيده است كه با تعريف جامع تري از علم آمـار آشـنا شـويد                  
منظـور از بدسـت آوردن رابطـة ميـان متغيرهـا يعنـي              . ميان متغيرهاسـت  براي بدست آوردن رابطة     

گويند رابطه ميـان      ي كه مي  ام براي مثال هنگ   ،تأثيرگذاري يك متغير بر روي متغير يا متغيرهاي ديگر        
خواهند دريابند آيا جنسيت افراد بر روي فـشار خـون             متغير جنسيت و فشار خون چگونه است مي       

هنگـامي كـه رابطـة ميـان مـصرف سـيگار و ابـتال بـه سـرطان را             ،  ت يا خير  آنها تأثيرگذار بوده اس   
كنيم در حقيقت تأثير متغير مصرف سـيگار را كـه داراي دو سـطح سـيگار كـشيدن و                      استخراج مي 

سيگار نكشيدن است بر روي متغير ابتال به سرطان كه داراي دو سـطح مبـتال شـده و مبـتال نـشده                       
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  . آوريم است بدست مي
 ارائه شده از علم آمار رابطة ميان متغيرهاي موجود در جامعه را از طريق شناسـايي                 طبق تعريف 

آورد، در آمـار متغيرهـاي تأثيرگـذار         تأثيرگذاري گروهي از متغيرها روي متغيرهاي ديگر بدست مي        
 ناميـده  (Independent Variable)متغير مستقل ) ند جنسيت و مصرف سيگار در مثالهاي باالنما(

متغيرهــاي ) ماننــد فــشار خــون و ابــتال بــه ســرطان     ( و متغيرهــاي تأثيرپــذير  شــوند مــي
  . شوند  ناميده ميDependent Variable)(وابسته

پس تعريف جامع تر از علم آمار عبارت است بدست آوردن تـأثير متغيرهـاي مـستقل بـر روي                    
ر هـدف نهـايي     متغيرهاي وابسته، يك سوال بسيار مهم كه ممكن است مطرح شود اين است كه اگ              

تأثير متغير مـستقل بـر      (علم آمار شناخت جامعة مورد بررسي از طريق بدست آوردن تأثير متغيرها             
يون، آناليز واريانس، ناپارمتري،    سهاي مختلف آماري نظير، رگر      است پس چرا تكنيك   ) روي وابسته 
  به وجود آمده اند؟ مگر هدف مشخص نيست؟...  و ، سريهاي زمانيآزمون فرض

اي پاسخ گويي به اين سوال بايد خاطرنشان كرد كه متغيرهاي مستقل انواع گوناگوني دارنـد                 بر
و متغيرهاي وابسته هم انواع گوناگوني دارند كه اين امر باعث شـده هرگـاه بخـواهيم تـأثير متغيـر                     
مستقل از نوع خاصي را بر روي متغير وابسته از نوع خاصي بدست آوريم از تكنيك متفاوتي بـراي    

ابتدا الزم است به تعريف و شناسايي انواع متغيرهـاي آمـاري            . به دست آوردن رابطه استفاده نمائيم     
  .بپردازيم تا بعد از آن فلسفه وجودي استفاده از هر يك از تكنيكهاي آماري مشخص گردد

:  :انواع متغيرها انواع متغيرها 
  : شوند  گ تقسيم ميدر علم آمار فارغ از اينكه متغيرها مستقل يا وابسته باشند به دو گروه بزر

  Continuous Variables)( متغيرهاي پيوسته *
   ) (Discreet Variablesمتغيرهاي گسسته*

 براي  ،توانند بي نهايت عضو داشته باشند       متغيرهاي پيوسته متغيرهايي هستند كه به بيان ساده مي        
. هـاي پيوسـته هـستند     همه متغير ... نمونه سن افراد يك متغير پيوسته است، فشار خون، قد، وزن و             

توانـد     اندازه گيري دقيق باشد مـي      ابزار ي كه در تمامي آنها هر عنصر جامعة مورد بررسي در صورت         
گيـريم، چـون     در نظر ميcm165براي مثال وقتي كه قد شخصي را  . بي نهايت عضو را قبول نمايد     

 ... cmكـه قـد شـخص      بسنده كرده ايم اين در حـالي اسـت           cm165 دقيق تري نداشته ايم به       ابزار
توانند تا بي نهايت ادامه پيدا كنند به همين دليل امكان ندارد               مي يكه اعداد اعشار  است   2436/165

شـود    همانطور كه مـشاهده مـي     . تواند بي نهايت عضو بپذيرد      قد دو نفر يكسان باشد و متغير قد مي        
متغيـر وابـسته    ... و  متغيرهايي مانند زمان، سن، قند خون، فـشار خـون، سـرعت، ضـريب هوشـي                 

  . هستند
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بـراي مثـال متغيـر      . متغيرهاي گسسته برخالف متغيرهاي پيوسته تعداد سطوح محدودي دارنـد         
جنسيت داراي دو سطح زن و مرد است و هر شخص در جامعة مورد بررسي يا زن خواهد بود يـا                     

از ديـپلم اسـت و      مرد و يا متغير سطح تحصيالت داراي سطوح محدود، زيرديپلم، ديـپلم و بـاالتر                
متغيرهاي نظير جنسيت، سطح تحصيالت، تعداد فرزنـد،        . مانند متغير پيوسته بي نهايت سطح ندارد      

  . از اين دسته هستند... وضعيت تأهل، استان محل زندگي و 
. شـوند   بي گسسته تقسيم مـي    يسته و ترت  سمتغيرهاي گسسته خود به دو دسته متغيرهاي اسمي گ        

 تعداد فرزند كه بين سطوح آنها يك رابطه منطقي برقـرار اسـت    وحصيالتمتغيرهايي مانند سطح ت 
متغير گسسته ترتيبي هستند براي نمونه كسي كه سطح تحـصيالت ديـپلم دارد حتمـاً داراي سـطح                   

 فرزنـد  4تحصيالت باالتر از كسي است كه سطح تحصيالت زير ديپلم داشته است و يا كـسي كـه                  
به اين متغيرهاي گسسته كـه بـين سـطوح          . عداد فرزند بيشتري دارد    فرزند دارد ت   3دارد از كسي كه     

آنها يك ترتيب منطقي برقرار است متغير گسسته ترتيبي گويند و به متغيرهاي گسسته اي كـه بـين                   
در صفت مورد بررسـي برقـرار نيـست ماننـد           ) بزرگتر، كوچكتر، مساوي  (نها رابطة منطقي    آسطوح  

  . گسسته اسمي گويندجنسيت، تأهل و محل زندگي متغير 
  :شوند  با توجه به تعاريف فوق متغيرها به صورت ذيل تقسيم بندي مي

مانند سن، وزن، قد، درآمـد، طـول قطـر          : (Scale) هپيوست
  ...يك لوله، درجه هوا، سرعت و 

، تمانند سطح تحصيال  : (Ordinal)ترتيبي    متغيرهاي آماري
طبقـات  تعداد فرزند، ردة سـازماني، تعـداد        

  ...ساختمان و 

  

  گسسته
جنسيت، رنـگ،   : مانند: (Nominal)اسمي  

شـهر،  (وضعيت تأهل، استان تولد، محـل زنـدگي         
  روستا

هاي مختلف آماري را      توان دليل وجود تكنيك     حال با توجه به تعريف انواع متغيرهاي آماري مي        
مورد بررسي از طريق     همانطور كه گفته شد هدف بدست آوردن رابطة ميان متغيرهاي            ،توجيه نمود 

متغيرهـاي مـستقل و وابـسته       . شناسايي تأثير متغيرهاي مـستقل بـر روي متغيرهـاي وابـسته اسـت             
ده تعـدادي از  فادر جـدول ذيـل مـوارد اسـت    . تواند هر يك از انـواع پيوسـته يـا گسـسته باشـند       مي

  . هاي آماري بيان شده است تكنيك
  

  )تأثير پذير(متغير وابسته 
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      گسسته  پيوسته
 ،ها آزمون فرضي ميانگين

  ...آناليز واريانس و 
  (X2)جداول توافقي 

 ...مدلهاي همبستگي و 
  گسسته

  ونسيرگر
  ...سري زماني و 

  پيوسته  مدلهاي گسسته

متغير مستقل 
  )تأثيرگذار(

  
ته جنسيت را بر روي متغير گسسته وضـعيت تأهـل   سبراي نمونه هرگاه بخواهيد تأثير متغير گس 

شـهر يـا    (ثير محل زنـدگي     اخواهيد ت   نمائيد و يا اگر مي      بدست آوريد از جداول توافقي استفاده مي      
را بر روي فشار خون افراد به دست آوريد چون محل زندگي يك متغير مـستقل گسـسته و             ) روستا

يعنـي از   . نمـائيم   ها اسـتفاده مـي       فرض ميانگين  فشار خون يك متغير وابسته پيوسته است از آزمون        
نمـائيم و      ميانگين فشار خون دو گروه شهري و روستايي را با هم مقايـسه مـي               ،زمون فرض آطريق  

 پايين تر بود به اين نتيجه        به صورت معني داري    اگر براي نمونه ميانگين فشار خون گروه روستايي       
  .گردد ر خون افراد ميرسيم كه زندگي در روستا باعث بهبود فشا مي

همانگونه كه گفته شد هدف علم آمار شناسايي جامعة مورد بررسي است كه براي شناخت آن 
علم آمار به دو شاخة بزرگ آمار . نيازمند شناخت متغيرها و رابطة ميان آنها در جامعة آماري هستيم

  . ه وجودي علم آمار استگردد كه وظايف آنها منطبق بر فلسف توصيفي و آمار استنباطي تقسيم مي
در بسياري از موارد يك محقق به تمامي عناصر يك جامعة مورد بررسي دسترسي نـدارد بـراي                  
 مثال براي شناسايي وضعيت جنسيت و نسبت جنسيتي افراد يك كـشور دسترسـي بـه همـة افـراد                   

 حـدود  هـاي هنگفـت اسـت كـه از             و يا دسترسي به همة افراد مستلزم وقت و هزينه          مقدور نيست 
باشد براي رفع اين مشكل شاخه اي از علم آمار بـه عنـوان                محقق خارج مي  اختيارات و تواناييهاي    

سازد به جاي بررسي همة عناصـر    پايه گذاري شده كه محقق را قادر مي       (Sampling)نمونه گيري   
وري جامعة مورد بررسي تعداد حدود و قابل كنترلي از آنهـا را در نمونـه بـا تكنيكهـاي خـاص طـ                   

انتخاب نمايد كه نمونه به دست آمده با يك دقت قابل كنترل و مـشخص نماينـده عناصـر جامعـة                     
  . مورد بررسي باشند
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%در حقيقت يك نمونة آماري داراي تمام خصوصيات يـك جامعـة آمـاري بـا دقـت                    ( 

  .است و تنها تعداد عناصر آن كمتر است
)−α1

 بزرگ نقاشـي و عكـس آنـرا در نظـر بگيريـد، عكـس تـابلو داراي تمـام                      براي مثال يك تابلو   
بهـايي اسـت كـه شـما بـه علـت            ) خطا (αهاي تابلو اما در مقياسي كوچكتر است و مقدار            ويژگي

در صورتي كـه بـه تمـامي        . نمايد  استفاده از يك نمونه و استنتاج نتايج در مورد جامعه پرداخت مي           
  . ي داشتيم مقدار خطا برابر عدد صفر بودعناصر جامعة مورد بررسي دسترس

هـاي نمونـه گيـري در      هنگامي كه از جامعه يك نمونه بـا روش        ،گردد  حال اين سوال مطرح مي    
دهـيم؟ هنگـامي كـه يـك          ها و متغيرها انجام مي      علم آمار انتخاب نموديم چه اقداماتي بر روي داده        

  .ها انجام گيرد استنباطي بر روي دادهشود بايد مراحل آمار توصيفي و آمار  نمونه گرفته مي
 همانطور كه گفته شد هدف علم آمار شناخت جامعة مورد بررسي از طريق شناخت متغيرهـا و                 

توان تمامي عناصر جامعه را مورد بررسـي قـرار داد از يـك نمونـه                  رابطة ميان آنهاست و چون نمي     
  . شود آماري منتخب عناصر جامعه استفاده مي

 كـه از طريـق آمـار توصـيفي انجـام       اسـت  يك بعدي متغيرهابررسيت متغيرها  منظور از شناخ  
آمار توصيفي در حقيقت بيان كننده وضعيت هر متغير به صـورت مجـزا در جامعـة مـورد                 . گيرد  مي

هـا نيـز نـام      بررسي در قالب جداول، نمودارها و پارامترهاسـت كـه از آن بـه عنـوان تخلـيص داده                  
ي و نمودارهاي آماري تا حدودي آشـنايي داريـد امـا در ذيـل تعـدادي از                  با جداول فراوان  . برند  مي

  . پارامترهاي مهم براي تخليص اطالعات متغيرها در قالب آمار توصيفي بيان شده است
 ،نمايد براي مثـال ميـانگين فـشار خـون           ميانگين يك متغير پيوسته را بيان مي      : (Mean)ميانگين  

  سن، قد 
هاي يك متغيـر انـدازه         درصد داده  50 ،دهد  كند كه نشان مي      بيان مي  عددي را : (Median)ميانه  

براي مثال ميانه نمرة يك يك      .  درصد مقداري بزرگتر از آن دارند      50اي كوچكتر يا مساوي از آن و        
 درصـد   50 و   15 درصد افراد نمره اي كمتر يا مساوي از          50دهد     است كه نشان مي    15كالس برابر   

 ،ي باالتر از آن كسب نموده اند و يا براي متغيـر گسـسته سـطح تحـصيالت    افراد يك كالس نمره ا  
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 درصد افراد مورد بررسـي تحـصيالتي        50دهد    ميانه برابر سطح تحصيالت ديپلم است كه نشان مي        
  .  درصد افراد تحصيالتي باالي ديپلم دارند50كمتر يا برابر ديپلم و 

. اسـت ) معموالً گسـسته  (اني در يك متغير     نشان دهندة سطح داراي بيشترين فراو     : (Mode)مد  
به اين معني كه افراد با سـطح تحـصيالت          . براي مثال مد سطح تحصيالت در جامعه ليسانس است        

  .در جامعه بيشتر از ديگر سطوح تحصيلي هستند از لحاظ فراواني ليسانس 
ز ميـانگين  هـا ا  داده) دوري(يك معيـار بـراي انـدازه گيـري پراكنـدگي          : (Variance)واريانس  

دهد، شعاع نيز بـه عنـوان يـك           آنهاست براي مثال در دايره عالوه بر مركز كه مركز ثقل را نشان مي             
يفه واريانس نيز درست ماننـد شـعاع در         ظرود، و   پارامتر كه نشان دهندة بزرگي دايره است بكار مي        

هـا از مركـز ثقـل         باشد نـشان دهنـده دوري بيـشتر داده         داشته   دايره است و هرچه مقدار بزرگتري       
  . ها است داده) ميانگين(

مجذور واريانس و يك معيـار بـراي شناسـايي    : (Standard deviation)انحراف معيار مقادير 
 كـالس نمـرات دانـش آمـوزان مقـدار           2ها از ميانگين آنهاست، براي مثـال اگـر در             پراكندگي داده 

دهد كه در كالس دوم نمرات دانش         ي باشد نشان م   5/5 و كالس دوم     2/3انحراف معيار كالس اول     
آموزان از ميانگين نمرات فاصلة بيشتري داشته يا در اصطالح ديگر در كالس اول نمـرات همگـن                   

  . تر بوده و بيشتر به هم نزديك بوده است
 درصـد   75هـا قبـل از آن و           درصد داده  25هاي يك متغير كه       مقداري از داده  ): Q(چارك اول   

 است بـه ايـن      cm156ها بعد از آن باشند، براي مثال در يك كالس چارك اول قد دانشجويان                 داده
 بلندي قـد    cm156 درصد دانشجويان باالي     75 يا برابر آن و      cm156 درصد افراد زير     25معني كه   

  . دارند

1

 درصـد   25ها قبـل از آن و          درصد داده  75هاي يك متغير كه       مقداري از داده  ): (چارك سوم   
 اسـت بـه ايـن       cm172ها بعد از آن هستند براي مثال چارك سوم قد دانشجويان يك كـالس                 داده

 درصـد آنهـا قـدي بلنـدتر از          25 و   cm172درصد دانشجويان قدي كوتاهتر يا برابر       % 75معني كه   
cm172دارند .  

Q3

هـاي يـك       داده (Min)غير منهي كوچكترين    هاي يك مت     داده (Max)بزرگترين  : (Range)دامنه  
  . هاي يك متغير است متغير كه هرچه قدر كوچكتر باشد نشان دهندة همگن تر بودن داده

 درصـد   i-100هـا قبـل از آن و           درصـد داده   i ام جايي است كه      iصدك  : (Percentile)صدك  
اين به  . رابر ديپلم است  ام يك متغير سطح تحصيالت ب     23 كها بعد از آن هستند براي مثال صد         داده

 درصـد افـراد داراي   77 درصد افراد داراي تحصيالت ديـپلم و زيـر ديـپلم و       23آن معني است كه     
  . تحصيالتي باالتر از ديپلم هستند
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همانطور كه در باال گفته شد آمار توصيفي با استفاده از جداول آماري، نمودارهايي نظير نمـودار                 
ادي از آنها در باال شرح داده شد يك نماي كلي از وضعيت هـر يـك                 ميله اي و پارامترهايي كه تعد     

 امـا وظيفـة آمـار اسـتنباطي در بدسـت آوردن رابطـة ميـان                 ،دهـد   از متغيرها به كـاربران ارائـه مـي        
) پيوسته يا گسسته بـودن (هاي مختلف آماري بسته به نوع  متغيرهاست كه از طريق ابزارها و تكنيك  

  . گيرند مورد استفاده قرار ميمتغيرهاي مستقل و وابسته 
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  فصل دومفصل دوم
SPSS.14  هاي آنهاي آن   و توانايي و تواناييSPSS.14معرفي نرم افزار معرفي نرم افزار 

  

 : SPSS :   SPSSهاي موجود در هاي موجود در    انواع پنجره انواع پنجره--11--22
هـايي    هاي فرعـي پنجـره      پنجره. نرم افزار داراي چهار پنجرة اصلي و چندين پنجرة فرعي است          

ـ     هاي اصلي از آنها استفاده مي       هستند كه در مواقع ضروري براي ويرايش اطالعات پنجره         ه گردد و ب
  . تنهايي ماهيت يك پنجرة مستقل را ندارند

spss  :spss:      پنجره هاي اصلي در پنجره هاي اصلي در --11--11--22
ها به نرم افزار و انجام ويرايش بر روي           اين پنجره محيطي براي ورود داده      : Dataviewپنجره   
  : شكل اين پنجره در ذيل مشاهده مي شود.ها است داده

  
 بـسياري از اوقـات داده هـاي         .نمايـد   را مشاهده مي  كاربر در اولين ورود به نرم افزار اين پنجره          

كـاربر داده هـاي خـام را         اوليه براي انجام تجزيه و تحليل ها در محيط نرم افزار مناسب نـسيتند و              
 در اين محيط از طريق امكانات منوهاي مختلف اين پنجره ويرايش نمـوده و               ،نرم افزار نموده  وارد  

ايـن پنجـره داراي يـك       . اجراي فرمانهاي آمـاري مـي نمايـد       آماده ورود به جعبه هاي گفتگو براي        
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 است كه در قسمت پنجره هاي فرعي به محتويات و وظايف Vaviable Viewپنجره فرعي با نام 
  .آن اشاره خواهد شد

كنند محيطي اسـت كـه        ها ياد مي    اين پنجره كه از آن به عنوان پنجرة خروجي         : Viewerپنجرة  
ل زيـر   كنماي اين پنجره در ش    . نمايد  هاي نرم افزار را مشاهده مي        و تحليل  كاربر در آن نتايج تجزيه    

  : مشاهده مي شود

  
كاربر در اين پنجره عالوه بر مشاهده خروجي ها و نتايج تجزيه و تحليل هاي آماري در قالـب                   

ـ         ،جداول، نمودارها ، خطاها و توضيحات مربوط به اجراي فرامين          ات  مي تواند بـا اسـتفاده از امكان
اين پنجره داراي يـك پنجـره فرعـي بـه نـام             . اين پنجره نسبت به ويرايش خروجي ها اقدام نمايد        

Chart Editorنيز مي باشد كه محتويات و وظايف آن در قسمت پنجره هاي فرعي بيان مي شود .  
اين پنجره يك محيط متني است كه امكان برنامه نويسي را با زبان نـرم افـزار                  : Syntaxپنجرة  

 با زبان برنامه نويسي در محيط نرم        ن، كاربر مي تواند با توجه به نياز خود با آشنا شد           آورد  راهم مي ف
نماي اين پنجره در شكل زير       .افزار از امكانات برنامه نويسي در اين محيط و اجراي آنها بهره گيرد            

  :مي شود       مشاهده

  
زار در استفاده از منوهـاي تحـت وينـدوز، از           هاي زياد نرم اف     با توجه به توانايي    در حال حاضر    
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 به منظور نوشتن برنامه به صـورت متنـي و اجـراي آن بـراي گـرفتن نتـايج         Syntaxكاربرد پنجرة   
  . كاسته شده است

هـا و تنظيمـات       دهد كه بسياري از خصوصيات پنجره       اين امكان را به كاربر مي      : Scriptپنجرة  
هـا    Scriptو خصوصيات ديگر را از طريق نوشتن و يا تغييـر            صفحات را مانند رنگ، اندازه، فونت       

  :نماي اين پنجره در شكل زير مشاهده مي شود.  به دلخواه تغيير دهدSPSSدر 

  
 كـه در پوشـه      ها  Scriptكاربران با توجه به سليقه و نياز خود مي توانند با تغيير دادن هر يك از                 

سبت به اعمال تغييرات مورد نظـر خـود در شـكل            محل نسب نرم افزار با همين نام موجود است ن         
  .ظاهري هر يك از پنجره ها و خروجي هاي نرم افزار اقدام كنند

 متغيـر را بـا      ده هزار  كاربر بتواند    Dataview اين توانايي را دارد كه در پنجرة         SPSSنرم افزار   
 يك جامعة آماري را براي      توان اطالعات ده هزار متغير       عنصر وارد نمايد به طور مثال مي       دو ميليارد 

  .  نمود و مورد تجزيه و تحليل قرار دادSPSSدو ميليارد عضو آن جامعه وارد نرم افزار 
 13 بـه  آنهـاي     ها و خروجـي      قابل تنظيم بودن كليه پنجره     SPSSهاي نرم افزار      از ديگر توانايي  

توانـد    مثـال كـاربر مـي     بـراي   . زبان رايج و همچنين استفاده همزمان از چندين پنجرة يكسان است          
 كه هر كدام حاوي اطالعـات متفـاوتي هـستند را بـاز و بـر                 Dataviewهمزمان چند صفحة مجزا     

اين امكان در نـسخه هـاي قبلـي نـرم افـزار وجـود               . هاي آنها تجزيه و تحليل انجام دهد        روي داده 
  .نداشته است
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:spss  :  spssدر نرم افزار در نرم افزار هاي فرعي هاي فرعي   پنجره--22--11--22 پنجره
 Dataاين پنجرة فرعي كه يـك پنجـره بـه پيوسـت پنجـرة       : Vaviable Viewپنجرة فرعي 

View هـا وارد     باشد و وظيفة آن تعريف و كنترل متغيرهايي است كـه در پنجـرة نمايـشگر داده                   مي
  :نماي پنجره در زير مشاهده مي شود. شده اند

  
 متغير، توضـيحات    توان به نام متغير، نوع       از جمله خصوصيات قابل كنترل و تعريف متغيرها مي        

را نـام بـرد كـه در    ... در مورد متغير، تعريف سطح يك متغير، گسسته يا پيوسته بودن يك متغيـر و            
  . هاي اين پنجره توضيح داده خواهد شد ادامه به طور كامل قابليت

هـا در    كه خروجـي Viewerوظيفه اين پنجرة فرعي از پنجرة  : Chart Editorپنجرة فرعي 
نمـاي ايـن   .  اسـت Viewerشوند، ويرايش نمودارهاي گرفته شده در خروجـي    مي آن نمايش داده  

  :پنجره در زير مشاهده مي شود

  
 ، پنجـرة  Output يـا  Viewerتواند با كليك بر روي هـر شـكل در خروجـي پنجـرة           كاربر مي 

Chart Editor    را باز نمايد و رنگ، فونت، برچسب و ديگر خصوصيات نمودارهـا را بـه دلخـواه 
  . خود تغيير دهد

 امكـان تايـپ در محـيط    Viewerاين پنجـرة فرعـي از پنجـرة     : Draft Viwerپنجرة فرعي 
نماي اين پنجره در    . سازد    ها براي كاربر مهيا مي      خروجي را عالوه بر مشاهدة نتايج تجزيه و تحليل        
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ت متني خـود را بـا هـر فونـت و زبـان              تواند در اين پنجرة فرعي توضيحا       در حقيقت كاربر مي   

  . هاي نرم افزار بيفزايد دلخواه به خروجي

SPSS:   S: PSSهاي هاي   منوها در پنجرهمنوها در پنجره--22--22

گيـرد    ها انجام مي     بر روي محتويات پنجره    SPSSهاي مختلف     بسياري از كارهايي كه در پنجره     
ارد و هر منـوي      نوار منوي مخصوص به خود را د       SPSSهر پنجره در    . شود  با انتخاب منو آغاز مي    

  . هاي مناسب با آن منو هستند كه وظيفة خاصي را برعهده دارند آن نيز شامل آيتم

  
 وجود دارد كـه هـر يـك بـا     مانند شكل باال در نوار منو ده منو Dataviewبراي مثال در پنجرة  

  . هاي خود وظيفة خاصي را برعهده دارند وجود زير آيتم

   ):فايل يا پرونده (Fileـ منو 1
در اين منو امكان ايجاد، فراخوان، بستن و ذخيـره كـردن            

هـاي ديگـر،      هاي آماري و پنجره     هاي محتوي داده    انواع فايل 
چاپ اطالعات، تنظـيم چـاپگر، مـشاهدة اطالعـات فايلهـا،            

. ها و خروج از نرم افزار موجود اسـت          نمايش اطالعات داده  
كـان  كاربر بـا اسـتفاده از امكانـات موجـود در ايـن منـو ام               

مديريت فايلهاي اطالعاتي مـورد نيـاز در نـرم افـزار را مـي         
  .يابد

  

  ):ويرايش (Editـ منو 2
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 نظيـر بـرش، كپـي،       Dataviewهـاي موجـود در        در اين منو امكان انواع ويرايش بـر روي داده         
 موجـود  SPSSحذف، انتخاب بخشي از فايل، جـستجو، جايگـذاري و تنظـيم كليـات ويرايـشگر               

ر هر يك از پنجره هاي ديگر نرم افزار نيز وظيفه ويرايش اطالعات موجـود در آن                 اين منو د  . است
بـراي نمونـه در     . نرم افزار را با وجود امكا نات موجود و زير منو ها در اختيار كاربر قرار مي دهـد                  

 .پنجره خروجي ها وظيفه اين منو و زير منوهاي آن ويرايش اطالعات خروجي ها مي باشد

  ): نما (Viewـ منو 3

امكان تغيير شكل ظاهري اطالعات موجود در پنجره نظير         اين منو   
. دهـد  را در اختيار كاربر قـرار مـي  ... فونت، سايز، تنظيم جعبة ابزار و      

در ساير پنجره هاي موجود در نرم افزار هـم ايـن منـو بـا توجـه بـه                    
ساختار پنجره داراي ابزارهايي به منظور ويرايش اطالعات موجود در          

براي نمونه در پنجره خروجي ها تفيير اندازه، فونـت          .  پنجره است  آن
از طريق امكانات اين منـو انجـام مـي          ... خروجي ها، نماي جداول و      

  .گيرد

  

  ): ها داده (Dataـ منو 4
، و آمـاده كـردن داده      در اين منو امكان تغييـر متغيرهـا       

هــاي خــام وارد شــده در محــيط ورودي نــرم افــزار بــه 
ورد استفاده در تجزيه و تحليل هاي نرم افزار         متغيرهاي م 

از جمله امكانات موجود در ايـن منـو مـي           . بر عهده دارد  
هـا،     اضافه كردن متغيرهاي جديـد بـه فايـل داده          توان به   

، تعريـف   هـا   ها، انتقال داده    ها، ادغام داده    مرتب كردن داده  
خــصوصيات متغيرهــا، گــروه بنــدي متغيرهــا بــر اســاس 

نظــر، خوشــه بنــدي و دســته بنــدي  خــصوصيات مــورد 
خروجي ها بر اساس سطوح يك متغير گسسته، انتخـاب          

داده هاي مورد نظر با شرايط خاص براي شركت در تجزيه و تحليل ها و وزن دهي متغيرهـاي بـر                     
اساس يك كتغير مشخص را نام برد كه در ادامه به شرح هر يك از زير منوها و نحـوه انجـام آنهـا                        

   .دباشاره خواهد ش

  ):تبديل (Transformـ منو 5
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ناتي در اختيار كاربر قرار مي گيرد كه با استفاده از آنها كاربر مي تواند مانند منو                 در اين منو امكا   
Data             از جمله اقداماتي كه بر روي داده       .   داده ها را براي شركت در تجزيه و تحليل ها آماده سازد

ات رياضي بر روي متغيرها، تغيير كد متغيرهاي گسسته،         ها صورت مي گيرد مي توان به انجام عملي        
، شمارش داده هاي خاص درون )  Numeric(به متغيرهاي عددي) String(تغيير متغيرهاي حرفي

يك متغير، توليد داده هاي سري زماني، توليد متغيرهاي زمان، جايگزين نمودن داده هاي گمشده و                
 زير منو ها  پرداخته شـده  ازدر ادمه فصل به توضيح هر يك كه . توليد داده هاي تصادفي را نام برد     

   .است

  ): تحليل (Analysisـ منو 6
 در ايـن منـو    SPSSكليه روشـهاي پـردازش آمـاري از طريـق           

 تكنيـك هـاي مختلـف آمـار توصـيفي و آمـار              متمركز شـده انـد،    
استنباطي براي تخليص داده ها و بدست آوردن رابطه ميان متغيرها           

ر منوهاي مختلف اين منـو در اختيـار كـاربر قـرار مـي      از طريق زي  
 ساير منوهاي معرفي شده در واقع ابزارهاي مقـدماتي بـراي            .گيرند

ورود به منو تحليل هستند و اين منو در حقيقـت منـو اصـلي نـرم                 
  . آيد افزار به حساب مي

  
  

  ):نمودارها (Graphsـ منو 7
هـاي آن انـواع       توان با توجه به هر يك از زيـرآيتم          در اين منو مي   

در . هاي آماري عمومي و تخصصي را با وضوح باال رسم نمود            شكل
اين منو  مي توان با استفاده از راهنماي موجود در اين منو از نحـوه                
كشيدن هر يك از شكلهاي آماري قابل ترسيم از طريق زير منوهـاي             

  .سب كرداين منو اطالعات ك

  

  

  

  ): امكانات (Utilitiesـ منو 8
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اين منو توابـع اضـافي، شـامل اطالعـاتي دربـارة فايـل جـاري،                
 و تركيب زير منوها در      ساخت مجموعه اي از متغيرها، اضافه كردن      

هر يك از منوهاي پنجره هاي اصلي و فرعـي و اجـراي فرمانهـاي               
Script   استرا در هر يك از پنجره ها در خود جاي داده.   

  ): ها پنجره (Windowsـ منو 9

هاي خاصي را كه در نرم افزار تعريف          توان پنجره   در اين منو مي   
  شده اند فعال نمود و نحوه آرايش آنها را در كنار يكديگر تغيير داد

  

  

 .  

  ): كمك رساني (Helpـ منو 10
هـاي مختلـف آن،    ش و بخـ SPSSهايي در مورد نحوه اسـتفاده از نـرم افـزار            اين منو راهنمايي  

همچنين امكان جستجوي يك عنوان خاص، نمايش تركيـب 
  . كند ها را فراهم مي تعاريف اصطالحات و فرمان
كاربر در صورتي كه به 

 و خالصـه اي از      SPSSهـاي     فرمـان          

 مـسلط باشـد     Spssزبان نرم افزار         
خ

Data View   كـه در حقيقـت 
پن

باشد كه هر يـك بـه          مي  زير منو  10 داراي   Helpشود منو      مي      
ش

واهد توانست با مطالعه راهنماييهاي موجود در زير منوهاي         
بسياري از مشكالت خود در نحوه ياد گيـري         موجود اين منو    

  .اين نرم افزار را مرتفع نمايد
در باال وظيفه ده منو پنجره 

جرة اصلي نرم افزار است توضيح داده شـد كـه در فـصول              
 توضـيح داده     هـر يـك از آنهـا       هاي  منوبعد به طور مفصل زير    

 آشنايي با نحوه كمـك رسـاني نـرم    SPSSاده از نرم افزار  اما قبل از ورود به نحوه استف      . شده است 
  . تواند سودمند باشد هاي آن مي منو و زير Helpافزار از طريق منو 

همانطور كه در شكل باال مالحظه
آن ذيل تعدادي از زير منوهاي      در  . كنند  كلي خاص كاربر را براي رسيدن به مقصود راهنمايي مي         

  .توضيح داده شده است
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) :   ) : موضوعات (Topicsزير منو زير منو -- T) موضوعات opics

بـه   يك كتاب شـامل راهنمـاي محتويـات نـرم افـزار              ، ارائه كننده اين نرم افزار     SPSSشركت  
توانـد     كـاربر مـي    Topics زير منـو  نمايد كه در حقيقت با         هر ساله وارد بازار مي     ،نرم افزار پيوست  

محتويات كتاب مورد نظـر و راهنمـايي گـرفتن از محتويـات ايـن كتـاب بـراي                 ر مورد   اطالعاتي د 
  .  كسب نمايدSPSSاستفاده از ابزارهاي نرم افزار 

شود با   باز ميBase Systemنمائيد پنجره اي با نام   را انتخاب ميTopics زير منوهنگامي كه 
گيرد كه     شده در اختيار كاربر قرار مي      هاي كتاب عنوان     ليستي از تمامي سرفصل    Contentsانتخاب  

بـراي  . تواند با توجه به هر يك از سرفصلها توضيح عبارت مورد نظـر را در آن مـشاهده نمايـد                     مي
 وارد كـردن هـا،   توانـد اطالعـاتي در مـورد نمـايش داده      مـي Data Fileمثال با انتخـاب سرفـصل   

كاربر بـا انتخـاب هـر       . را كسب نمايد  ... و  ها    ها، ويرايش داده    خصوصيات متغيرها، وارد كردن داده    
يك از عناوين در قسمت سمت چپ پنجره و انتخاب زير گزينـه هـاي مـورد نظـر مـي توانـد بـه                

اي متني كه پنجـره در قـسمت سـمت راسـت ماننـد              هصورت مرحله به مرحله از طريق راهنمايي        
  . ده نمايدشكل زير در اختيار قرار مي دهد از راهنمايي هاي نرم افزار استفا

وري .قابل ذكر است اين راهنمايي هاي هم به نحوه استفاده از نرم افـزار و هـم بـه توضـيح ت                     
  .هاي مورد نياز و تعاريف اوليه مربوط به هر يك از ابزارهاي آماري البته به صورت مي پردازد

  
 بـه   Topics را انتخاب نمايد كليه اطالعات موجود در آيـتم           Indexدر صورتي كه كاربر گزينة      

گيرد و كاربر با سرعت بيشتر به جستجوي مطلب مورد            صورت مرتب شده در اختيار كاربر قرار مي       
شـوند    شوند ظاهر مي     شروع مي  d تمامي عباراتي كه با      dبراي مثال تنها با زدن كلمة       . پردازد  نظر مي 

 از تمامي زير فـصل  در پايين صفحه Disply  را انتخاب و با زدن Data Editorتواند  و كاربر مي
بـراي مثـال بـراي    .  اسـتفاده نمايـد  Topics Found در صـفحة ظـاهر شـده    Data Editorهـاي   

 را Disply  را انتخـاب و  Data Editor Printingتواند  ها مي راهنمايي گرفتن از نحوه چاپ داده
  . گردد  به صورت متني ظاهر ميSPSSها در  كليك نمايد كه راهنماي نحوه چاپ داده
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 نرم  Topicsتواند با تايپ كلمه مورد نظر آن را در             كاربر مي  Searchدر صورت انتخاب گزينة     
  . افزار جستجو نمايد و در صورت وجود از راهنماي متني آن بهره گيرد

):  ):راهنماي مرحله به مرحلهراهنماي مرحله به مرحله (Tutorialزير منو زير منو -- T) utorial

توانـد     فعاليت در نرم افـزار مـي       استفاده از اين آيتم براي كاربران به منظور آشنايي با نحوه انجام           
اين آيتم كاربر را  به صورت مرحله به مرحله براي رسـيدن بـه هـدف يـاري                   . بسيار سودمند باشد  

 و در هر مرحله كاربر با انتخاب گزينه هاي مختلف موجود در صفحات مورد نظر با توجه                  سازد  مي
 افزار در مورد خاص با اسـتفاده از         به هدف خود به مرحله بعد مي رود و از راهنمايي هاي اين نرم             

  .متن و مثال و گرافيك بهره مي برد

  
 را Reading Data آيكون Tutorialها در پنجرة   براي مثال براي آشنايي با نحوه خواندن داده

كنـيم، راهنمـاي نـرم افـزار از            در پايين سمت راست صفحه را انتخاب مـي         Nextانتخاب و گزينة    
. دهـد   ها را به كـاربر آمـوزش مـي          و تصويري نحوه انجام فرايند خواندن داده      طريق راهنمايي متني    

زنيم تـا اطالعـات تكميلـي بيـشتري در اختيـار               را مي  Next بعد باز هم دكمة      Slideبراي رفتن به    
  . كاربر قرار گيرد

Case  Studies:   C: aseزير منو زير منو -- Studies

دهـد بـا ايـن        يار كاربر قرار مي    در پنجره اي با همين نام در اخت        Tutorialاين آيتم امكاني نظير     
هـا،   هـا، آشـنايي بـا پنجـره         نحوه كار در نرم افـزار از قبيـل ورود داده           Tutorialتفاوت كه در آيتم     

 نحوه انجام آمار Case Studiesشود اما در  آموزش داده مي... ها و  خروجي گرفتن، باز كردن فايل
ل متغيرها به صورت مرحله به مرحله بـه كـاربر           استنباطي يعني امكانات نرم افزار در تجزيه و تحلي        

  .شود آموزش داده مي
تواند اطالعاتي در مورد انـواع    كاربر ميRegression Models Option براي مثال با انتخاب 
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را  با استفاده از راهنماي متني و تصويري         SPSSمدلهاي رگرسيوني و نحوه انجام آنها در نرم افزار          
 تكميلـي بعـد   Slideتواند مانند قبل به مـتن تكميلـي يـا            مي Nextاب گزينه    و با انتخ   مشاهده كند 

 و از امكانات آن صفحه و راهنمايي هاي آن استفاده نمايد و در نهايت نرم افزار  پنجره مـورد                     برود
  .نظر را كه مي تواند نياز كاربر را در انجام آمار استنباطي بر طرف سازد، باز مي نمايد

  
هـاي تعريـف شـده نـرم      هاي كمك رساني براي كساني كه به يكي از زبان    ين روش ده از ا  ا استف

  . افزار آشنايي دارند بسيار سودمند است

Statistical  Coach:   S: tatisticalزير منو زير منو -- Coach

شود كه ماننـد دو آيـتم قبـل امكـان اسـتفاده از                با انتخاب اين آيتم پنجره اي با همين نام باز مي          
هاي آماري، جـداول و   ر را براي آمار توصيفي يعني كشيدن شكلراهنمايي مرحله به مرحله نرم افزا     

  تواند يكـي از   كاربر با توجه به نياز خود مي. دهد محاسبه پارامترهاي آماري در اختيار كاربر قرار مي    
ــه ــاي گزين ــا زدن   What Do You Want To Do?ه ــد و ب ــاب نماي    و Next  را انتخ

 Example Moreفزار به صورت مرحله به مرحله بهره گيرد از توضيحات تصويري نرم ا .  

  
Command  Syntax  Refrence :    : Commandزير منو زير منو -- Syntax Refrence

 كه  SPSSتواند از نحوه برنامه نويسي و ليست دستورات نرم افزار             كاربر با انتخاب اين آيتم مي     
 اسـتفاده   Syntaxشـود بـراي كـار در پنجـره             ظاهر مي  SPSSbase.pdf با نام    PDFدر يك فايل    

  . نمايد
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محتويات اين كتاب با نحوه برنامـه نوسـي بـراي انجـام دسـتورات آمـار                  كاربر مي تواند با مطالعه    

  .استنباطي و آمار توصيفي بهره گيرد

SPSS  Home  Page :    : SPSSزير منو زير منو -- Home Page

صــفحه  بـا انتخـاب ايــن زيـر منو،   در صـورتي كـه كــامپيوتر بـه شـبكه اينترنــت متـصل باشــد     
SPSS.Com      نرم افزار است به منظور آگاهي از اطالعـات جديـد             را كه سايت شركت سازنده اين 

  . دهد شركت در اختيار كاربر قرار مي

About :    : Aboutزير منو زير منو --

 اطالعاتي در مورد نرم افزار SPSS14.0 For Windowsاين آيتم با باز كردن پنجره اي به نام 
SPSS                   ت در   و همچنين اطالعات سخت افزار سيستمي كه نرم افزار بـر روي آن نـصب شـده اسـ

  . دهد اختيار كاربر قرار مي

  
Register  Product :   R : egister زير منو  زير منو -- Product

اطالعاتي در مورد نحـوه ثبـت نـام كـاربر بـه عنـوان اسـتفاده كننـده از                     با انتخاب اين زير منو      
دهد    و امكانات جانبي كه شركت در اختيار كاربران ثبت نام شده قرار مي             SPSSامكانات نرم افزار    
  . نمايد يبه كاربران ارائه م
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هـاي محـاوره نيـز         در جعبـه   Helpهـاي      از طريق دكمه   SPSSهاي باال نرم افزار       عالوه بر آيتم  
  . دهد اطالعاتي در مورد همان جعبة محاوره در اختيار كاربر قرار مي

 Help، دكمـة  Means و زيـر آيـتم   Compare Means و آيـتم  Analysisبراي مثال در منو 
  .نمايد ز طريق اين جعبة محاوره را بيان ميها ا نحوه محاسبة ميانگين

  
  

نحوه راهنمايي در نرم افزار صـفحه مربوطـه         گزينه  همانطور كه مالحظه مي شود با انتخاب اين         
 در اختيار كاربر قرار مي گيرد كه مي تواند با اسـتفاده از   Topics منورمانند صفحات موجود در زي

ور آشنايي بيشتر با موضوع مورد نظـر و نحـوه انجـام             اطالعات متني موجود در صفحات آن به منظ       
  . را كسب نمايدنظرتحليل مربوط به آن اطالعات مورد 
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  فصل سومفصل سوم
  ها و ويرايش آنهاها و ويرايش آنها  ورود دادهورود داده

  

  مقدمه مقدمه ) ) 11--33
 اولين قدم در يادگيري نحوه انجام كار با يك نرم افزار آماري نحوه ورود و خوانـدن اطالعـات              

هر نرم افزار با توجه به خصوصيات و ماموريتهاي خود به نحـوي             . مورد نياز توسط نرم افزار است     
نرم افزار هاي آماري هم شرايط خـاص خـود          . مي نمايد مشخص اطالعات خام و اوليه را دريافت        

را را براي ورود اطالعات صحيح و قابـل پـردازش  دارنـد كـه عـدم آشـنايي بـا ايـن روش ورود                          
 منجر به عدم شناسايي داده ها توسط نرم افزار و در نتيجه عدم دستيابي كاربر به اهـداف                   ،اطالعات

هـا در نـرم افـزار     ر اين فصل ابتدا به چگونگي ورود داده د. خود در استفاده از نرم افزار خواهد شد       
ابزارهـاي  بـه   شـود و سـپس        ها بيـان مـي      گردد و سپس نحوه خواندن فايلهاي حاوي داده         اشاره مي 

  . روند ارائه شده است ها بكار مي موجود در نرم افزار كه براي ويرايش داده

Data  View :   Dataها در پنجرة ها در پنجرة   وارد كردن دادهوارد كردن داده) ) 22--33 View : 
 پنجـرة اصـلي نـرم افـزار اسـت كـه ورود و            ،هـا   ور كه عنوان شـد پنجـرة نمايـشگر داده         همانط

شـود ايـن       مالحظه مـي   ريزگيرد همانطور كه در شكل        ها در آن انجام مي      فراخواندن و ويرايش داده   
 اسـت و همچنـين      Variable كه مخفـف     Varپنجره از تعدادي ستون كه در باالي همة آنها كلمه           

  .مارة هر سطر در قسمت سمت چپ صفحه مشخص شده تشكيل شده استتعدادي سطر كه ش
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هـا هـستند بـراي نمونـه           ستونها در نرم افزار معرف متغيرهـا و سـطرها معـرف عناصـر و داده               

 نفر از بيماران مبتال به هپاتيت را كه متغيرهاي ذيل از آنها جمع آوري شده               30ت  اخواهيم اطالع   مي
   .است وارد نرم افزار نمائيم

  جنسيت بيماران -1
 سن بيماران -2

 ميزان فشار خون بيماران -3

 نوع هپاتيت بيماران -4

 ميزان قند خون بيماران -5

  ). هاي مربوط به اين مثال در انتهاي كتاب موجود است داده(
براي اين منظـور در سـطر اول و سـتون اول در حقيقـت خانـة اول، جنـسيت نفـر اول را وارد                        

 را  1از آنجا كه بهتر است خـصوصيات را بـا عـدد وارد نمـود، عـدد                  . ول مرد است  نفر ا . نمائيم  مي
  .نمائيم معرف مردها گرفته و وارد مي

 در نظر گرفت، بعد از وارد كردن خانة        1≈افزار مرد     توان در نرم    شود كه مي     مالحظه مي  ادامه در  
 حقيقت نام متغيـر جنـسيت        تغيير كرد كه در    Var00001شود كه نام ستون اول به         اول مالحظه مي  

  .  يا جنسيت تغيير دادSexتوان آن را به  است كه در آينده مي
به همين طريق خانة در سطر اول و ستون دوم، سن بيمار اول، در خانه سطر اول و ستون سـوم                     

و ) C يـا    A  ،B(ميزان فشار خون نفر اول، در خانه سطر اول و ستون چهارم نوع هپاتيت نفـر اول                  
به اين طريـق اطالعـات      . نمائيم   سطر اول و ستون پنجم ميزان قند خون نفر اول را وارد مي             در خانة 

حال براي نفـر    .  وارد شد  Var00005 تا   Var00001هاي     ستون با نام   5نفر اول در سطر اول و در        
و براي نفـر  .  ستون قرار داد5دوم كافي است در سطر دوم اين پنج خصوصيات را در سطر دوم در               

  .ام نيز به همين طريق عمل نمود 30تا نفر سوم 
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ام و عـدد    24نفر  » 2=زن« معرف جنسيت    Var00001ام و ستون    24 در سطر    2 براي مثال عدد    
همـانطور كـه گفتـه شـد     . ام است29 معرف فشار خون نفر   Var00003ام و ستون    29 در سطر    14
ن دليـل نـام متغيرهـا از        دهـد بـه همـي        را در خـود جـاي مـي         متغيـر  000/10افزار تـا حـداكثر        نرم

Var00001   تا Var10000گيـرد و پـس از آن كـاربر     افزار به صورت خودكار قرار مـي   توسط نرم
  . تواند آن را تغيير دهد مي

 نفـر مـورد   30 متغيـري حـاوي اطالعـات جنـسيت     Var00001شـود     همانطور كه مالحظه مي   
 متغير حاوي اطالعات    Var00003 متغير حاوي اطالعات سن بيماران،       Var00002بررسي است،   

 اطالعـات   Var00005 متغير اطالعـات نـوع هپاتيـت بيمـاران و            Var00004فشار خون بيماران،    
  . ميزان قند خون بيماران است

هنوز مرحله ورود اطالعات تكميل نشده است زيـرا بايـد هـر يـك ا زكـدها در متغيرهـا، نـام                       
افزار تعريف شود كه اين اقدامات يعنـي          در نرم  ... و) پيوسته يا گسسته بودن   (متغيرها، نوع متغيرها    

 كه يك پنجـره بـه پيوسـت پنجـرة     Variable Viewتعريف خصوصيات متغيرها در پنجرة فرعي 
  .پذيرد  است صورت ميData Viewاصلي 

Ctrl  و يا دكمة View Variableتواند دكمة   كاربر ميVariable View براي رفتن به پنجرة 

 t +رة  را در پنجData View    بزند و همينطـور بـراي بازگـشت از Variable View   بـه پنجـرة 
 Variable را در پنجـرة  t  +   Ctrl  و يـا   View Dataتوانـد دكمـة     مـي Data Viewاصـلي  

Viewبزند  .  

  
الزم به ذكر است . نمايد خصوصيت متغيرها را كنترل مي نوع ، ده Variable Viewپنجرة 

. باشند  نمايانگر خصوصيات قابل كنترل و سطرها متغيرها ميVariable View گانه 10ستونهاي 
 را كه ميزان فشار خون بيماران Data Viewبراي مثال سطر سوم خصوصيات متغير موجود در 

  .نمايد است كنترل مي
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 بـراي  Variable View كه در ده ستون در باالي پنجره شرح خصوصيات قابل كنترل متغيرها 

   : متغيرهاآمده است به قرار زير استهر يك از

):  ):نام متغيرنام متغير (Nameـ ـ 11 ) Name

 در ايـن  Variable Viewتواند براي تمامي متغيرهاي تعريـف شـده در    كاربر مي
 كـه معـرف جنـسيت       Var00001ستون نام اختياري انتخاب نمايد براي مثال به جاي          

 توسـط   هاي فارسـي     و حتي در صورت شناسايي فونت      Gender يا   Sexاست عبارت   
  . را به عنوان نام انتخاب نمايد» جنسيت«افزار عبارت  نرم

تواند نام مورد نظر و متناسب خـود          افزار كاربر مي    براي ديگر متغيرها نيز به جاي نام ابتدايي نرم        
 كـاراكتر باشـد     8ذكر اين نكته ضروري است كه نام يك متغير حداكثر بايد داراي             . را انتخاب نمايد  

 اگر نـام متغيرهـاي را       .توانند نام يكسان داشته باشند       شود و هيچ دو متغيري نمي      و با حروف شروع   
كنـيم كـه نـام     برگرديم مالحظـه مـي   Data View د هنگامي كه به پنجره ورود داده هاييتغيير ده

  . متغيرها به نام دلخواه و تعريف شده تغيير كرده است

):  ):نوع متغيرنوع متغير (Typeـ ـ 22 ) Type

هـا بيـان شـده         انـواع ايـن داده     در زير ند انواع گوناگوني داشته باشند      توان  هاي يك متغير مي     داده
ها در هر سطر متغير بر روي مـستطيل سـمت راسـت سـتون          براي انتخاب انواع مختلف داده    . است

Type كليك نمائيد تا پنجرة Variable Typeباز گردد  .  

  
 متغيرهـا دارد بـراي      اختصاص به ورود مقادير عـددي عـادي بـراي         ): عددي (Numericـ نوع   

 معرف مردها و زنها وارد شده است يك متغير عددي اسـت             2 و   1نمونه متغير جنسيت كه با اعداد       
 نـوع هپاتيـت وارد      3 معرف هر يـك از       C يا   A  ،Bدر صورتي كه متغير نوع هپاتيت كه با حروف          
 Decimal Place معرف طول كل عـدد و  Widthشده است ديگر يك متغير عددي نيست، گزينة 

  .  است2 و 8 اين مقادير به ترتيب  فرضپيش. كند تعداد نقاط اعشار قابل نمايش را تعيين مي
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 از سـمت راسـت بـا يـك          عـددي  در اين نوع نمايش، هر سه رقـم       ): ويرگول (Cammaـ نوع   
 1 و  246 و 370شود مانند  عالمت ويرگول از ساير ارقام جدا مي

يش، هر سه رقم از سمت راست با يك عالمت نقطه از ساير             در اين نوع نما   ): نقطه (Dotـ نوع   
   1.246.370شود مانند  ارقام جدا مي

 نوشـته  10هر رقمي بر حسب مـضربي از توانهـاي   ): نماد علمي (Scientific notationـ نوع 
 كـــه بـــه صـــورت 1.26 اســـت يـــا 126000000 كـــه معـــادل 1.26E+8شـــود ماننـــد  مـــي

.00E2.1102  . شود ه مي نوشت1 +=× o

هاي متفاوت در نظر گرفتـه شـده          كه براي نمايش زمان مشاهدات با دقت      ): تاريخ (Dateـ نوع   
هاسـت در جعبـة       ايي كه محتـواي انـواع نمـايش زمـاني داده            پس از انتخاب اين گزينه جعبه     . است

راي مثـال بـا     توان زمانها را در متغير وارد نمود ب         شود كه با انتخاب نوع مناسب، مي        گفتگو ظاهر مي  
 كلمـه معـرف روز      دو در جعبة گفتگو متغير مورد نظـر زمـان را بـه صـورت                dd.mm.yyانتخاب  

)dd(، كلمه معرف وسط معرف ماه     دو )mm (    و دو كلمةyy    نمايد، براي مثـال    معرف سال قبول مي
  .  است1999 معرف روز دوازدهم ماه چهارم سال 12.04.99

  
  . ها بر حسب واحد دالر  مقادير قيمتبراي ورود): دالر (Dollarـ نوع 

دهد ظـاهر     هاي متفاوت ورود اين گزينه را نشان مي         اي كه قالب    پس از انتخاب اين گزينه، جعبه     
  . شود مي

  
 Data را انتخاب نمايد مقدار پول او را كـه در  ##.###$براي مثال در صورتي كه كاربر گزينه 

View 04/453   و $453.04است بـه صـورت   ) دالر و چهار سنتچهارصد و پنجاه و سه  ( معادل 
  . دهد  نمايش ميData View در متغير مربوطه در پنجرة 450$ آن را ###$با انتخاب 
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  ): سفارشي (Custom Currencyـ نوع 
با انتخاب اين گزينه جعبة انتخابها و نمونة قالبهاي آن و تعداد كاراكترها و ارقام اعشار هر نـوع                   

ها را با آن قالـب وارد         توان داده   با انتخاب نوع سفارش مورد نظر مي      . شود  هر مي در جعبة گفتگو ظا   
  . نمود

  ):كاراكتري (Stringـ نوع 
ماننـد اسـامي    (اي از كاراكترهـا       اين نوع متغير مخصوص وروديهايي است كه به صورت رشـته          

 255حـداكثر   تـا  Charactersشوند كه تعداد حروف آنهـا در قـسمت    در متغيرها وارد مي ) خاص
 بـر حـسب نـوع    C و B و Aبراي نمونه متغير نـوع هپاتيـت بـا حـروف     . كاراكتر قابل تغيير است 

 C و   B و   Aاگر به جاي نـوع هپاتيـت        .  است Stringهپاتيت مبتاليان وارد شده است پس نوع آن         
 Numeric  از نـوع   Stringنموديم آنگاه بايد نوع متغير را به جـاي             استفاده مي  3 و   2 و   1از اعداد   

  . كرديم انتخاب مي
افزارهاي آماري به صورت عـددي        ها را در كليه نرم       است كه همواره داده    ضروريذكر اين نكته    

 ماننـد متغيـر     ،افزار مشخص نمائيد    وارد نمائيد و سپس مفهوم هر يك از كدهاي عددي را براي نرم            
 به معني مرد    1مفهوم عدد    مشخص شده و در ادامه       2 و   1جنسيت كه كد جنسيت افراد به صورت        

  . نمائيم  مشخص ميVariable Viewافزار در پنجرة   به معني زن را براي نرم2و 
 Data Viewخـواهيم در  هـاي وارد شـده كـه مـي     پهنا يا انـدازة واقعـي داده  ): پهنا (Widthـ 3

بـراي  مقدار پهناي پيش فـرض      . شود  نمايش داده شود توسط اين مشخصه براي هر متغير تعيين مي          
  . توان آن را كم يا زياد نمود  كاراكتر است كه مي8ها برابر  داده

كننده تعداد ارقام اعشار قابل نمايش براي يك متغير است            مشخص) : رقم اعشار  (Decimalـ  4
 را  Decimal است براي مثـال اگـر        2 برابر عدد    Numericكه پيش فرض آن تنها براي متغيرهاي        

 Data)هـا    را در آن متغيـر در صـفحة نمايـشگر داده   341/1272يم عـدد   در نظر بگير2برابر عدد 

View) دهد  نمايش مي34/1272 به صورت .  
كند كـه در مقايـسه بـا نـام            يك برچسب متناسب با نام متغير تعريف مي       ): برچسب (Lableـ  5

ح را در خـود      كاراكتر در مورد متغيـر توضـي       256تواند تا     باشد و مي     كاراكتر نمي  8متغير محدود به    
  .جاي دهد 
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بـراي نمونـه در شـكل ذيـل بـه        . تواند به جاي اسم متغيرهـا آورده شـود          ها نيز مي     در خروجي 
  . برچسب هر يك از متغيرهاي تعريف شده دقت نمائيد

براي تعريف هر يك از كدهايي كه به سطوح مختلف يك متغير گسـسته              ): مقادير (Valuesـ  6
  . رود مينسبت داده شده است به كار 

 بازخواهـد شـد   Value Lables در سطر هر متغير پنجـرة  Valuesبه وسيله كليك كردن روي 
  . شود ها براي كدهاي متغيرهاي گسسته نسبت داده مي كه توسط آن برچسب

 را در قـسمت     1عـدد   . دهد  شكل ذيل جزئيات انجام اين فرآيند را براي متغير جنسيت نشان مي           
Values در قسمت را» مرد« و عبارت Value Lableنمائيم و دكمة   وارد ميAddزنـيم بـه     را مي

نويسيم   ميValue Lableرا در قسمت » زن« و عبارت Value را در قسمت 2همين ترتيب مقدار 
  . نمائيد  براي متغير جنسيت مالحظه ميValue Lablesزنيم نتيجه را در پنجرة   را ميAddو دكمة 

  
هـاي فارسـي بـر روي سيـستم آنهـا        كه كاربر تنها زماني كه فونـت      ذكر اين نكته ضروري است    

تواننـد حـروف فارسـي را در محـيط             قابل شناسايي است مـي     SPSSافزار    نصب شده و توسط نرم    
 و  Name  ،Lableدر غير اين صورت بهتـر اسـت از حـروف انگليـسي بـراي                . افزار بكار برند    نرم

Values Lableمتغيرها استفاده نمايند  .  
تواند براي هر متغير مقادير گمشده را مشخص نمايـد،            كاربر مي ): مقادير گمشده  (Missingـ  7

. مقادير گمشده مقاديري هستند كه بنا به داليل گوناگون امكان دسترسي به آنهـا مهيـا نبـوده اسـت                   
  . ميزان فشار خون آنها ثبت نشده است،  15 و نفر 12براي مثال نفر 

اي بدون اطالعات مشاهده شود كـه داخـل           يعني خانه          .    خونشاردر صورتي كه در متغير ف     
هـاي    اسـت امـا از نـوع داده   Missingآن يك نقطه قرار دارد آن خانه اطالعاتش در دست نبوده و      

  .  معروف استSystem Missingافزاري براي خود تعريف كرده كه به  اي كه نرم گمشده
هـاي گـم    اما نوع ديگري از داده.  استSystem Missing ام يك12براي مثال فشار خون نفر 
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 را در يك متغيـر دادة       999نمايد براي مثال كاربر عدد        افزار مشخص مي    شده را كاربر خود براي نرم     
نمايـد و     گيرد و اطالعات مربوط به هر متغير را كه ندارد بـا ايـن كـد وارد مـي                    گم شده در نظر مي    

نمايـد    مربـوط بـه آن متغيـر مـشخص مـي     Missing سـتون   وVariable Viewسپس در پنجرة 
 Userگردد كه به آن   دارد يك دادة گم شده محسوب مي999ايي كه در يك متغير خاص كد  خانه

Missingگويند شدة ايجاد شده توسط كاربر مي  يا دادة گم .  
 مربوط بـه   در اين است كه ممكن است كاربر بتواند در آينده اطالعاتUser Missingكاربرد 

  . هاي گم شده را بدست آورده و جايگزين مقادير گم شده نمايد نوع خاصي از  داده
 براي هر متغير كليك نمائيد پنجـرة  Missing هر متغير در ستون User Missingخاب تبراي ان
  .  گزينه است3شود كه داراي  ايي مانند شكل ذيل باز مي محاوره

  
No Missing Value : ني است كـه شـما بـراي ايـن متغيـر دادة گـم شـده در نظـر         به اين مع

  . ايد نگرفته
Discrete Missing Value :  توانـد بـراي هـر متغيـر       جاي خالي است كه كاربر مـي 3داراي

  .  گم شده با كدهاي متفاوت ايجاد نمايدداده نوع 3حداكثر 
Range Plus One Optional Discrete Missing Value : ـ  كاربر مي د يـك فاصـله از   توان

بـراي  . اعداد را به عالوه يك عدد گسته خارج از آن فاصله به عنوان مقادير گم شده معرفـي نمايـد     
 همـراه بـا   14 و 12 باشد همة اعداد بين Discrete Value:17  و Low:12 ،High:14مثال اگر 

  . كند  را به عنوان مقادير گم شده لحاظ مي17عدد 
8- Columns) ي  ي ســـــتون متغيرهـــــا را در صـــــفحه گـــــستردهپهنـــــا): ســـــتونها  

Data Viewافـزايش  15كند براي مثال هنگامي كه پهناي سـتون متغيـر جنـسيت بـه       مشخص مي 
  . يابد  افزايش ميData Viewيابد عرض ستون جنسيت در  مي

دهـد    را نمايش ميData View (Cell)ها   ها در خانه طرز قرار گرفتن داده): ترازو (Alignـ 9
  .  باشد(Center)چين   و يا وسط(Left)چين  ، چپ(Right)تواند راست چين  ميكه 

 Variable Viewاين ستون مهمترين ستون پنجرة ): گيري متغيرها معيار اندازه (Measureـ 10
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هـا    كند متغيرها از چه نوعي هستند، همانطور كه در فـصل اول گفتـه شـد داده                  است و مشخص مي   
 (Ordinal) و يـا گسـسته ترتيبـي    (Nominal)، گسـسته اسـمي    (Scale)ته  توانند از نوع پيوس     مي

  .باشند و تأكيد شد كه انواع روشهاي آمار استنباطي به دليل وجود انواع متغيرهاست
 متغير جنسيت يك متغير گسسته است اما چـون سـطوح آن نـسبت               ، در اطالعات مورد بررسي   

 قند، متغير سن بيماران، ميزان فشار خون و         Nominalبه هم برتري ندارند از نوع گسسته اسمي يا          
 و متغيــر نــوع هپاتيــت نيــز از نــوع متغيــر گســسته اســمي (Scale)خــون از نــوع متغيــر پيوســته 

(Nominal)     است زيرا سطوح A   و B   و C             هپاتيت نسبت به هم برتـري ندارنـد، اگـر اطالعـات 
  .  بود(Ordinal)ته ترتيبي سطح سواد افراد را در دست داشتيم آنگاه آن يك متغير گسس

  

:3Fileـ  :Fileامكانات منو امكانات منو ـ ـ 3ـ33
همانگونه كه قبل تر گفته شد اين منو داراي امكاناتي در زير منوهاي خود است كه ارتباط ميـان              

زير منوهاي موجود در منو  هر يـك وظـايف           . نرم افزار را با محيط بيرون نرم افزار فراهم مي آورد          
  :ل بيان شده استخاصي را بر عهده دارند كه در ذي

:File)(   :File)از طريق زير منو از طريق زير منو (  فراخواندن فايلهاي حاوي اطالعات فراخواندن فايلهاي حاوي اطالعات--

فايلهـاي اطالعـاتي در     . استفاده مي شـود     Open و آيتم    Fileبراي فراخواندن اين فايلها از منو       
  : شوند  به چهار گروه زير تقسيم ميSPSSافزار  نرم

شـوند و بـراي وارد كـردن در پنجـرة             مـي  شناخته   sav.*ها كه با پسوند       ـ فايلهاي حاوي داده   1
Data Viewشوند  فراخوانده مي.  

 را انتخـاب    Data مانند شكل ذيل گزينة      Open و آيتم    File براي فراخواندن اين فايلها از منو       
 Dataوارد  Open Fileنموده و بعد از انتخاب فايل مـورد نظـر آن را از طريـق جعبـة گفتگـوي      

View فايل   براي مثال . نمائيم   مي Cars.sav               3 كـه حـاوي اطالعـات خودروهـاي توليـد شـده در 
 C:\program و آدرس Openمنطقـــة آمريكـــا، اروپـــا و ژاپـــن اســـت را از طريـــق آيـــتم  

files\spsseval\cars در صفحة ،Data Viewباز نمائيد  .  
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ي وارد كـردن  شوند و بـرا  افزار شناخته مي  در نرمsps.*ها كه با پسوند  ـ فايلهاي حاوي برنامه  2

  .  همانند باال عمل گرددOpen و آيتم File بايد از طريق منو Syntaxآنها در پنجرة 
هر گاه كاربر نتايج تجزيه و      . شوند   شناخته مي  spo.*ها كه با پسوند       ـ فايلهاي حاوي خروجي   3
و انتخـاب    Open و آيـتم     Fileتواند آن فايل را دوباره از طريـق منـو             ها را ذخيره نمايد مي      تحليل

Outputمجدداً احضار نمايد  .  

  
توانـد از طريـق       شوند و كـاربر مـي        شناخته مي  sbs.*ها كه با پسوند     Scriptـ فايلهاي حاوي    4

افزار را دارند      را كه قابليت تغيير ظاهر نرم      Script فايلهاي حاوي    File→Open→Scriptانتخاب  
  . احضار نمايد
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  New) طريق زير منـو     طريق زير منـو    از(هاي جديد   هاي جديد        باز كردن پنجره    باز كردن پنجره   --
:  

New)از(

:

ه ضروري اسـت كـه بـا انتخـاب           نكت  
گز

هاي جديد از هر يـك از         براي باز كردن پنجره   
 كاربر  Script و   Data   ، Syntax  ،Outputانواع  
 مانند شكل ذيل   New و آيتم    fileتواند از منو      مي

هـا    با انتخاب هر يك از اين گزينـه       . استفاده نمايد 
  . گردد ايي فاقد اطالعات براي كاربر باز مي پنجره

ذكر اين
ايي خروجـي بـراي     پنجرهDraft Outputينه 

هـاي مـورد نظـر و توضـيحات           توان متن   ها در آن مي     شود كه عالوه بر گرفتن خروجي       كاربر باز مي  
  . مكمل را نيز درون آن تايپ نمود

هـا،    ادهدر باال نحوه باز كردن يك پنجـره و همچنـين نحـوه فراخوانـدن انـواع فايلهـا حـاوي د                     
 قـرار   File از منـو     Open و   Newهـاي     افزار كـه در آيـتم       ها در نرم    Scriptها و     ها، خروجي   برنامه

 را كـه وظيفـه كنتـرل فايلهـاي موجـود در             Fileهاي منـو      دارند بيان شد در ادامه وظيفه ديگر آيتم       
  . كنيم افزار را بر عهده دارند بيان مي نرم

Open)(ازطري  :Open  Database)ق زير منوق زير منوازطري(ي ي فراخواندن يك فايل متنفراخواندن يك فايل متن  -- Database

  : نمائيم ها از يك فايل متني به صورت ذيل عمل مي  براي خواندن داده
  .كنيم ـ مسير زير را انتخاب مي1

File>Read Text Data   
  . كنيم  انتخاب ميType of Files را از قسمت Text (*.txt)ـ نوع 2
  :  را از مسيرDemo.txtـ فايل 3

                          C:\Programfiles\SPSSEVAL\Tutorial\sample file\demo.txt 
  . كنيم  ميOpenنمائيم و  انتخاب مي

  
 كاربر را در پروسه تعيين چگـونگي تفـسير فايـل متنـي     Text Import Wizardجعبة محاوره 
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  . نمايد همراه مي

  
. ك قالب جديد را بـسازيد     توانيد يك قالب از پيش تعريف شده را برگزينيد يا ي            ـ در ابتدا، مي   4

  .  را فعال نمائيد تا مشخص شود كه بايد يك قالب جديد ايجاد شودNoگزينة 
  .  را كليك كنيدNextـ دكمة 5
بندي مرزي    ها از يك ساختار قالب       را برگزينيد تا مشخص نماييد كه داده       Delimitedـ گزينة   6

  . اند استفاده نموده
  .  را فعال نمائيد تا مشخص شود كه نام متغيرها بايد از باالي فايل خوانده شودyesـ 7
  .  را بزنيدNextـ دكمة 8

  
 را تايپ كنيد به ايـن معنـي   2 در باالي جعبة محاورة بعدي، عدد The First Caseـ در كادر 9

  . ها از خط دوم فايل متني آغاز گردد كه سطر اول داده
  .  كليك كنيدNext تغيير ندهيد و روي ها را ـ ديگر گزينه10
كند كه بـا سـرعت     در جعبة محاورة جديد اين امكان را فراهم ميData Previewـ قسمت 11

  .اند  خوانده شدهSPSSهاي شما به درستي توسط  مطمئن شويد داده
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  . ها را غيرفعال نمائيد  را فعال و ديگر گزينهTabـ گزينه 12
  .  نمائيد كليكNextـ روي دكمه 13

 خالصـه شـده     SPSSبندي مـورد نيـاز        از آنجا كه نام متغيرها ممكن است براي انطباق با قالب          
  . آورد هاي نامطلوب را فراهم مي باشد، جعبة محاورة جديد مطابق شكل ذيل امكان ويرايش نام

  
نيـد   كليـك ك   Finishفرض را تغيير ندهيد و روي         هاي پيش   ـ در جعبة محاورة بعدي، گزينه     14
  .  ظاهر شوندData Viewهاي متني در پنجرة  تا داده
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:   :   Open  Database)  از طريق زير منو از طريق زير منو  (ها  هاي فايلهاي پايگاه دادههاي فايلهاي پايگاه داده  خواندن دادهخواندن داده  -- Open)ها ( Database

توانند بـه     ها هستند نيز مي     كه داراي پايگاه داده   ...  و   Excel  ،Access  ،Foxproافزارهايي مانند     نرم
زيـر  در File اين امكان در منو در نظر گرفته شوند، Data Viewط ها به محي عنوان منبع ورود داده

  :منو
 File>Open Database   

مـا مـا بـه    ا. در اختيار كاربران قرار داده است SPSSها به   ها از اين محيط     روشي را براي انتقال داده    
  . نمائيم تر استفاده مي دليل طوالني بودن مسير آن از يك روش ساده

 است و فرمت اطالعات آن توسـط  Officeافزار از مجموعة   يك نرمExcelافزار    از آنجا كه نرم   
افـزار     به عنـوان يـك نـرم       Excelافزار    شود از نرم    افزارها قابل شناسايي است پيشنهاد مي       تمامي نرم 

 در محـيط    Pasteافزار و      در محيط نرم   Copyها از طريق عمل       واسطه استفاده گردد يعني ابتدا داده     
Excel    به محيطExcel           وارد شـوند و سـپس از طريـق Copy       كـردن از محـيط Excel و Paste 

توانيد بـه راحتـي اطالعـات     براي مثال مي.  شوندData View وارد پنجرة SPSSكردن در محيط 
  :  را از مسيرdemo.xlsايي  فايل داده

C:\Programfiles\SPSSEVAL\Tutorial\sample_files\demo.xls 
Copy در محيط  كرده وData View ،Pasteنمائيد  .  

  
: Save :  (Save)از طريق زيرمنو از طريق زيرمنو ( جاري  جاري ذخيره كردن فايلذخيره كردن فايل  --               )

دهد تا فايل جاري را با تغييراتي كه بر روي آن انجام داده است در همـان                   اين امكان را به كاربر مي     
  . مسيري كه فايل را فراخوانده است دوباره ذخيره نمايد

Save  as :  (Save)ازطريق زير منو ازطريق زير منو ( سير ديگرسير ديگرذخيره كردن فايل در مذخيره كردن فايل در م--  as  )

دهد كه فايل جاري را در مسيري ديگر و با نامي غير از نامي كه هنگام                  اين امكان را به كاربر مي     
  . فراخواندن فايل داشته است ذخيره نمايد

Mark  File  Read  Only :  Mark  )از طريق زير منواز طريق زير منو( تنها قابل خواندن كردن فايلتنها قابل خواندن كردن فايل- File Read Only  )(
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نمايد كـه تغييـرات       بر فايل را به صورت يك فايل تنها قابل خواندن مي          با انتخاب اين گزينه كار    
شود و بعد از پايان تغييرات فايل مورد نظر بدون در نظر گرفتن تغييرات بـه                  بر روي آن اعمال نمي    
  . باشد حالت اوليه خود مي

  
 قابـل   فايل را از حالـت فقـط  File>Mark File Read Writeتواند با انتخاب مجدد  كاربر مي

  . خواندن بودن خارج نمايد
Display( ييا  : )Display  Data  File  Information  از طريق زير منواز طريق زير منو( ييا  گرفتن اطالعات  فايلهاي دادهگرفتن اطالعات  فايلهاي داده- Data File Information

ايي اطالعاتي شامل تعداد متغيرها، نوع متغيرها، زمان          هر گاه كاربر بخواهد در مورد فايلهاي داده       
خواهـد در مـورد فايـل          استفاده نمايد اگـر مـي      تواند از اين گزينه     كسب نمايد مي  ... ها و     ورود داده 

 و در صـورتي  …Working Fileجاري كه در حال حاضر باز است اطالعات كسب نمايد گزينـة  
 را كليـك  …External Fileايد گزينة مخواهد در مورد يك فايل خارجي اطالعات كسب ن كه مي

فايل خارجي را مشخص نمـوده و   باز شود، مسير Display Data Infoنمايد تا پنجرة محاورة  مي
Open نمايد آنگاه نتايج اطالعات متغيرها در پنجرة خروجي مانند شكل ذيل براي فايل جـاري                  مي

  . شود در خروجي ظاهر مي

  
Cache(ها  :  )Cache  Dataاز طريق زير منو از طريق زير منو (ها  فشرده كردن دادهفشرده كردن داده  -- Data

تـر تجزيـه و    امپيوتر سريعآيد و ك ها در قالب فرمت سيستمي در مي با انتخاب اين گزينه فرمت داده    
ها با حجـم بـاال        استفاده از اين آيتم در تجزيه و تحليل داده        . دهد  ها را انجام مي     تحليل بر روي داده   

  . شود توصيه مي
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):   ):Stop  Processor  از طريق زير منواز طريق زير منو( تجزيه و تحليلتجزيه و تحليلفرآيند فرآيند توقف توقف -  )Stop Processor

 زياد اجراي دستور از اجراي آن افزار اجرا نمايد و به علت زمان        هر گاه كاربر دستوري را در نرم      
  . را متوقف نمايد تجزيه و تحليل تواند با زدن اين آيتم فرآيند منصرف گردد مي

): Print  Preview :(   )Pاز طريق زير منو از طريق زير منو ( ها قبل از چاپها قبل از چاپ  رؤيت دادهرؤيت داده- rint Preview

افزار با انتخـاب ايـن آيـتم          هاي نرم   ها و اطالعات در كليه پنجره       تواند قبل از چاپ داده      كاربر مي 
  . نمايد مالحظه كند هاي كاغذ كه مشخص مي  نما از اطالعات را قبل از چاپ بر روي اندازهيك

): P( ها  ): Printاز طريق زير منو از طريق زير منو ( ها  چاپ اطالعات پنجرهچاپ اطالعات پنجره  -- rint

هاي مورد    تواند با انتخاب گزينه     شود و كاربر مي      باز مي  Printبا انتخاب اين آيتم پنجرة محاورة       
  .  فراهم كندSPSSهاي مختلف  اطالعات را در پنجرهنظر آن امكان چاپ همه يا قسمتي از 

):Recently  Used  Data:(   )Rاز طريق زير منو از طريق زير منو (ايي ايي   فراخواندن آخرين فايلهاي دادهفراخواندن آخرين فايلهاي داده-- ecently Used Data

 را كـه  sav.*ايـي بـاز شـده بـا پـسوند       تواند آخرين فايلهاي داده     كاربر با انتخاب اين گزينه مي     
 بـه  لزومـي  ت مجـدداً فرابخوانـد و    اسـ Data Viewهاي قابل خواندن توسط پنجـرة   حاوي داده

  .  براي فراخواندن آنها نيستOpenاستفاده از آيتم 

  
Recently  Used  Files:(   )Recentlyاز طريق زير منو از طريق زير منو ( اييايي  هاي غيردادههاي غيرداده  فراخواندن آخرين فايلفراخواندن آخرين فايل-- Used Files

هـاي برنامـه ،       ايـي بـاز شـده فايـل         هاي غير داده    تواند آخرين فايل     كاربر با انتخاب اين آيتم مي     
  . را مجدداً فرابخواند) Scriptخروجي و 

:)Exit(:  spss )Eاز طريق زير منواز طريق زير منو( spss خروج از برنامه  خروج از برنامه -- xit

 بـسته شـده و      SPSSافـزار     هـاي موجـود نـرم        كليه پنجره  Exitدر صورت كليك بر روي آيتم       
  . گردد  خارج ميSPSSافزار  كاربرد از نرم

Edit :    : Edit   امكانات منو  امكانات منو --44--33

هـا    مكـان ويـرايش داده    تر گفته شد در اين منو ا        همانطور كه قبل  
ــل، جــستجو،    ــي، حــذف، انتخــاب بخــشي از فاي ــرش، كپ ــر ب نظي

باشـد در      موجـود مـي    SPSSجايگذاري و تنظيم كليات ويرايـشگر       
  . ها بيان شده است ذيل نحوة كار هر يك از آيتم

  
):  ):Undo  از طريق زير منواز طريق زير منو(بازگشت  -- Undo(بازگشت
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باعث تغيير داده ها شده است مي تواند         هنگامي كه كاربر فرماني را بر روي داده ها اعمال كرده كه             
 به طور خالصه اين زير منو     .با انتخاب اين زير منو داده ها را به حالت قبل از اعمال تغيير برگرداند                

  . نمايد را خنثي ميبر روي داده ها آخرين تغييرات اعمال شده 
:Redo)( Redo  :   Undo)از طريق زير منواز طريق زير منو( Undoسازي سازي   خنثيخنثي -

ني ابه اين معني كه نتيجـه فرمـ  . گرداند  را به حالت قبل برميUndoتغييرات انجام گرفته توسط  
  . خنثي شده بود دوباره اجرا مي نمايدUndoرا كه توسط 

):Cut( بريدن  ):Cutاز طريق زير منو از طريق زير منو (  داده ها  داده ها بريدن  --
 انتخـاب كـرد   Data Viewها را از يك قسمت  توان قسمتي از داده  با استفاده از اين دستور مي

هـا در محـيط اوليـه از بـين      ذكر اين نكته ضروري است كـه داده      . زين كرد و در محل ديگري جايگ    
البته در هر پنجره از نرم افزار هم با انتخاب اين زير منو مي تـوان  قـسمتي از محتويـات                      . روند  مي

موجود در پنجره را كه مي توانند خروجي ها يا برنامه ها باشند از طريق ايـن زيـر منـو بـه محلـي                         
  . نجره منتقل نمودديگر در همان پ

):Copy:(   )Copyاز طريق زير منو از طريق زير منو ( محتويات يك پنجره محتويات يك پنجرهكپي كردنكپي كردن  --
 انتخاب كـرد و در  Data Viewها را از يك قسمت  توان قسمتي از داده با استفاده از اين دستور مي

  . روند ها در محيط اوليه از بين نمي ذكر اين نكته ضروري است كه داده. محل ديگري كپي كرد
:) Paste (:   )Pasteاز طريق زير منو از طريق زير منو (  محتويات انتخاب شده محتويات انتخاب شدهجايگزينيجايگزيني      -

 شده را در محل ديگر مـورد نظـر از طريـق ايـن              Copy يا   Cutهاي    توان داده    با اين دستور مي   
 را انتخاب كرده باشيد داده ها در محلـي ديگـر كـه دسـتور        Cutاگر دستور   . دستور جايگزين نمود  

Paste  روند و در اصطالح با اين اقادام تغيير         ول از بين مي   را مي نماييد كپي شده و در محل ا        ج را ا
 داده ها عـالوه بـر حـضور در مكـان اول در محـيط                Paste و   Copyمكان مي دهند اما با انتخاب       

  .ديگري كه انتخاب كرده ايد نيز قرار مي گيرند
): Clear   :(   )Clear   زير منو زير منواز طريقاز طريق( محتويات انتخاب شده محتويات انتخاب شده حذف حذف   --

خواهيـد حـذف كنيـد        هايي را كه مـي      ابتدا داده . شود  ز آن استفاده مي   ها ا   براي حذف قسمتي از داده    
 را بر روي صـفحه كليـد بزنيـد آن           Del يا دكمه    Clearنمائيد آنگاه دكمه      انتخاب كنيد انتخاب مي   

هـر  . شـود   يعني دادة گم شده سيستمي جايگزين مـي               . ها حذف شده و به جاي آنها            داده
 روي نام متغيـر در بـاالي   Data Viewتوانيد در صفحة   حذف نمائيد ميگاه بخواهيد يك متغير را

 را  Del يـا دكمـه      Clearصفحه كليد كنيد تا كل ستون متغير مورد نظر را انتخـاب نمايـد و آنگـاه                  
توانيد روي يك شماره سطر مورد نظر در پنجـرة   ها مي بزنيد، همچنين براي حذف يك سطر از داده       

Data Viewا انتخاب شود و سپس  كليك كنيد تClear   يـا دكمـه Del    را بزنيـد سـپس آن سـطر 
  . حذف خواهد شد
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):Find:(  Fاز طريق زير منو از طريق زير منو ( ( جستجوجستجو  -- ind

ابتدا نشانگر مـوس را درون يكـي از         . رود   براي جستجوي يك مقدار خاص در يك متغير بكار مي         
 وارد Find Whatهاي متغير مورد نظر قرار دهيـد و سـپس مقـدار مـورد نظـر را در قـسمت        خانه

 را بزنيد، نشانگر به اولين عدد مورد نظـر شـما كـه در صـورت وجـود      Find Nextنمائيد و دكمة 
  .شود منتقل مي

  
هـا بـه جـستجو     Value Lableتوانـد بـر حـسب      كاربر ميMatch Case در صورت زدن گزينة 

  . بپردازد
Insert)(  :  Insert  Variable)از طريق زير منو از طريق زير منو ( اضافه كردن يك متغير جديد  اضافه كردن يك متغير جديد -- Variable

 و انتخاب اين گزينه ، نـرم افـزار يـك متغيـر قبـل از      Data view با انتخاب يك متغير در پنجره  
يك متغير انتخابي  در ليست متغيرها ايجاد مي نمايد كه خالي از اطالعات است و كاربر مي تواند                      

  . نمايد متغير به مجموعه متغيرهاي موجود اضافه مي
Insert)(ا  :  Insert  cases)ز طريق زير منوز طريق زير منوا( اضافه كردن يك سطرجديد  اضافه كردن يك سطرجديد -- cases

 و انتخاب اين گزينه ، نرم افزار يك سطر قبل از سـطر  Data viewبا انتخاب يك سطر در پنجره  
 سـطر يك  انتخابي  در ليست متغيرها ايجاد مي نمايد كه خالي از اطالعات است و كاربر مي تواند                    

 اين نكته ضروري اسـت كـه ترتيـب قـرار     البته ذكر. نمايد  موجود اضافه مي   داده ه هاي  به مجموعه   
  .گرفتن سطرها در نرم افزار اهميتي ندارد

:   :  Options)  از طريق زير منو از طريق زير منو ( SPSSها در ها در   تنظيمات پنجرهتنظيمات پنجره  -- S )(Options PSS

  . را كنترل نمايدSPSSهاي موجود در  تواند تنظيمات كليه پنجره با استفاده از اين آيتم كاربر مي

  
 تغييـر دهـد يـا در قـسمت     Englishافزار را از     واند زبان نرم  ت   كاربر مي  باال براي مثال در شكل     
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Charts تواند فونت نمودارها، رنگ و ديگر خـصوصيات آنهـا را تغييـر دهـد و يـا در قـسمت                       مي
Pivot Tablesتواند از قسمت   كاربر ميTable look دارد جـداول  قـصد  هر نوع جدولي را كه  

  .  تأئيد نمايدOK انتخاب و با دكمة ها به نمايش درآيند در قالب آن در خروجي

View :    : View   امكانات منو  امكانات منو --55--33

ابزارهـاي موجــود در ايــن منــو بـراي ويــرايش شــكل ظــاهري   
گيرنـد از جملـه ابزارهـاي      افزار مورد استفاده قرار مي      هاي نرم   پنجره
 و ، كنترل خطوطكننده ميله وضعيت، جعبة ابزار      توان به كنترل    آن مي 

  . فونت اشاره كرد
:)   :)    Statue  Barاز طريق زير منواز طريق زير منو(كنترل ميله وضعيتكنترل ميله وضعيت  -- )Statue Bar

 وجود دارد و به صورت شـكل ذيـل اسـت نـشان              SPSSاين ميله كه در پائين تمامي صفحات        
  . افزار در حال حاضر مشغول به انجام چه كاري است دهد كه پردازشگر نرم مي

  
 به اين معنـي اسـت    در آن نوشته شده باشدSPSS Processor is readyدر صورتي كه كلمة 

 كنار اين گزينه را برداريم آنگاه ايـن ميلـه از پـائين      كه پردازشگر در حال هيچ كاري نيست، اگر         
  . شود صفحات حذف مي

):Toolbars:(  )Tاز طريق زير منو  از طريق زير منو  (جعبه ابزارهاجعبه ابزارهاكنترل كنترل -- oolbars

 در قـسمت    ها هستند كه به علت كاربرد زياد آنها          جعبة ابزارها، مانند شكل ذيل تعدادي از زيرآيتم       
  . آيند اصلي صفحه و در جعبة ابزار به نمايش در مي

  
 داراي يك جعبة ابزار با همين نام به صورت مقدماتي است اما كـاربر               SPSSافزار    هر پنجره در نرم   

 هر تعداد جعبة ابزار Show Toolbars و باز كردن پنجرة محاورة Toolbarsتواند با زدن آيتم  مي
  . ها اضافه نمايد  كدام را به هر يك از پنجرههاي هر همراه با آيتم
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 كليـك كنيـد تـا صـفحة     New Toolbarبراي به وجود آوردن يك جعبه ابزار جديد روي دكمـه  
Toolbar Properties   باز شود، بعد از اينكه يك نام براي جعبة ابزار خود انتخـاب نموديـد و در 

 كه جعبـة ابـزار جديـد در    مي كنيد مشخص     Display on the following windowsقسمت
  . ها به نمايش در آيد كدام پنجره

 مـورد  Items رويد و بـا انتخـاب   Customize Toolbar به پنجرة Customizeبا زدن دكمه 
 جعبة ابزار مورد نظر را بسازيد و Customize Toolbarنظر خود و قرار دادن هر يك در قسمت 

ها   عبة ابزار جديد به زير جعبة ابزار قديمي در هر يك از پنجره             تأئيد كنيد، در نتيجه ج     OKبا دكمة   
  . شود اضافه مي

توانيـد انـدازة هـر يـك از       ميShow Toolbars در جعبة محاورة Large Buttonsبا انتخاب 
  . هاي جعبة ابزار را به سايز بزرگ در آوريد آيتم

  
):   ):  Fontsاز طريق زير منو  از طريق زير منو   ( (هاها  فونتفونتتغييرتغيير  -- Fonts

به . آيد  فراهم ميData Viewها در پنجرة  آيتم مورد نظر امكان تغيير فونت و اندازة دادهبا انتخاب 
  :شكل ذيل توجه نمائيد

  
با انتخاب هر يك از انواع فونت ها و اندازه آنها مي توان اندازه داده ها را در هر يك از پنجره هـا                         

  .تغيير داد
):   ):  Grid  Linesاز طريق زير منو   از طريق زير منو   (ها  خطوط وسط خانهخطوط وسط خانه كنترل  كنترل -- Grid(ها Lines

www.GhadamYar.com



  . شود ها مانند شكل ذيل حذف مي  مربوطه خطوط وسط خانهبا برداشتن 

  
همانطور كه مالحظه مي شود با اجراي اين فرمان خطوط وسط خانه ها از بـين مـي رود و مـي       

  .توان در صورتي كه نياز به چاپ داده ها است بدون وجود خطوط داده ها را چاپ نمود
):Vاز(   ):  Value  Labels طريق زير منو طريق زير منواز(بر چسب مقاديربر چسب مقادير  -- alue Labels

 جـايگزين  Variable View مربوط به آن به جاي اعداد، برچسب آنهـا در پنجـرة   با قرار دادن 
  .شود مي

 Value Label باشد در ستون جنسيت كلمات مرد و زن و اگـر   Value Label براي مثال اگر
  .  وجود دارند2 و 1باشد اعداد 

):   ):  Variablesاز طريق زير منو از طريق زير منو (متغيرهاات ات  نمايش پنجره كنترل خصوصي نمايش پنجره كنترل خصوصي-- Variables(متغيرها

 منتقـل  Variable Viewبا زدن اين آيتم به پنجرة كنتـرل كننـده خـصوصيات متغيرهـا يعنـي      
  نيـز در صـفحة كليـد اسـتفاده     t   +   Ctrl  هاي  توان از دكمه شويم به جاي زدن اين آيتم مي مي

  . نمود
  

Utilities :    : Utilities   امكانات منو  امكانات منو --66--33

 .دهد   و زيرمنوهاي آن امكانات جانبي را در اختيار كاربر قرار مي            اين منو 
از طريق زير منوهاي اين منو مي توان نسبت به ايجاد مجموعـه از متغيرهـا،                

... اضافه كردن منوهاي جديد به پنجره ها، اجراي برنامـه هـاي ويرايـشي و                
  . ه استهاي مهم آن اشاره گرديد  در ذيل به ابزارها و آيتم.اقدام نمود

  ):):  VVaarriiaabblleessاز طريق زير منو از طريق زير منو ( ( متغيرمتغيرصيات صيات - معرفي خصو معرفي خصو-
سمت سـمت چـپ             با  اي مانند ذيل باز شده كه در ق  انتخاب اين آيتم پنجره    

  : قرار داردData Viewآن ليست تمام متغيرهاي موجود در 
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نوع، وجود يا   با انتخاب هر كدام از آنها، خصوصيات هر كدام از متغيرها شامل نام متغير، برچسب،                

  . شود گيري و برچسب مقادير نمايش داده مي عدم وجود داده گم شده، واحد اندازه
):D(ها  ):Data  File  Commentsاز طريق زير منو  از طريق زير منو  (ها  توضيح در مورد فايل دادهتوضيح در مورد فايل داده  -- ata File Comments

توانـد كليـه توضـيحات        گردد كه كاربر مـي       با انتخاب اين آيتم يك پنجرة متني با همين نام باز مي           
 نمايد، اين توضيحات همواره به عنوان پيوست در همين          Okر اين محيط بنويسيد و      متني خود را د   

ماند و كاربر و يا كاربران ديگـر در صـورتي كـه بـه ايـن محـيط مراجعـه كننـد                         محيط محفوظ مي  
  . توانند مالحظه و حتي ويرايش نمايند توضيحات را مي

  
  .شوند جي نيز نمايش داده مي توضيحات در خروDisplay Comment in Outputبا انتخاب 

   
):D(متغيرها   ):Define  Setsاز طريق زير منو از طريق زير منو (متغيرها مجموعه ايي از مجموعه ايي ازتعريف تعريف   -- efine Sets

هاي محاوره تعدادي از متغيرهـا نمـايش داده شـوند و              هر گاه كاربر بخواهد تنها در كليه پنجره       
ر قالب يـك    ايي از متغيرهايي را كه مورد نياز است د          ديگر متغيرها نمايش داده نشوند بايد مجموعه      

زنيم تا پنجـرة    را ميDefine Setsمجموعه يا چندين مجموعه انتخاب نمايد براي اين منظور آيتم 
  . ذيل باز شود
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نويسيم و از قسمت پائين دو متغيـر    را ميSet1 يك نام مانند Set Nameبراي مثال در قسمت 

با اين . زنيم  را ميAdd Set نمائيم و دكمة  وارد ميVariable in Setجنسيت و سن را به قسمت 
بـه همـين طريـق      .  درست شده است كه حاوي دو متغير ياد شـده اسـت            Set1اقدام يك مجموعه    

  . توان هر چند مجموعه از متغيرها را كه مورد استفاده است ايجاد كرد مي
): Use  Sets :(  )Uاز طريق زير منو  از طريق زير منو  (هاي تعريف شدههاي تعريف شده  استفاده از مجموعهاستفاده از مجموعه  -- se Sets

 بـه صـورت   SPSSافـزار   شـود، نـرم    بـاز مـي  Use Setsايي به نام  تم پنجرهبا استفاده از اين آي
 NEW و ALL VARIABLESخودكـــار دو مجموعـــه از متغيرهـــا را كـــه بـــا نامهـــاي 

VARIABLES              دهد   به معني كل متغيرها و متغيرهاي تازه ايجاد شده است مورد استفاده قرار مي .
 نمـائيم هـر جعبـة       okجموعـة بـاال نمـائيم و         را جايگزين دو نوع م     Set1در صورتي كه مجموعة     

 خواهـد بـود و      set1 باز نمائيم تنها شامل متغيرهاي مجموعـة         SPSSافزار    ايي را كه در نرم      محاوره
  . ديگر متغيرها قابل رؤيت نيستند

  
  .  در ذيل توجه نمائيدFrequancesبراي مثال به شكل پنجرة محاورة 
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 تعريف نموده بوديم و set1ا دو متغيري را كه در در قسمت سمت چپ ليست متغيرها تنه

  نموديم مورد استفاده قرار داده است و ديگر متغيرها را در تجزيه و  Set in useوارد قسمت 
  .تحليل ها دخالت نمي دهد

):  ):  Run  Scriptاز طريق زير منو از طريق زير منو  (هاScriptاجراي اجراي   -- Runها ( Script Script

 آنهـا  Data Viewطور مستقيم از صفحة ها را انتخاب و به Scriptتوان   با انتخاب اين آيتم مي
  . را اجرا نمود

):Menu  Editor:(  ) Mاز طريق زير منو  از طريق زير منو   (ويرايش منوهاويرايش منوها - enu Editor

هاي مختلف به منوهاي ايجـاد    با استفاده از ابزارهاي اين آيتم امكان اضافه كردن منو و زير آيتم       
 Insert Menuمة شوند از طريق دو دك  انتخاب ميApply toها كه در قسمت  شده در كليه پنجره

  .آيد براي كاربر فراهم مي Insert  Item و

Windows :    : Windows   امكانات منو  امكانات منو --77--33  

ها و وضعيت هر يـك را بـه كـاربر             امكان كنترل پنجره  
 Minimize All    با اسـتفاده از گزينـة   . دهد نمايش مي

windows  هاي موجود      كلية پنجرهSPSS   افـزار    ي باز نرم  ها  نمائيم، در اين منو پنجره       را كوچك مي
SPSSشوند نمايش داده مي) با استفاده از آيكون (افزار  هاي فعال نرم  و پنجره .  

 را به دو پنجرة مجزا مانند حالـت  Data Viewتوان پنجرة   ميSplitهمچنين با استفاده از آيتم 
ات تكثير سلولي به صورت سطري يا ستوني تقسيم كرد به طوري كه هر يـك حـاوي كليـه اطالعـ           

  .باشند
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 انتخـاب  Window را مجـدداً از منـو   Remove Splitو براي بازگشت به حالـت اول گزينـة   
  . به حالت اوليه برگرددData Viewنمائيم تا پنجرة  مي
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  فصل چهارمفصل چهارم
SPSS    SPSSافزار افزار   آمار توصيفي در نرمآمار توصيفي در نرم

:   : ـ مقدمهـ مقدمه1ـ44 ـ1
همانطور كه در فصل اول بيان شد منظور از آمار توصـيفي يعنـي تخلـيص اطالعـات متغيرهـا در                     

تر شناخت يك بعدي متغيرهاي جامعـة          به عبارت ساده   ،قالب نمودارها، جداول و پارامترهاي آماري       
  .مورد بررسي را آمار توصيفي گويند

 در اين بخش نحوه گرفتن آمار توصيفي براي دو نوع متغيـر گسـسته و پيوسـته را بـا توجـه بـه
 كه بر روي    SPSSافزار    هاي نرم   براي اين منظور از داده    . دهيم  ابزارهاي مورد نياز هر كدام توضيح مي      
  . كنيم سيستم شما نيز موجود است استفاده مي

                        

 Data View به پنجـرة  File>Open>Dataطريق منو  را به آدرس ذيل از Cars.savابتدا فايل 
  :فرابخوانيد

                   C:\Program files\spssval\Tutorial\sample_files\demo.xls 
 نصب نموده باشيد كـه بايـد بـه          Cافزار را بر روي درايو ديگري غير از           البته ممكن است شما نرم    

  .  آن را جايگزين نمائيدCجاي درايو 
 ماشـين كـه متغيرهـاي ذيـل بـراي آنهـا             406 اطالعـات مربـوط بـه        cars از فراخواندن فايل  بعد  
  :شود آوري شده است ظاهر مي جمع

  
mpq :متغير ميزان مسافت طي شده بر حسب مايل در ازاي مصرف يك گالن بنزين .  

Engine :ماشين موتورظرفيت  .  
: Horse  . قدرت ماشين بر حسب اسب بخار
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Weight :اشينوزن م .  
Accel :ماشينشتاب .  
Year :سال توليد ماشين .  

Origin : ژاپن= 3اروپا، =2آمريكا، =1(منطقة توليد ماشين .(  
Cylindr :تعداد سيلندر .  

دهـد بيـان شـده      كه خصوصيات اين متغيرها را نشان مـي Variable Viewدر شكل ذيل پنجرة 
  . است

  
 منو   از طريق  SPSSافزار    ها در نرم    تخليص داده 

Analysisو آيـــــــــتم DescriptiveStatistic 
ــرآيتم ــاي  وزيـ  و Frequances ،Descriptiveهـ
Expolre  3گيرد، به طور كلي بـا ايـن            صورت مي 
 نـسبت بـه   توصـيفي  تـوان يـك شـناخت    ابزار مـي 

متغيرها ايجاد كرد، در اين بخش تخلـيص متغيرهـا          
را به دو گروه تخليص متغيرهاي گسسته و تخليص         

كنيم و به شرح هر كدام         پيوسته تقسيم مي   متغيرهاي
  . پردازيم مي

  

:   : ـ آمار توصيفي براي متغيرهاي گسستهـ آمار توصيفي براي متغيرهاي گسسته22
يك متغير گسسته متغيري اسـت كـه از سـطوح مختلـف             

 سـطح  2براي مثال متغيـر جنـسيت داراي       . تشكيل شده است  
مرد و زن، متغير محل زندگي داراي دو سطح شهر و روسـتا،             

ي دو سطح مجـرد و متأهـل، متغيـر          متغير وضعيت تأهل دارا   
 سـطح، آمريكـا،   3سال توليد ماشين در فايل جاري داراي سطوح مختلف، متغير منطقـة توليـد داراي           
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  . باشد  مي8 تا 3يك متغير گسسته داراي سطوح ر اروپا و ژاپن و متغير تعداد سيلند
ر شناخت هر يك    وظشود در حقيقت من     هر گاه صحبت از شناخت نسبت به يك متغير گسسته مي          

توانـد    از سطوح آن است و در صورتي كه كاربر بتواند نسبت به سطوح آن شـناخت ايجـاد كنـد مـي                     
منظـور از تخلـيص اطالعـات سـطوح يـك متغيـر در           . وضعيت كلي متغير گسسته را تخليص نمايـد       

  . تحقيقت بيان درصد و يا تعداد عناصر هر يك از سطوح در قالب جداول و نمودارهاي آماري اس
 Descriptive در آيـتم  Frequencyها بايد از زيـر فرمـان    براي انجام آمار توصيفي بررسي داده

Statistics و منو Analysis استفاده نمائيدباال مانند شكل  .  

:   : Frequencies ـ فرمان  ـ فرمان 1ـ2ـ44 1 ـ2 Frequenciesـ

 با اجراي اين فرمان آمار توصيفي مربوط به متغيرها  به صورت گروهي و يـا تـك بـه تـك بـراي                    
جدول فراوانـي، نمودارهـاي   . شوند بندي مي متغيرهاي گسسته در اين بخش محاسبه، ترسيم يا جدول     

با اجـراي ايـن فرمـان جعبـة         . يندآ متغيره به كمك اين فرمان به نمايش در مي          هاي تك   اي و آماره    ميله
  :گردد گفتگوي زير باز مي

  
متغيرهايي كـه   . شود  مشاهده مي  در جعبة سمت چپ      (Cars.sav)فهرست متغيرهاي فايل جاري     

در صـورت نيـاز بـه    . كنيم  منتقل ميVariable (S)قصد اجراي فرمان بر روي آنها را داريم به جعبة 
 را فعـال  Display Frequencies Tablesجداول توزيع فراواني متغيرهـاي انتخـاب شـده، گزينـة     

كمـي را، كـه بـراي متغيرهـاي گسـسته           هاي    توان آماره    مي …Statisticsبا فعال كردن كليد     . كنيم  مي
  .شود تعيين كرد انتخابي محاسبه مي

  
نمايد، با انتخـاب   ها را محاسبه ميصدك در صورت فعال شدن مقادير Percentile Valuesبخش 
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Quartilesشود  چاركهاي متغيرها محاسبه مي .  
ا را بـه چنـد قـسمت    هـ   به ازاي عدد تعيين شده در رديف اين گزينه دادهCut Point Forگزينه 

بديهي است  . شوند  ها به پنج بخش مساوي تقسيم مي         داده n=5مثالً با انتخاب    . كند  مساوي تقسيم مي  
 %20 يعنـي    100ها به پنج بخش به چهار عدد نيازمنديم كه بين هر دو عـدد                 كه براي تقسيم داده   

  . ها باشند هاي بيستم، چهلم، شصتم و هشتادم داده پس اين چهار عدد بايد صدك. ها قرار گيرند داده
%

5

بـا  . كنـد    صدك خاصي از متغيرها را كه مورد نياز كاربر هستند معرفـي مـي              Percentile(s)گزينة  
Click                       كردن بر روي اين بخش بايد شماره صدك مورد نظر را در جعبـه همـان رديـف وارد كـرد و 

كنـيم، اگـر      ه تكرار اين كار، عدد بعـدي را وارد مـي          در صورت نياز ب   .  را فعال نمود   Addسپس كليد   
در غيـر   . كنـيم    را فعال مـي    Changeقصد جابجايي شماره جديد با شماره قبلي را داشته باشيد، كليد            

. شـود   هاي قبلي اضافه مي      شماره صدك اخير به مجموعه شماره      Addاين صورت با فعال كردن كليد       
 را  Remove كـرده و كليـد       Clickر روي آن شماره     در صورت نياز به حذف شماره صدك خاص ب        

  . كنيم فعال مي
شـود، تعيـين    هاي مركزي را كه بـراي متغيرهـا محاسـبه مـي    ه  آمارCentral Tendencyقسمت 

، عدديمكاني،  (هاي مختلف     ها را از جنبه     هايي هستند كه تمركز داده      هاي مركزي، كميت    آماره. كند  مي
، (Mean)ميـانگين   : هاي مركزي در اين بخش به ترتيـب عبارتنـد از            تكمي. دهند  نمايش مي ) فراواني

   . (SUM)ها   و جمع داده(Mode)، مد (Median)ميانه 
هاي   كميت. كند  ها حول نقاط تمركز را تعيين مي        ، معيارهاي پراكندگي داده   Dispersionدر بخش   

ــار    ــد از انحــراف معي ــب عبارتن ــه ترتي ــسمت ب ــن ق ــدگي در اي ــانس (Std.deviation)پراكن ، واري
(Variance) ــرد ــدار  (Range)، ب ــرين مق ــدار  (Minimum)، كمت ــشترين مق  و (Maximum)، بي

  . (S.E.mean)ها  انحراف معيار ميانگين داده
ها را به كمـك محاسـبه ضـرايب چـولگي              تشخيص شكل كلي توزيع داده     Distributionقسمت  

(Skewness) و ضرايب كشيدگي (Kurtosis)ازدس  ممكن مي .  
بنـدي   ها در قالب يك گروه     آوري شده يا خالصه داده      هاي اوليه جمع    توانند داده   هاي آماري مي    داده

  هــــــا برقــــــرار باشــــــد، گزينــــــة    اگــــــر حالــــــت اخيــــــر در داده  . باشــــــند
Values are Group Midpointsشود كليه محاسبات بخشهاي  اين عمل سبب مي. كنيم  را فعال مي

  . ها انجام شود بندي داده قبل با فرض گروه
 امكانات نموداري و كـشيدن نمودارهـاي آمـاري در بخـش آمـار               …Chartsبا فعال نمودن كليد     

 كردن بر روي ايـن كليـد بـاز    Clickجعبة محاورة زير پس از . گيرد  توصيفي در اختيار كاربر قرار مي     
  . گردد مي
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فزار، حذف هر گونه نمودار ا فرض نرم پيش. شود  نوع نمودارها تعيين ميChart Typeدر قسمت 

  .  استNoneاست، كه معادل با انتخاب گزينة 
ايي   نمودار دايرهPie Chart (s)اي و با انتخاب گزينه   نمودار ميلهBar chart(s)با انتخاب گزينة 
هاي متغيرهاي انتخابي در خروجي ترسيم         نمودار هيستوگرام داده   Histogram(s)و با انتخاب گزينة     

  . شود مي
 Withتوان منحني توزيع نرمـال را بـا انتخـاب گزينـه      در صورت انتخاب نمودار هيستوگرام مي

Normal Curveترسـيم هيـستوگرام در تـشخيص    . زمان با هيستوگرام و بر روي آن ترسيم كرد  هم
  . تواند سودمند باشد هاي يك متغير مي نرمال بودن توزيع داده

ايـن  . دهـد  ايي را نـشان مـي    محور عمودي نمودار ميلهبندي  تقسيمAxis Label Displayبخش 
 يا درصد فراواني هر يـك از سـطوح متغيـر            (Frequancies)تواند بر حسب فراواني       بندي مي   تقسيم

  . باشد(Percentages)ها  گسسته از كل داده
هـا را كنتـرل       بنـدي خروجـي     توان قالب كلي جداول و صفحه        مي …Format.با فعال كردن كليد     

  . شود  كردن بر روي اين كليد ظاهر ميClickجعبه گفتگوي زير پس از . كرد

  
ايـن ترتيـب   . دهد ها در جداول فراواني را نمايش مي  نوع و ترتيب نمايش دادهOrder Byبخش 

 و يا فراواني هر يـك از سـطوح   (Values)تواند بر حسب مقادير هر يك از سطوح متغير گسسته         مي
(Counts)باشد  .  
بنـابراين بـر    .  باشـد  (Desending) يـا كـاهش      (Ascending)تواند افزايشي      اعداد نيز مي   ترتيب

هـا وجـود      بنـدي داده     براي جـدول   (4=2×2)ها و ترتيب قرار گرفتن آنها چهارگزينه          حسب نوع داده  
  . گردد دارد، كه انتخاب هر يك با فعال نمودن رديف متناظر با آن گزينه ممكن مي

 جـداول بـه صـورت    Compare Variables با انتخاب گزينـه  Multiple Variablesدر بخش 
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توان مقادير جداول را براي متغيرهاي مختلف با هم مقايسه نمود و با انتخاب                فشرده چاپ شده و مي    
ها را براي هر متغير بـه صـورت     جداول فراواني و شكلOrganize Output by Variablesگزينة 

  . مكان مقايسه تطبيقي ميان متغيرها وجود ندارددهد و ا جدا از هم ارائه مي
 ، سـبب حـذف نمـايش    n Categories …  Suppres tables with more thanكاربر با انتخاب گزينة 

مـشخص      :Maximum number of categoriesشود كـه تعـداد آن را كـاربر در قـسمت      جداولي مي
  . نمايد مي

 تنها زماني فعال است كه جداول توزيع Format …نه ذكر اين نكته بسيار ضروري است كه گزي
  . فراواني در خروجي به نمايش در آيند

: 2Frequenciesـ2ـ  :  و تحليل خروجي آن و تحليل خروجي آنFrequenciesاي از اجراي فرمان اي از اجراي فرمان   ـ نمونهـ نمونه2ـ2ـ44
همـانطور كـه در شـكل    . نمائيم   را باز مي   Frequencies پنجرة محاورة    Cars.savدر فايل جاري    

و در انتهـاي    . شـوند   هاي محاوره با برچسب خود نمايـان مـي          ر جعبه متغيرها د . شود  ذيل مالحظه مي  
 كـه بـه   Country of Origin [Origin]شـود بـراي مثـال متغيـر      برچسب آنها نام متغير آورده مـي 

 آورده  Frequencies در پنجـرة محـاورة       ، برچسب متغير منطقـه توليـد      ]نام  [                  صورت
  .شده است

توانـد تمـامي      هر چند مـي   . نمائيم   مي Variable(S) وارد قسمت    Originسسته   ابتدا متغيرهاي گ  
  . متغيرهاي گسسته را يكجا وارد اين قسمت نمود

ــة   ــتفاده از دكمـ ــا اسـ ــپس بـ ــه…Statisticsسـ ــاي   گزينـ ، Median ،Mode ،Quartilesهـ
Std.deviation   و Range     به نيـاز خـود هـر        تواند با توجه    كاربر مي . نمائيم   را به دلخواه انتخاب مي 

سـپس دكمـه    . افـزار در خروجـي بـراي او محاسـبه كنـد             ها را انتخاب نمايد تا نرم       يك از اين كميت   
Continue را زده و به صفحة Frequenciesگرديم  بر مي .  

 و قـسمت  Bar Charts رفته و …Chartsهاي مورد نظر به قسمت  حال به منظور كشيدن شكل
Frequenciesو . مائيمن  را انتخاب مي Continueافزار دسـتور   با اجراي اين عمل به نرم. زنيم  را مي

شود حال بـا بازگـشت بـه          دي داده مي  دايي با مقدار فراواني بر روي محور ع         كشيدن يك نمودار ميله   
 نتـايج آن در     Frequencies به منظـور اجـراي فرمـان         OK بر روي    Click و   Frequenciesپنجرة  

  . شود ذيل نمايش داده ميپنجرة خروجي به صورت 
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ايـم   دار كـرده   عالمتStatisticsهاي كه در قسمت   تمامي كميتStatisticsدر جداول اول با نام   

و  1 و صدك اول برابر      798/0براي مثال مقدار انحراف معيار متغير منطقة توليد برابر          . اند  محاسبه شده 
  . باشد  مي2صدك سوم برابر 

در سـتون   . ، جدول فراواني متغير گسسته بيان شده است       Originسب متغير   در جدول دوم با برچ    
 از دو نـوع     (Missing)شـده      كه سـه سـطح هـستند و سـطوح گـم            (Valid)اول ابتدا سطوح معتبر     

 (Total) كـاربر بيـان شـده و در نهايـت كـل      توسـط  و تعريف شده (System Missing)سيستمي 
  . ها بيان شده است داده

هـاي گـم      هاي معتبـر و چـه داده         هر يك از سطوح چه داده      (Frequency)فراواني  در ستون دوم    
 عـدد، تعـداد كـل       252هاي آمريكايي در نمونه برابـر         براي مثال تعداد ماشين   . شده بيان گرديده است   

هاي گم شده از       عدد، تعداد داده   404اند و محل ساخت آنها مشخص است          هايي كه معتبر بوده     ماشين
.  عدد است  1 برابر   Missهاي از نوع تعريف شده كاربر با نام            عدد و تعداد داده    1 برابر     نوع سيستمي 
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هـاي گـم      هاي معتبـر و داده      مجموع داده (ها     عدد و تعداد كل داده     2هاي گم شده برابر       تعداد كل داده  
  . باشد  مي406برابر ) شده

هـاي گـم شـده را از كـل             و داده  هاي معتبر    هر يك از انواع داده     (Percent)در ستون سوم درصد     
 درصد آنها محـل     5/0 درصد آنها آمريكايي، و      1/62ها    ها بيان كرده است براي مثال از كل ماشين          داده

  . توليد مشخص ندارند
دهـد بـه ايـن معنـي كـه            هاي معتبر نمايش مـي      ستون سوم درصد هر يك از سطوح را از كل داده          

درصد هر يـك از     )  داده 404(هاي معتبر     گيرد و پس از كل داده      هاي گم شده را ناديده در نظر مي         داده
هـاي     درصـد آنهـا را ماشـين       1/18 دادة معتبـر،     404براي مثـال از ميـان       . سازد  سطوح را مشخص مي   

  . دهند اروپايي تشكيل مي
. كنـد   هر يك از سطوح را محاسـبه مـي  (Cumulative Percent)ستون پنجم كه درصد تجمعي 

باشد كه درصد هر يـك از سـطوح را بـا               مفيد مي  (Ordinal)هاي گسسته ترتيبي      دادهاين معيار براي    
  . نمايد درصد سطح قبل آن جمع مي

 Originهاي خود مقدار فراواني يكي از سطوح متغيـر            اي در هر يك از ميله       در نهايت نمودار ميله   
ود در تمـامي خروجـي بـه        ش  نكته قابل توجه آن است كه همانطور كه مالحظه مي         . دهد  را نمايش مي  

توانـد    آورده شـده كـه مـي   [Country of Origin]، نـام برچـسب آن   [Origin]جـاي نـام متغيـر    
  . باشد سودمندتر مي

:   : Descriptivesـ فرمان ـ فرمان 3ـ44 Descriptivesـ3

  با اجراي اين فرمان آمار توصـيفي مربـوط بـه متغيرهـاي پيوسـته در قالـب يـك جـدول بـا نـام                          
Descriptive Statisticsاين فرمـان بـر خـالف فرمـان     . شود ي ظاهر مي در خروجFrequancies 

هـاي مركـزي و      و بـه منظـور ارائـه كميـت        . قابليت ترسيم نمودارها و جداول توزيع فراواني را ندارد        
با فعـال كـردن ايـن فرمـان از          . گيرد  پراكندگي براي متغيرهاي پيوسته مورد نظر مورد استفاده قرار مي         

  : طريق مسير
Analyze>Descriptive Statistics>Descriptives… 

  . شود ايي به شكل زير باز مي جعبة محاوره

  
انـد و از    در سمت چـپ جـاي گرفتـه   Carsشود متغيرهاي فايل جاري   همان طور كه مالحظه مي    
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. كنـيم    منتقل مي  Variable(s)ايي را كه مورد نظر است انتخاب و به جعبة             ميان آنها متغيرهاي پيوسته   
 متغيرهاي پيوسته هستند و كليه آنها را به Weight و mpg  ،Engine  ،Horseل متغيرهاي   در اين فاي  

  . نمائيم هاي آماري هر يك وارد مي  براي محاسبة كميتVariable(s)جعبة 
سـازي متغيرهـاي     امكـان سـاخت و ذخيـره   Save Standardize Values as Variablesگزينة 

 متغيـري اسـت كـه از    Zمتغير استاندارد شده . آورد  را فراهم مي  استاندارد شده از متغيرهاي مورد نظر     
آيد و متغيـري اسـت     بدست مي با رابطه  σ و انحراف معيار     μ با ميانگين    Xمتغير اصلي   

 Zمتغيرهاي استاندارد شده پس از ساخت با اضافه شدن          . بدون واحد با ميانگين صفر و واريانس يك       
گيرنـد و در حقيقـت بـه مجموعـة متغيرهـاي       مشان در كنار متغيرهاي فايل جاري قـرار مـي      به اول نا  

  . شوند موجود فايل جاري اضافه مي

=
X Z
σ
μ−

هاي محـاوره امكـان برگردانـدن وضـعيت جعبـه              در كليه جعبه   Resetالزم به ذكر است كه كليد       
ـ           Pasteگفتگو به حالت اوليه و كليد        از شـده را در پنجـرة        امكان كپي كردن فرمـان جعبـة محـاوره ب

  . آورد  فراهم ميSyntaxهاي  برنامه
شود و ترتيـب      هايي كه براي متغيرهاي منتخب محاسبه مي         نوع آماره  …Optionsبا انتخاب كليد    

  . شود با فعال كردن اين كليد جعبه گفتگوي زير باز مي. كند قرار گرفتن آنها را در خروجي، تعيين مي

  
 قابل انتخاب هستند و     (Sum)ها     و مجموع داده   (Mean)ي تنها ميانگين    از ميان پارامترهاي مركز   

هـا، كـوچكترين       معيارهاي پراكندگي مانند انحراف معيار، واريانس، بـرد داده         Dispersionدر بخش   
  . مقدار و بزرگترين مقدار قابل انتخاب هستند

ناسايي نوع توزيع يعني     معيارهاي كمي ش   Frequencies نيز مانند فرمان     Distributionدر بخش   
  . هاي پيوسته است ضريب چولگي و ضريب كشيدگي قابل انتخاب و نمايش در خروجي براي داده

هاي آماري و نحوه قـرار گـرفتن متغيرهـا بيـان       نحوة نمايش خروجيDisplay Orderدر بخش 
ين آنهـا   جدول خروجي متغيرها را به ترتيب افـزايش ميـانگ  Ascending Meansگزينه . شده است
  . دهد  عكس اين عمل را انجام ميDescending Meansكند، گزينة  مرتب مي
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هاي متغيرهاي خروجي را به ترتيب الفباي نام متغيرها فهرست كرده و               كميت Alphabeticگزينة  
 متغيرهــا را در جــدول خروجــي بــه ترتيــب قــرار گــرفتن آنهــا در جعبــة  Variable Listگزينــه 

Variable(s)نمايد ي فهرست م .  

:   :  و تحليل نتايج آن و تحليل نتايج آنDescriptivesايي از اجراي فرمان ايي از اجراي فرمان   ـ نمونهـ نمونه1ـ3ـ44 1 ـ3 Descriptivesـ

هـاي توليـد شـده         كه مشخصات ماشين   Weight و   mpq  ،Engine  ،Horseبا انتخاب متغيرهاي    
 Standardized Values as Variable و انتخـاب گزينـة   Variable(s)هستند و وارد كردن آنها به جعبة 

Save   نجرة  از پائين پDescriptives    هـاي مـورد نظـر از كليـد             و انتخاب گزينـهOptions…   نظيـر 
Mean ،SUM ،Std.Deviation ،Variance ،Maximum و S.E Means از قــــــــسمت 

Dispersion و آيتم Kurtoris كه معيار كشيدگي توزيع متغيرهاست و گزينة Ascending Means 
  . زنيم  را ميOK  و سپسContinue دكمة Display Orderاز قسمت 

  :باشد ها به صورت ذيل مي جدول خروجي

  
هاي معتبـر هـر       در ستون دوم تعداد داده    . در ستون اول برچسب هر يك از متغيرها بيان شده است          

  . يك از متغيرها بيان شده است
در ستون سوم ماكزيمم مقدار، در ستون چهارم جمع مقادير، در ستون پـنجم مقـدار ميـانگين، در                   

 در سـتون   در ستون هفـتم انحـراف معيـار،   [Std.Error Mean] ششم انحراف معيار ميانگين ستون
 ضريب كشيدگي هر يك از متغيرها همراه با انحراف معيـار        هاي نهم و دهم   هشتم واريانس و در ستون    

  .  بيان شده است[Std.Error Kurtosis]ضريب كشيدگي 
 Display Order را از قـسمت  Ascending Meansشود چون گزينـة   همانطور كه مالحظه مي

 بـا  mpgانـد و متغيـر    ايم متغيرها به ترتيب صعودي بر حسب ميانگين آنها مرتب شـده    انتخاب نموده 
.  با بيشترين ميانگين آخرين متغير در جدول آورده شده اسـت           Weightكمترين ميانگين اول و متغير      

شود به فايل جاري اضـافه شـده          ور كه مالحظه مي   مقادير استاندارد شده هر يك از متغيرها نيز همانط        
  . است
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:   : Exploreـ فرمان ـ فرمان 4ـ44 Exploreـ4

بـراي  ) محاسبه كميتها، نمودارهـا و جـداول      (با اجراي اين فرمان امكان محاسبة آمارهاي توصيفي       
براي نمونه كاربر با اجـراي ايـن فرمـان          . آيد  متغيرهاي پيوسته در سطوح متغيرهاي گسسته فراهم مي       

در فايل اطالعاتي مربوط به بيماران مبتال به هپاتيت آمار توصيفي ميزان قند خون بيماران را                د  يتوان  مي
كه يك متغير پيوسته است در سطوح مختلف جنسيت كه متغير گسته است يكبار فقط براي مردهـا و                   

  . دييكبار هم فقط براي زنها مالحظه نماي
بـا اسـتفاده    .  محاسباتي يا هر دو وجود دارد      در اجراي اين فرمان امكان انتخاب روشهاي ترسيمي،       

ايـي، برآوردهـاي مقـاوم      و نمـودار جعبـه  (Steam&Leaf)از اين فرمان نمودارهاي شـاخه و بـرگ         
  . آيند ها نيز به نمايش در مي ميانگين نتايج و آزمون نرمال بودن داده

  : جعبة گفتگوي زير پس از فعال كردن اين فرمان از مسير
Analyze>Descriptire Statistics>Explore… 

 ظاهر مي  :شود

  
متغيرهـايي كـه قـصد ارائـه آمـار          . گيـرد   نام متغيرهاي فايل جاري در جعبه سمت چپ قـرار مـي           

 و متغيـر گسـسته كـه داراي    Dependent Listتوصيفي آنها را داريم و متغير پيوسته هستند به جعبة 
  . مكني  منتقل ميFactor Listسطوح مختلف است به جعبة 
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ايـي معرفـي     برخي حالتهاي غيرعـادي در متغيرهـا را بـا برچـسب ويـژه     Label Caes byبخش 
  . نمايد مي

ــر حــسب آمــاره  Displayبخــش  ــوع روشــهاي آمــار توصــيفي مــورد اســتفاده ب                 هــاي كمــي  ن
 در صورت   كند،  را مشخص مي  ) Bothگزينة  (يا هر دو    ) Plotsگزينه  (، نمودارها   )Statisticsگزينه  (

  . شود فعال شدن هر گزينه كليد مربوط به آن در جعبه گفتگو برجسته مي
  . دهد  توصيفي موجود را نمايش ميآماره هاي …Statisticsكليد 

  
هاي معمول، شامل ميانگين، ميانه، مد، كمينه، بيشينه، بـرد، دامنـه               كلية آماره  Descriptivesگزينة  

 Confidenceصلة اطمينان با درصد اطمينان تعيين شده در جعبـه  و فا% 5ميان چاركي، دامنه حذفي 

Interval for Meanدهد  را براي ميانگين متغير پيوسته در سطوح متغير گسسته نمايش مي .  
هـاي توصـيفي       ميـانگين را در خروجـي آمـاره        Mهاي نوع      برآوردكننده M-Estimatoresگزينة  
  . آيند ش ماكزيمم در تنهايي بدست ميها با رو اين برآوردكننده. دهد نمايش مي

گزينـة  . دهنـد   اعداد داخل پرانتز در خروجي فرمان، وزنهـاي مفـروض هـر روش را نمـايش مـي                 
Outliersدهد ها نشان مي هاي پرت آماري را در خروجي  دادهن،خاب شدت در صورت ان .  
. رديـد وجـود دارد    هايي هستند كه در صحت وجود مقدار صحيح آنها شك و ت             هاي پرت داده    داده

 دادة پائيني را به عنـوان دادة پـرت در نظـر             5 دادة بااليي و     5افزار تعداد     البته با انتخاب اين گزينه نرم     
چـارك  (، پنجـاهم    )چـارك اول  (، صدكهاي پنجم، دهم، بيست و پنجم        Percentilesگزينه  . گيرد  مي
   .دهد ها را در خروجي نمايش مي ، نودم و نود و پنجم داده)دوم

بنـدي شـده را بـه تفكيـك مقـادير        جداول فراواني گـروه Grouped Frequency tablesگزينة 
  . دهد مختلف متغير گسسته نمايش مي

بعد از انتخاب اين كليد پنجره گفتگوي       . دهد   تنوع نمودارهاي ترسيمي را نشان مي      …Plotsكليد  
  :شود زير باز مي
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 Factorتوان با انتخاب  مي. كند ل ترسيم را بيان مياي قاب ، نمودارهاي جعبهBox Plotsدر بخش 

Levels Togetherزمـان ترسـيم    ايي را بر اساس سطوح متغير گسسته به صـورت هـم    نمودار جعبه
 هر سطح را به صورت مستقل ترسيم نمود و Dependents Togetherان با انتخاب وت نمود و يا مي

  .  ترسيم نكرداي  نمودار جعبهNoneتوان با انتخاب  يا مي
خواهـد     در صورتي كه كاربر نمودار شـاخه و بـرگ را در خروجـي مـي                Descriptiveدر بخش   

 را فعال و در صورتي كه نمودار هيستوگرام متغير پيوسته در سطوح متغير              Steam-And-Leafگزينة  
  . نمايد  را فعال ميHistogramخواهد گزينة  گسسته را مي

هاي متغير پيوسته در هر يك از سـطوح متغيـر گسـسته،               ل بودن داده  در صورت نياز به آزمون نرما     
  . كنيم  را فعال ميNormality Plots With Testsگزينة 

ها و نمودارهاي مربوط بـه آن در بخـش             جهت آزمونهاي همگني واريانس    Levenceـ آزمونهاي   
Spread VS.Level With Levene Testشوند  تعيين مي .  

  . ها استسحذف آزمونها و نمودارهاي همگني واريان سبب Noneـ گزينه 
بر مبناي طبيعي ميان (شود نموداري از لگاريتم گستردگي   سبب ميPower Estimationـ گزينة 

  . در خروجي به نمايش درآيد) مقادير لگاريتم طبيعي ميانه(در برابر لگاريتم سطوح ) چاركي
و . نمايـد   هـا اعمـال مـي       صي بـر روي داده     تبديل خا  Power در قسمت    Transformedـ گزينة   

هاي اوليه را بدون هيچ تبـديلي مـورد آزمـون همگنـي                داده Untransformed تبديل   Powerگزينة  
  . دهد واريانس قرار مي

  :كند هاي گم شده را تعيين مي  وضعيت داده…Optionsكليد 

  
غيرهـا از تحليـل و نمـودار     مقادير گم شده را براي كليـه مت Exclude Cases Listwiseـ گزينه 

  . كند ها خارج مي داده
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 مشاهدات را تنها براي متغيري كه دادة گمشده دارد خـارج  Exclude Cases Pairwiseـ گزينه 
  . كند و بر روي ساير متغيرها اثري ندارد مي

 مقـادير گـم شـده را گـزارش و نمودارهـا و آمارهـا را ماننـد گزينـة         Report Valuesـ گزينـة  
Exclude Cases Listwise    براي گروه متغيرهاي گم شده در كنار سطوح متغيـر گسـسته محاسـبه 

  . نمايد مي

1   و تحليل آن و تحليل آنExploreهاي فرمان هاي فرمان   اي از خروجياي از خروجي  ـ نمونهـ نمونه1ـ4ـ44 ـ4 Exploreـ

با توجه به اطالعات فايل جاري كه مربوط به مشخصات بيماران هپاتيتي است متغير قند خـون را                  
 نموده و متغير جنسيت را به عنوان متغير گسسته Dependent listة  جعبواردبه عنوان متغير پيوسته 

  . كنيم  ميFactor listوارد قسمت 
 و بــراي نمونــه انتخــاب كــرده و M-Estimators ، Outliers گزينــة …Statisticsاز قــسمت 

Continueزنيم تا به صفحة اصلي بازگرديم  را مي .  
 Descriptive و از Factor Levels together گزينة Boxplots در قسمت …Plotsاز قسمت 

 را Untrannsformed گزينـة  Normality Plots With Tests و از قـسمت  Histogramقسمت 
  . نمائيم  ميOKزنيم و   را ميContinueانتخاب نموده و 
  :ها به صورت جداول ذيل است نتايج خروجي

  
هاي گم شده متغير قند خون   و دادههاي معتبر  تعداد دادهCase Processing Summaryجدول 

  . كند را براي دو سطح متغير گسسته بيان مي) متغير پيوسته(
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 95 آمارهاي توصيفي از قبيل ميانگين، سطوح باال و پـائين فاصـلة اطمينـان                Descriptiveجدول  

اي پـائين آن  ه  درصد از داده5/2 درصد از باال و 5/2كه (كوتاه شده % 5درصد براي ميانگين، ميانگين   
 ميانه، واريـانس، انحـراف معيـار، كمتـرين مقـدار،            ،) حذف شده و سپس ميانگين محاسبه شده است       

بيشترين مقدار، برد درون چاركي، ضريب چولگي و ضريب كشيدگي بـراي قنـد خـون هـر يـك از                     
  . سطوح مرد و زن ارائه شده است

  
 دو گـروه زن و مردهـا بـا چهـار            يون بـرا   قند خ  درستنماييدر جدول باال مقادير ميانگين بيشينة       

  . روش ارائه شده است
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 5دهد كه براي هر يك از دو سطح تعداد            هاي پرت را نشان مي      اين جدول نتايج اجراي گزينة داده     

  . داده ابتدايي و انتهايي را با شماره سطر آنها بيان كرده است

  
ايي واريانس با اسـتفاده از چهـار   گر  آزمون همTest of Homogenity of Varianceدر جدول 

روش، بر اساس ميانگين، بر اساس ميانه، بر اساس درجه آزادي تعـديل شـده و بـر اسـاس ميـانگين                      
 Sigمقدار  ،ها همگرا هستند يا نه        كوتاه شده ارائه شده است براي قضاوت در مورد اينكه آيا واريانس           

خطـاي   (αگيريم و آن را بـا مقـدار            نظر مي    براي هر يك از روشهاي فوق در         را داري  يا سطح معني  
هـا در دو گـروه برابـر          توان گفت كه واريانس      آنگاه مي  Sig>αاگر  . كنيم  تحقيق مقايسه مي  ) نوع اول 

ها در دو گروه برابر نيستند، همان طور كه مالحظه            توان گفت واريانس     آنگاه مي  Sig<αهستند و اگر    
هـا بـا      توان گفت واريانس    است كه مي  ) α=05/0ر گرفتن   با در نظ   (Sig>αشود در روشهاي فوق       مي

  . هم برابرند
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ايـن نمـودار بـه      . كنـد   ها و آقايان مبتال بيان مي        را براي قند خون خانم      افقي نمودار باال هيستوگرام  

  .نمودار شاخه و برگ مشهور است

  
در شـكل  . رت اسـت هاي پ  معياري براي شناسايي شكل توزيع و شناسايي دادهBox Plotنمودار 

خط سياه وسط جعبـه بيـان كننـده    . اي براي هر دو سطح زن و مردها بيان شده است       باال نمودار جعبه  
 75ام و صـدك     25ها و ابتدا و انتهاي جعبه نشان دهندة چارك اول و چارك سوم يا صدك                  ميانه داده 
در . هاسـت   رمـال داده  دهنده شـكل ن     هر چه خط مشكي بيشتر در وسط مستطيل باشد نشان         . ام هستند 

دنبالة باال و پائين مستطيل كه دو خط افقي در انتهاي دو خط عمودي باال و پائين مستطيل هستند مرز                    
ام كه يك مرد اسـت مقـدار قنـد          27براي مثال در شكل باال نفر       . باشند  هاي پرت و مرزي مي      بين داده 

ام كه يك زن است مقـدار فـشار     22و نفر   ) شوند   مشخص مي  Oهاي پرت با عالمت       داده(خون پرت   
هـا    دارند، معيار پرت بودن داده    ) شوند   مشخص مي  *هاي مرزي با عالمت       داده(خون مشكوك مرزي    
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  . باشد مي) σ3-μ و σ3+μ(در اين روش بيرون قرار گرفتن از فاصلة 
هـاي    مديگر زير آيـت   .  بيان گرديد  SPSSافزار    در اين فصل سه ابزار ارائه آمارهاي توصيفي در نرم         

 مربوط به آمار استنباطي و بدست آوردن رابطة ميان متغيرهاست كه در فصول بعد بـه                 Analyze منو
ها، رگرسيون، ناپارامتري، ضرايب همبستگي و        جداول توافقي، آزمون فرض   نظير  تعدادي از آنها مانند     

  .پرداخته خواهد شدكنترل كيفيت به تفضيل 
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  فصل پنجم فصل پنجم 
  

ها  ها  ويرايش مقادير دادهويرايش مقادير داده

:   : ـ مقدمهـ مقدمه1ـ55

.. ها، چسباندن دو فايل داده به هـم و            داده 

ـ1
هـاي فايـل جـاري        توان بـر روي داده      گردند كه به كمك آنها مي       در اين بخش ابزارهايي معرفي مي     

بنـدي سـطوح      تغييراتي نظير اعمال محاسبات رياضي بـر روي متغيرهـا، تغييـر كـد متغيرهـا، رتبـه                 
دهي   ها، وزن   هبندي داد   ها، دسته   متغيرها، مرتب كردن داده   

 بيــان Transform و Dataاز طريــق ابزارهــاي دو منــو 
  . شده است

ها):  ):ها  داده (Dataـ منو ـ منو 2ـ55 داده (2Dـ ata

  
در اين منو امكان تغيير متغيرها، اضـافه كـردن متغيرهـاي            

هـا،    ها، ادغـام داده     ها، مرتب كردن داده     جديد به فايل داده   
درذيـل  . دهد  را در اختيار كاربر قرار مي     ... ها و     انتقال داده 

  . تعدادي از ابزارهاي پركاربرد اين منو بيان شده است
Define  Dates:(    :( )Defineاز طريق زير منو    از طريق زير منو    ( تعريف متغير زمان  تعريف متغير زمان -- Dates

تواند با انتخاب هر يك از قالبهاي زمـان           شود و كاربر مي      پنجرة زير باز مي    ،با انتخاب اين زير آيتم      
  .چند متغير را به فايل جاري اضافه نمايديك يا 

  
 را انتخـاب نمايـد و   Days و Hours نوع Case Ave براي نمونه در صورتي كه كاربر از قسمت 
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 را بنويسيد آنگاه در 0 عدد Hour و در قسمت 1 عدد Day، در قسمت First Case isاز قسمت 
شـود    اضـافه مـي  -DATE و -DAY-  ،HOURهاي  پايان متغيرها در فايل جاري سه ستون با نام      

انـد بـراي      را به ترتيب براي هر سطر نوشته و به پيش رفتـه           ) روز و ساعت  (كه روز ساعت و زمان      
 در 23 و 0 نيـز بـين عـدد    -HOURكنـد و    تغيير مي2 سطر به عدد     24 بعد از    -DAYمثال تاريخ   

  . گردد سطرها تكرار مي
):Sortcases:(  )Sاز طريق زير منو   از طريق زير منو   (مرتب كردن سطرهامرتب كردن سطرها  -- ortcases

 را بر حسب مقادير يك متغير مرتب نمائيم Data Viewها و سطرهاي پنجرة  اهيم كل دادهواگر بخ
  . شود در صورت انتخاب اين فرمان جعبة گفتگوي زير ظاهر مي. نمائيم از اين آيتم استفاده مي

  
ن هـر   تـوا   در صورت نيـاز مـي     . شود  در قسمت سمت چپ فهرست متغيرهاي فايل جاري ديده مي         

 كـردن بـر روي      Click كردن بر روي آن و سپس        Clickمتغيري را براي مرتب كردن انتخاب و با         
در اين حالت كليه متغيرهاي موجود در فايل بر اسـاس  .  قرار دادSort by آن را در جعبه نشانه 

ي  چگونگSort Orderبخش . شوند  مرتب ميSort byمقادير متغير يا متغيرهاي منتخب در جعبة 
هـا بـه صـورت افزايـشي گزينـة       بـراي مرتـب كـردن داده   . دهـد  هـا را نـشان مـي        مرتب كردن داده  

Ascending و كاهشي گزينة Descendingرا انتخاب كنيد  .  
ها قرار داده و آن را به جعبة    ي مرتب كردن داده   ا را مبن  Weight متغير   Carsبراي مثال اگر در فايل      

Sort by   منتقل كنـيم و گزينـة Ascending       را بـزنيم در نتيجـه در فايـل جـاري ابتـدا اطالعـات 
دهد كه وزن آن از همه كمتر است و در نتيجـه آخـرين سـطر                  متغيرهاي ماشيني را در سطر اول مي      

  . اطالعات ماشيني است كه داراي بيشترين وزن بوده است
):T( ها   ):Transposeاز طرق زير منو  از طرق زير منو  ( ها   برگرداندن داده برگرداندن داده-- ranspose

هـا جابجـا      ها را در مجموعـه داده       توان جاي سطرها و ستون       مي Data در منو    با انتخاب اين دستور   
  : شود پس از انتخاب اين فرمان، جعبة گفتگوي زير ظاهر مي. كرد
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متغيرهاي موجود در جعبة سمت چپ، ستونهاي فايل جاري هستند، با انتخاب حداقل يكي از اين                

هايي كه قصد برگرداندن آنهـا بـه سـطر را داريـم،              ستون Variable(s)متغيرها و انتقال آن به جعبه       
ذكر اين نكته ضروري است كه ساير ستونهاي انتخاب نشده پس از اجراي فرمـان           (كنيم    انتخاب مي 
 به ذخيره نـام متغيرهـايي اختـصاص دارد كـه برگـردان      Name Variableجعبة ) شوند حذف مي

فزار بـه صـورت خودكـار آن را در متغيـر            ا  شوند، در صورتي كه چنين متغيري معرفي نشود نرم          مي
Case-LbL  هاي     متغير با نام   3براي مثال   . دهد   جاي ميX1   و X2   و X3        به صـورت ذيـل موجـود 

  . هستند
4X 3X  2X  1X  Name 

100  5/17  10  1  1  
200  4/12  30  2  2  
200  7/13  40  1  3  

  
  :نتيجة برگردان اين متغيرها به صورت ذيل است

  

  
  .  نام متغيرها قبل از برگرداندن حفظ شده استCase-LbLشود در ستون  ه ميهمانطور كه مالحظ

  
Marge  Files:(   :( )Margeاز طريق زير منو     از طريق زير منو     (هاي ديگرهاي ديگر  ها از فايلها از فايل  اضافه كردن دادهاضافه كردن داده-- Files

هر گاه كاربر بخواهد متغير يا سطري از فايل ديگري را به فايل جـاري اضـافه نمايـد از زيـر منـو                        
Marge File در منو Dataاين زير منو مانند شكل ذيـل داراي دو فرمـان   . نمايد اده مي استفAdd 

Cases…    براي اضافه نمودن سطرهاي جديد از يك فايل بيروني به فايـل جـاري و فرمـان Add 

Variables…                در .  جهت اضافه كردن متغيرهاي جديد از يك فايل بيروني به فايـل جـاري اسـت
   :ذيل نحوه كار با هر دو بيان شده است
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Add  Cases:(   :( )Addاز طريق زير منو   از طريق زير منو   ( اضافه كردن سطرهاي جديد اضافه كردن سطرهاي جديد-- Cases

ايـي كـه سـطر يـا      ايـي بـراي انتخـاب فايـل داده     پنجـره . كنيم  را فعال ميAdd Casesابتدا دستور 
شكل پنجره دقيقاً شـبيه بـه پنجـرة         . گردد  سطرهايي از آن به فايل جاري اضافه خواهد شد فعال مي          

Save asيلي كه قصد اضافه كـردن سـطرهاي آن را بـه فايـل جـاري داريـم       با انتخاب فا. باشد  مي
  :شود ايي به صورت زير باز مي پنجره

  
دهنده دستور فرعي و مسير فايل انتخابي براي ادغام با فايل جـاري اسـت بـراي                   عنوان جعبه، نشان  

. اند  انتخاب شده  Exam براي اضافه شدن به سطرهاي متغيرهاي        Exam2.savمثال متغيرهاي فايل    
رود كه هر دو فايل داراي متغيرهـاي    زماني به كار ميAdd Casesذكر اين نكته ضروري است كه 
بـراي مثـال    . هاي آنها را در يـك فايـل بـا يكـديگر جمـع نمـائيم                 مشابه باشند و تنها بخواهيم داده     

اي آن  هـ   نامـه   اطالعات يك بررسي ميداني كه در استانهاي اصفهان و تهران انجام گرفتـه و پرسـش               
در اين صـورت اگـر فايـل        . كامالً يكسان بوده است را بخواهيم از اين طريق با يكديگر ادغام كنيم            

تـوان    اطالعاتي تهران فايل جاري و فايل اطالعاتي اصفهان فايل بيروني باشـد بـا ايـن دسـتور مـي                   
ورد بررسـي   اطالعات افراد مورد بررسي در اصفهان در هر يك از متغيرها را به اطالعـات افـراد مـ                  

در همان متغيرها اضافه نمود و فايلي تشكيل داد كه حاوي اطالعات بررسي ميـداني از                فايل تهران   
  . شهروندان تهراني و اصفهاني است

ـ متغيرهاي جفـت   (Un Paired Variablesدر قسمت سمت چپ جعبه، فهرستي با عنوان  ) شدهن
ايـن  . را براي تركيب با يكديگر انتخاب كرد      توان از ميان آنها متغيرهاي مناسب         موجود است كه مي   

 مربوط به فايل جـاري و متغيرهـايي بـا           [*]شوند، متغيرهايي با نماد       متغيرها به دو دسته تقسيم مي     
در سـمت راسـت جعبـة       . اسـت ) فايـل منتخـب جهـت ادغـام       ( مربوط به فايل خـارجي       [+]نماد  

اي جفت نـشده را از هـر يـك از فايلهـا             تواند متغيره   گيرند و فرد مي     متغيرهاي جفت شده قرار مي    
  .  به صورت جفت شده به قسمت سمت راست منتقل كندPair بر روي گزينة Clickانتخاب و با 

ايـن  . كنـد   امكان تغيير نام متغيرهاي هر دو فايل جاري و خارجي را فـراهم مـي   …Renameكليد  
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يان دو متغير از دو فايل مختلـف كـه          هاي متفاوت يا تمايز ب      گزينه براي زوج كردن متغيرهايي با نام      
توانيد نتيجه ادغـام دو فايـل را در            مي OKبا تأئيد فرمان توسط دكمة      . رود  هم نام هستند به كار مي     

ذكر اين نكته ضروري است كه نتيجة ادغام در يك فايل جديـد  .  مالحظه كنيدData Viewپنجرة 
  . شود با نام جديد نمايش داده مي

) : A(يرها  ) : Add  Variablesاز طريق زير منو  از طريق زير منو  (يرها اضافه كردن متغ اضافه كردن متغ-- dd Variables

در صورتي كه بخواهيم متغيرهايي را از يك فايل بيروني به متغيرهاي فايل جاري اضـافه نمـائيم از               
 از زيـر  Add Variableدر ابتدا پس از انتخاب فرمان . نمائيم  استفاده ميAdd Variablesدستور 

شود كه در آن بايـد مـسير فايـل خـارجي را       باز ميايي ، پنجرهAnalyze و منو Marge Filesمنو 
  :شود سپس پنجرة گفتگوي ذيل باز مي.  را بزنيمContinueمشخص و دكمة 

  
 Excluded Variablesدر جعبة سمت چپ متغيرهاي هر دو فايل جـاري و خـارجي بـا عنـوان     

خـاص، آنهـا را     در صورت تمايل به ادغام متغيرهـاي فايـل          . گيرد  جاي مي ) متغيرهاي حذف شده  (
در سمت راست كه متغيرهاي فايل جديد حاصل از  New Active Datasetفعال كرده و به جعبة 

اگر متغيرهاي ادغامي قبالً مرتب شده باشـند، نـام متغيـر يـا              . كنيم  باشد، منتقل مي    ادغام دو فايل مي   
ايـن متغيرهـا   . ردگيـ   جـاي مـي  Key Variablesاند در جعبه  متغيرهايي كه مبناي اين ترتيب بوده

  . توانند در هر دو فايل جاري و خارجي يا يكي از آنها قرار داشته باشند مي
اگـر متغيرهـاي كليـدي در هـر دو فايـل      . دهد  محل اين متغيرها را نشان ميMatch Casesگزينة 

 كـرده، اگـر در فايـل خـارجي     Both File… ، Clickجاري و خارجي قرار دارند بر روي گزينة 
 را فعـال  …Working Dataانـد گزينـة     و اگر در فايـل جـاري  …External Fileگزينة هستند 

  . كنيم مي
 را براي تغييـر     Rename كرده و كليد     Clickدر صورت تمايل به تغيير نام متغير بر روي نام متغير            

 يـك فايـل حـاوي تمـامي     Data View در پنجـرة  OKبا تأئيد فرمان توسـط كليـد   . نام آن بزنيد
انـد   شده New Active Dataset           هايي كه از فايل خارجي و فايل جاري دارد پنجرة متغير

  . آيد به وجود مي
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): Split  File… :(   )Sاز طريق زير منو  از طريق زير منو  (  تجزيه فايل جاري تجزيه فايل جاري-- plit File…

ها بر روي متغيرها در خروجي در سطوح مختلف يك متغير             هر گاه بخواهيد تمامي تجزيه و تحليل      
 Descriptiveبراي مثال اگر كاربر بخواهد فرمان       . شود   اين فرمان استفاده مي    گسسته انجام گيرد از   

را بر روي متغيرهاي پيوسته فايل جاري كه اطالعات بيماران مبـتال بـه هپاتيـت اسـت در سـطوح                     
 Splitتواند متغير گسسته نـوع هپاتيـت را مبنـي     مختلف متغير گسسته نوع هپاتيت بدست آورد مي   

  :شود  پنجره زير باز ميSplitعد از اجراي زيرمنو ب. ها نمايد داده

  
در صـورتي كـه هـيچ يـك از متغيرهـاي            . در قسمت سمت چپ كليه متغيرهاي فايل وجود دارنـد         

باشد در صـورتي    فعال مي…Analyze all Casesها نيستد گزينة  گسسته مبناي شكستن خروجي
 :Groups Based On را وارد  را انتخـاب و يـك متغيـر گسـسته    Compare Groupsكه گزينـة  

دهيد در سـطوح      هايي كه توسط فرامين آمار توصيفي و آمار استنباطي انجام مي            نمائيد تمام خروجي  
و در صـورتي كـه      . شـود   مختلف نوع هپاتيت و در كنار يكديگر براي امكان مقايسه نتايج بيان مـي             

 Groupsاتيـت را وارد   را انتخـاب و متغيـر نـوع هپ   :Organize Output By Groupsگزينـة  

Based On:هايي كه بعد از آن به وسيلة آمار توصيفي و آمار استنباطي گرفته  كليه خروجي.  نمائيد
  . شود شود براي هر يك از سطوح نوع هپاتيت و بدون امكان مقايسه نتايج ارائه مي مي

در صـورتي كـه فايـل     و …Sort the Fileها قبالً مرتب شده باشد گزينة  در صورتي كه فايل داده
اسـت   ذكر اين نكته ضرور ي. زنيم  را مي File is Already Sortedقبالً مرتب نشده است گزينة 

گـردد بلكـه     هيچ تغيير خاصي مالحظه نمـي OK از طريق دكمة Split Fileكه بعد از تأئيد فرمان 
از آن انجام گيـرد نتـايج   زمينه اجراي فرمانهاي بعدي است و هر فرماني كه بعد        اين فرمان تنها پيش   

  . دهد  است در خروجي نشان ميSplitرا در سطوح مختلف متغيري كه مبناي 
هـا انجـام پـذيرد بايـد آن را بـه       ها و خروجـي   بر روي داده   Splitخواهيد عمل     در صورتي كه نمي   

  .  تأئيد نمائيدOK برگردانده و با دكمة …Analyze all Casesحالت اوليه يعني گزينه 
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):S( ا   ):Select  Casesاز طريق زير منو از طريق زير منو ( نتخاب كردن سطرهانتخاب كردن سطرهاا-- elect Cases

 تنها بـر روي سـطرهايي از        SPSSافزار    هاي آماري نرم    خواهيم كليه تجزيه و تحليل      هنگامي كه مي  
 بـراي انتخـاب     Dataمتغيرها كه داراي شرايط خاصي هستند انجـام گيـرد از ايـن فرمـان در منـو                   

 جعبة گفتگـوي زيـر   Select Casesبا اجراي فرمان . نيمك سطرهاي با شرايط مورد نظر استفاده مي
  :شود باز مي

  

  
  

در قسمت سمت چپ ايـن پنجـره        . نمائيم   اجرا مي  Cars.savبراي مثال اين فرمان را بر روي فايل         
شوند و در قسمت سمت راسـت         ها نمايش داده مي     كليه متغيرهاي موجود در صفحه ويرايشگر داده      

  . ها بيان شده استانواع روشهاي انتخاب سطر
ها در تجزيـه   كند كه كليه سطرها و داده  كه گزينة اوليه اين پنجره است بيان ميAll Casesـ گزينه 
  . هاي آماري شركت نمايند و تحليل
 …Ifتوان شرط خاصي را از طريق دكمة  كند كه مي  بيان ميIf Condifion is Satisfiedـ گزينة 

شود و با انتخاب       فعال مي  …Ifر صورت فعال كردن اين گزينه دكمة        د. ها اعمال نمود    بر روي داده  
  :شود آن پنجرة زير ظاهر مي
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ــر   ــا وارد كــردن متغي ــال ب ــراي مث  در قــسمت پنجــره ســمت راســت و اعمــال شــرط  Engineب
300Engine>     300نمائيم كه ظرفيت موتور در آنهـا بـاالتر از مقـدار                تنها سطرهايي را انتخاب مي 

 هـستند  Data View هر چند در پنجرة 300 مقدار يا برابرينهاي با ظرفيت موتور كمتراست و ماش
با اعمـال شـرط     . كنند   شركت نمي  Analyzeهاي آماري از طريق زيرمنوهاي        اما در تجزيه و تحليل    

  . شود افزار اعمال مي  اين شرط به نرمOK و تأئيد فرمان توسط دكمة Continueو زدن دكمه 
ها را براي شـركت در    يك نمونة تصادفي از سطرها و دادهRandom Sample of Casesـ گزينة 

 Clickگردد و بـا        فعال مي  …Sampleبا فعال كردن آن گزينه      . نمايد  ها انتخاب مي    تجزيه و تحليل  
  :شود بر روي آن پنجرة زير باز مي

  
در روش نخـست    .  كـرد  توان يك نمونة تصادفي از سطرها انتخـاب         در پنجره باال به دو صورت مي      

 را در قــسمت 99 تــا 1تــوان عــددي بــين  شــود و مــي هــا انتخــاب مــي يــك درصــد از كــل داده
Approximatlyوارد نمود  .  

   :در روش دوم كه دو عدد در قسمت

  
 سـطر   100 در خانة دوم تعداد      300 در خانة اول و عدد       100شود براي مثال با نوشتن عدد         وارد مي 

  . نمايد  سطر اول انتخاب مي300ز را به صورت تصادفي ا
شود و بـا    فعال مي…Range كه با انتخاب آن دكمة Based on Time or Case rangeـ گزينة 
Clickشود  بر روي آن پنجرة زير باز مي :  

  
 Last در قـسمت  50 و عدد First Cases در قسمت 10در اين پنجره براي نمونه با نوشتن عدد 
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Cases    41افزار فقـط ايـن        نمائيم و نرم     را براي تجزيه و تحليل انتخاب مي       50 تا 10 تنها سطرهاي 
  . نمايد هاي آماري انتخاب مي سطر را در تجزيه و تحليل

دهد كه يك متغير را در قسمت پـائين آن    اين امكان را به كاربر ميUse Filter Variableـ گزينه 
در ايـن روش هـر      .  و اعـداد غيرصـفر باشـد       0اي  هـ   اين متغير انتخابي بايد شـامل داده      . وارد نمايد 

كند و هر سـطري را كـه متغيـر مـورد نظـر                 دارد را انتخاب نمي    0سطري كه متغير مورد نظر مقدار       
  . نمايد عددي غير از صفر را در خود جاي داده انتخاب مي

  
روشـهاي  افزار نحوه برخورد با سطرهايي را كه با يكي از   نرمUnselected Case Areدر قسمت 

 Data View ايـن سـطرها در پنجـرة    Filteredبـا انتخـاب   . نمايـد  اند معين مـي  باال انتخاب نشده
شود، انتخـاب نـشدن آنهـا در     شوند و با خطي كه بر روي شماره سطرها آنها كشيده مي        مشاهده مي 

  . گردد ها مشخص مي تجزيه و تحليل
هـا حـذف      اند از پنجرة نمايـشگر داده       نشده تمامي سطرهايي كه انتخاب      Deletedبا انتخاب گزينة    

  . شوند مي
 و يـا شـرط   If Condition is Satisfiedهـايي كـه بـا روش     براي مثـال نتيجـة انتخـاب ماشـين    

Engine>300 در گزينة If و انتخاب Filtered به وجود آمده در پنجرة Data View  به صـورت 
  :ذيل است

  
  

 بـوده بـا     300 در آنها كمتر يا برابر عدد        Engineمقدار  شود سطرهايي كه      همانطور كه مالحظه مي   
 به مجموعة   $_Filterاند و همچنين متغيري با نام          بر روي شماره سطر آنها مشخص شده       /عالمت  

 مشخص  0 و هر سطر انتخاب نشده در آن با عدد           1متغيرها اضافه شده كه هر سطر انتخابي با عدد          
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  . شده است
 صـورت   Analyze يا هر فرمان ديگري از منـو         Frequencyرماني نظير   ها ف   حال اگر بر روي داده    

  . شود اعمال ميي انتخاب شده پذيرد، تجزيه و تحليل فقط بر روي اين سطرها
  
):W( وزن  ):Weight  Casesاز طريق زير منو  از طريق زير منو  ( دهي سطرهادهي سطرها  وزن-- eight Cases

 دسـتور اسـتفاده     توانيم از اين    ها در نظر بگيريم مي      هر گاه بخواهيم اعداد يك متغير را فراواني خانه        
  :شود  جعبة گفتگوي زير باز ميDataبا اجراي اين فرمان در منو . نمائيم

  

  
  

 Do Not Weight Cases   اگر هيچ متغيري را به عنوان متغير وزني در نظر نگرفته باشـيم گزينـة  
 را Weight Cases byو اگر متغيري را به عنـوان فراوانـي متغيـر وزنـي در نظـر بگيـريم گزينـة        
  . نمائيم انتخاب و آن متغير را از قسمت سمت چپ وارد قسمت سمت راست مي

 را به عنوان متغير وزني وارد نموده باشيم به اين معني است كـه               3Xهاي ذيل اگر      براي مثال در داده   
 ،...و  ) سـطر دوم  ( نفر مـرد بـا تحـصيالت ديـپلم           30و  ) سطر اول ( خانم با تحصيالت ليسانس      40

 در حقيقت به معنـي فراوانـي   30 و 40 گرديده است و اعداد Data View وارد پنجرة اطالعاتشان
افزار   باشد كه به دليل جلوگيري از تكرار با استفاده از اين فرمان به صورت زير براي نرم                  سطرها مي 

   :قابل درك است

  
  

تبديل):  ):تبديل (Transformـ منو ـ منو 3ـ55 3T) ransformـ

ن منو براي انجام    همانطور كه قبالً عنوان شد از زير منوهاي اي        
ها، انجام عمليات رياضي بـر روي       عمليات تبديل بر روي داده    
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در ادامـه  . شـود  اسـتفاده مـي  ...  جايگزاري مقادير گم شده و  عددي، هاي  ها، تغيير كد دادن داده      داده
  . ترين ابزارهاي اين منو بيان گرديده است تعدادي از مهم

  
):Compute:(   )Cاز طريق زير منو  از طريق زير منو  ( انجام محاسبات رياضي بر روي متغيرهاانجام محاسبات رياضي بر روي متغيرها-- ompute

هاي رياضـي بـر روي متغيرهـاي فايـل      به منظور ايجاد متغيرهاي جديد با اعمال محاسبات و گزاره        
با اجراي ايـن فرمـان جعبـة        .  استفاده نمود  Transform از منو    computeتوان از فرمان      جاري مي 

  :شود گفتگوي زير باز مي

  
بـه محـض   . نمـائيم  را وارد مي) نام متغير مقصد (Target Variableدر سمت چپ و باالي جعبه، 

توان نوع و بـر   برجسته شده و مي) نوع و برچسب (Label… & Typeورود اولين كاراكتر، كليد 
  . چسب متغير جديد را تعريف كرد

تواند يكي از متغيرهاي جديد هم باشد اما در ايـن حالـت               الزم به ذكر است كه نام متغير جديد مي        
 جعبة گفتگوي زيـر بـاز   Label… & Typeكليد  با فعال كردن. قديمي از بين خواهد رفتمتغير 
  :شود مي
  

  
  

تـوان بـراي      مي. نمائيم  ، بر حسب متغير جديد را وارد مي       Label با انتخاب گزينه     Labelدر بخش   
يـز  به خاطر سپردن نوع محاسباتي كه منجر به ايجاد متغير جديد شده است عبارت رياضـي آن را ن                  

انتخـاب  « يعنـي  Use Expresion as Label  در اين حالت گزينـه . به عنوان برچسب معرفي كرد

www.GhadamYar.com



 يكـي از انـواع عـددي        Typeنمـائيم و در قـسمت         را انتخـاب مـي    »  عبارت بـه عنـوان برچـسب      
(Numeric)   اي     و يا رشته(String)            را همراه با تعداد كاراكترهاي آن بسته به نوع عمليات انتخاب 

  . كنيم  ميClick را Continueئيم و براي تأئيد فرايند دكمة نما مي
اي است كه آماده دريافت متغيرهـا، عالئـم، توابـع و شـرايط       جعبهNumeric Expressionجعبة 

عالئم رياضي مورد نياز در وسط صـفحة قـرار دارنـد و توابـع آمـاري و      . منطقي و تركيب آنهاست   
  . دارند قرار Function Groupرياضي در قسمت 

بـراي مثـال اگـر      . نمـائيم   براي ساخت يك عبارت رياضي از اجزاي مختلف اين صفحه استفاده مي           
هـاي     ايجاد كنيم بايد هر يك از گزينه       خواهيم متغير جديدي با نام        مي

  : نمائيمNumeric Expressionزير را به ترتيب وارد قسمت 
Aln(AA[S 3

12
21 ×+= )]

بـه معنـي     (**،  2A،  +كنـيم، سـپس        را وارد مـي     و   1Aن بـر روي      كرد Clickسپس با    و ]ابتدا  
ــوان ــيط  ،  ] و lN(?) ، 3A 0، 12، )ت ــال در مح ــر Target Variableح ــسمت S متغي  و در ق

Numeric Expressionعبارت  :  
)](*12**[ 321 ALNAA +  

 شرايط خاصي   خواهيم اين عمليات فقط بر روي مقاديري از يك متغير كه            اگر مي . نوشته شده است  
 كردن بر   Clickبا  .  بر روي نتايج اعمال كرد     …Ifتوان آن شرط را با دكمه         را دارند اعمال شود مي    

  :شود  پنجرة زير باز ميIfروي 
  

  
  

 در هـر    A4خواهيم عمليات رياضي بر روي سطرهايي انجام پذيرد كه مقدار متغيـر               فرض كنيد مي  
 2 كمتر يا مـساوي عـدد        A4 اين عمل را براي مقادير        باشد و  2يك از سطرهاي آن بزرگتر از عدد        

، شـرط  Include if Case Satisfies Conditionاعمال نكند در اين صورت مانند باال با انتخاب 
2>4Aنويــسم و دكمــة   را مــيContinue را Clickنمــائيم تــا بــه پنجــرة گفتگــوي اصــلي   مــي
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Computeحال اگر با استفاده از دكمة .  بر گرديمOK  فرمانComputeرا تأئيد نمائيم  .  
همـانطور كـه   . نمائيـد  گردد كه نتـايج آن را مالحظـه مـي     ظاهر ميS متغير Data Viewدر پنجرة 

 را 4A<2شود اين عمليات رياضي تنها بر روي سطرهايي انجام پذيرفته است كه شرط           مالحظه مي 
  . اند  اعمال شد دارا بوده…Ifكه از طريق دكمة 

هاي متغيرهاي موجود يكـسان        در جريان اجراي فرمان نام متغير مقصد با يكي از نام           در صورتي كه  
شود، كـه تنهـا       هاي قديم ظاهر مي     هاي جديد به جاي داده      باشد پيامي مبني بر تأئيد جايگذاري داده      

  . شود در صورت تأئيد جايگزاري، متغير قديم حذف مي
  
):C(خاص   ):Countاز طريق زير منو     از طريق زير منو     (خاصهاي يك متغير با شرايط هاي يك متغير با شرايط    شمارش تعداد داده شمارش تعداد داده-- ount

 در  Countاگر بخواهيم مقادير متغيرها را كه داراي شرايط خاصي هستند شمارش كنيم، از فرمـان                
  :شود با انتخاب اين فرمان جعبه گفتگوي زير باز مي. كنيم  استفاده ميTransformمنو 

  

  
  

شـود و در   گيـرد، نوشـته مـي    ي مي نام متغيري كه شمارشها در آن جاTarget Variableدر جعبة 
اگر بخـواهيم   . شوند  جعبة پائين آن فهرست تمامي متغيرهاي موجود در فايل جاري نمايش داده مي            

  .نمائيم وارد ميTarget Labelبه متغير جديد برچسب بزنيم نام آن برچسب را در قسمت 
 آن را داريـم وارد   متغيرهايي را كه قصد شمارش حالتهاي مختلـف Numeric Variableدر جعبة

  :شود اين شمارش به دو صورت انجام مي. نمائيم مي
  . اي براي مقادير متغير الف ـ ورود شرايط شمارش از طريق تعيين محدوده
   …If و  Values… Defineكليدهاي(ب ـ صدق كردن شرايط شمارش در عبارات منطقي 

  :شود  زير ظاهر مي جعبة گفتگوي ديگري به شكلDefine Valuesبا انتخاب كليد 
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 را انتخاب كرده عدد را داخل پنجرة        Valueخواهيد عددي خاص را شمارش كنيد بخش          ـ اگر مي  
  .  قرار گيردValues to Countزنيم تا عدد در پنجرة   را ميAddآن نوشته و دكمة 

ــه - ــداد دادهSystem-Missing گزينـ ــاي      تعـ ــا جـ ــه بـ ــستمي را كـ ــده سيـ ــم شـ ــاي گـ   هـ
تـوان آن را وارد        مي Addنمايد همانند باال با دكمة        در متغير موجود است شمارش مي       يم  يمي  . م

Values to Countنمود كه شمارش شود  .  
هايي را كـه گـم شـده     هاي گم شده، چه داده  همة انواع دادهSystem or User-Missingـ گزينة 

ماننـد بـاال بـا قـرار دادن در          هاي گم شده تعريف شده توسط كاربر را ه          سيستمي هستند و چه داده    
Values to Countكند  شمارش مي .  

ايم و تعداد اعـداد يـك متغيـر را كـه               يك فاصله كه پائين و باالي آن را وارد كرده          Rangeـ گزينة   
  . نمايد درون اين فاصله است شمارش مي

ر از  باعث شمارش هر عـدد كـوچكت  Lowest Though و باز شدن پنجرة Rangـ انتخاب گزينة 
  . شود عدد وارد شده در اين قسمت مي

 باعث شمارش هر عـدد بزرگتـر از   Though Highest و باز شدن پنجرة Rangeـ انتخاب گزينة 
  . شود عدد وارد شده در اين قسمت مي

 زده شود تا نتايج در قالب       Addالزم به ذكر است بعد از انتخاب هر يك از روشهاي باال بايد دكمة               
  .  وارد گرددValues to Countپنجرة 

 A1 و A2 و مقـادير گـم شـده در متغيـر     7 و 5 و بين 3براي مثال در فايل زير مقادير كمتر از عدد  
  : بيان شده استSشمارش شده و نتايج آن در قالب متغير جديد 
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 ، كليه اقدامات فقط بر روي سطرهايي انجام گيرد كـه شـرايط          Countهر گاه بخواهيم مانند فرمان      
نحوه انجام كار در پنجره     .  بيان نمود  …Ifتوان آن شرايط را از طريق دكمة          اصي داشته باشند، مي   خ

  .  باشد ظاهر شده درست مانند قبل مي
  
):R( ها   ):Recodeاز طريق زير منو   از طريق زير منو   ( ها  تغيير كد دادهتغيير كد داده-- ecode

 منـو  تواند از ايـن فرمـان در      هر گاه كاربر بخواهد كدهاي عددي يك يا چند متغير را تغيير دهد مي             
Transform  براي مثال اگر سطح تحصيالت از زير ديپلم تا ليسانس بـه ترتيـب بـا                .  استفاده نمايد

خواهد افراد را به دو گروه داراي سـطح تحـصيالت              مشخص شده است و كاربر مي      4 تا   1كدهاي  
 را  2 و   1ديپلم و زير ديپلم و افراد باالي سطح تحصيالت ديپلم تقسيم نمايد الزم است كه كدهاي                 

تـر    با برچسب تحصيالت ديپلم و پائين1كه معرف سطح تحصيالت زير ديپلم و ديپلم است به كد            
 بـا   2 را كه معرف سطح تحصيالت فوق ديپلم و ليسانس و باالتر است را بـه كـد                   4 و   3و كدهاي   

  . برچسب سطح تحصيالت باالي ديپلم تغيير كد دهد
 0زان كالس را بر اساس متغير نمرة آنها كه عددي بـين             آمو  خواهد دانش   مثال ديگر آن كه معلم مي      

براي اين منظور الزم است كه      .  است به دو گروه زير ده و باال يا مساوي عدد ده تقسيم نمايد              20تا  
و » نمره كمتـر از ده    « با برچسب    1يك تغيير كد انجام شود و به همة نمرات پائين عدد ده كد عدد               

داده شـود   » نمره بيشتر يا برابـر ده     « با برچسب    2ر از عدد ده كد عدد       به همة نمرات مساوي يا باالت     
 2 و   1شود كه به جاي نمـرات پيوسـته افـراد داراي اعـداد                در اين صورت متغير جديدي ايجاد مي      

تواند جايگزين متغير قبلي گردد و يا يك متغير جديد در پنجره              متغير جديد ايجاد شده مي    . باشد  مي
 Into Same"هـاي    بـه همـين دليـل عمـل تغييـر كـد داراي دو حالـت بـا نـام         ها ايجاد شود داده

Variable"       بـه معنـي جـايگزيني در داخـل همـان متغيـر و "Into different variable"  يعنـي 
  . باشد اري در داخل متغير جديد ميذجايگ

:)I(ذ    :)Into  Same  Variableاز طريق زير منو  از طريق زير منو  (اري در همان متغيراري در همان متغيرذـ تغيير كد و جايگـ تغيير كد و جايگ nto Same Variable
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 در منـو  Recode منـو  را از زيـر  Into Same Variableهت اجراي اين نوع كدگذاري دسـتور  ج
Transformشود ايي به صورت ذيل باز مي كنيم، پنجره  انتخاب مي:   

  

  
  

در اين حالت متغيرها يـا      . در قسمت سمت چپ فهرست متغيرهاي موجود فايل جاري وجود دارد          
نمـائيم    وارد مـي Numeric Variablesنها را داريم به جعبـة  متغيرهايي را كه قصد تغيير كدهاي آ

 امكان اعمال … Ifكليد . نمائيم  متغير فشار خون را وارد اين قسمت ميExamبراي مثال در فايل 
 و Computeآورد و نحـوه عمـل ايـن كليـد هماننـد فرمانهـاي        شرط بر روي سطرها را فراهم مي      

Countباشد  مي .  
  

امكان معرفي و جايگزيني مقادير كدهاي ) مقادير قديم و جديد (…Old and New Valuesكليد 
در صورت فعال شدن اين . كند  فراهم مي(Old Values) را با مقادير قبلي(NewValues)منتخب 

هـاي مختلـف معرفـي مقـادير قبلـي        شامل گزينهOld Valueبخش . گردد كليد، پنجرة زير باز مي
  :.شود جديد به آن منتسب ميمتغيرهاست كه مقادير كدهاي 

  

  
  

، )مقـادير گمـشده سيـستمي    (System Missing، )مقدار يك متغير (Valueتواند  ها مي اين گزينه
System-or user-Missing)  و مقـاديري در فاصـله عـددي    ) مقادير گمشده سيستمي يا كـاربري

است ) ساير مقادير (All Other Valuesتنها تفاوت در گزينة ) Countمشابه دستور (معين باشند 
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گيرند ولي قصد تغيير كد آنها را هم          هاي قبلي قرار نمي     كه شامل تمامي مقاديري است كه در گزينه       
  . داريم

كنـيم، سـپس     انتخاب مـي Old Valueبراي اعمال يك تغيير كد، ابتدا نوع مقدار قبلي را از بخش 
توانـد يـك مقـدار معـين      ائيم كـه مـي  نمـ   انتخاب ميNew Valueمقدار جايگزين آن را در جعبة 

Value   يا Missing-System)  در صورت جايگزيني يك كد ثابـت، مقـدار         . باشد) مقدار گمشده
 Add وارد كرد و پس از تعيين مقدار كد جديـد دكمـة           Valueتوان در جعبة مقابل گزينه        آن را مي  

 جـاي   Old→Newدر جعبـة    با اين عمل تغييرات مورد نظـر        . را كه برجسته شده است فعال نمود      
  . گيرد مي

 كه حاوي اطالعات افراد مبـتال بـه هپاتيـت بـود، متغيـر فـشار خـون را                    Examبراي مثال از فايل     
 را …Old and New Valuesنمـائيم و دكمـة    مـي Numeric Variableانتخـاب و وارد پنجـرة   

هـاي بـين    ة فشار خـون به هم، Old Value در قسمت Rangeبا استفاده از گزينه . نمائيم فعال مي
و در قـسمت     را مشخص مي نماييم      10 و   0 عدد بين    Range را در قسمت     1 عدد   10عدد صفر و    

Value براي New Value را زده و دكمة 1 عدد Addبه همين ترتيب فشار خون بين . زنيم  را مي
 و سپس   Continue تبديل نموده و دكمة      3 را به كد     13 و فشار خون باالي      2 را به كد     13 تا   5/10

  . كنيم  ميClick را براي اجراي فرمان OKدكمة 
 3 و 2، 1ها برويد متغير فشار خون به جاي اعـداد پيوسـته حـاوي اعـداد              اگر به پنجرة نمايش داده    

در حقيقت با انجام اين فرآيند متغير پيوسته فشار خون تبديل به يك متغير گسسته ترتيبي                . باشد  مي
 داراي فـشار    2 داراي فشار خون پائين، افراد با كد عـدد           1افراد با كد عدد      سطح شده است كه      3با  

   :باشند  داراي فشار خون باال مي3خون طبيعي و افراد با فشار خون با كد 

  
  

: Into  Different  Variables :   )Iاز طريق زير منو از طريق زير منو ( ـ تغيير كد در داخل يك متغير جديدـ تغيير كد در داخل يك متغير جديد nto Different Variables

غيير كد ايجاد نمائيم و نتـايج آن را بـر خـالف حالـت              هر گاه بخواهيم بر روي كدهاي يك متغير ت        
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با فرا خواندن اين دسـتور  . نمائيم قبل در داخل يك متغير جديد قرار دهيم از اين دستور استفاده مي           
  : شود ايي مانند شكل زير باز مي پنجره

  

  
  

ل  درست مانند حالت قبـ … If و …Old and New Valuesشود دكمة  همانطور كه مالحظه مي
ابتـدا  . نمايند تنها تفاوت اين دستور در جايگزاري نتايج در داخل يك متغير جديـد اسـت                 عمل مي 

  خواهيم تغيير كد بر روي آن اعمال گردد به پنجرة  متغيري را كه مي
Input Variable → Output Variable 

ت بـاالي    در قـسم   Lable و   Name بـا دو گزينـة       Outputنمائيم و در آن صورت پنجرة         وارد مي 
شود كه بايد نام و برچـسب متغيـر جديـد را در آن وارد كـرده و دكمـة             سمت راست پنجره باز مي    

Change   را بزنيد تا نام متغير در جلو نام متغير انتخـابي در پنجـرة Input Variable→Output 

Variableتوان مانند حالت قبل مقادير قديم و جديـد را از پنجـرة    حال مي.  قرار گيردOld and 

New Values…پس از اجراي اين فرمان كدهاي جديد درون متغيري جديد با نامي .  تعيين نمود
 ظـاهر  Data View وارد شده است به عنوان يك متغيـر جديـد در پنجـرة   Nameكه درون پنجرة 

 . شود مي

  
):Auto  Recode:(    )Aاز طريق زير منو  از طريق زير منو  ( تغيير كد خودكارتغيير كد خودكار-- uto Recode

 تنها براي متغيرهايي كه از نوع عددي هستند فعال هـستند و      SPSSر  افزا  ها در نرم    بسياري از پنجره  
در صورتي كلي بهتر است همـواره متغيرهـاي بـا           . كند   عمل نمي  (String)اي    براي متغيرهاي رشته  

  . افزار شوند كدهاي عددي وارد نرم
بـه  ) ديعـد  (Numericرا بـه متغيرهـاي      ) اي  رشـته  (Stringاين فرمان امكان تغيير كد متغيرهاي       

 پنجـرة زيـر بـاز       Transformبا فراخوانـدن ايـن زيرمنـو از منـو           . آورد  صورت خودكار فراهم مي   
 :شود مي
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نمائيم و سـپس نـام متغيـر      ميVariable → Ne Name را وارد پنجرة Stringابتدا متغير از نوع 
 كرده و دكمة  واردNew Nameخواهيم تغيير كد درون آن قرار گيرد در قسمت  جديدي را كه مي

Add New Nameخواهيم كدگذاري از كوچكترين مقدار صورت پذيرد  حال اگر مي. زنيم  را مي  
خـواهيم از بزرگتـرين مقـدار      و اگر مـي Recode Starting From را در Lowest Valueگزينة 

 . نمائيم  را فعال ميHighest Valueصورت پذيرد گزينة 

هاي آن در پايان كتاب موجود است يك متغير            كه داده  Examايل  براي مثال متغير نوع هپاتيت در ف      
String با كدهاي A ،B و C باشـد، در صـورتي كـه ايـن متغيـر را وارد        مـيVariable→New 

Name انتخاب نمائيم و دكمـة  هپاتيت نموده و يك متغير جديد مثالً با نام Add New Name را 
ها  در پنجرة ويرايشگر داده. زنيم  را ميOKرده و دكمة  را فعال كLowest Valueزنيم و گزينة  مي

  :شود  به صورت زير ظاهر مي1هپاتيت متغير 

 
  

به كد  1هپاتيت نوشته شده در متغير      Aشود در هر سطر متغير هپاتيت عدد          همانطور كه مالحظه مي   
باشـد در   C و هر چه سـطر نـوع هپاتيـت    2 كد 1هپاتيت بوده در متغير    B، هر سطر نوع هپاتيت      1

 .  منظور شده است3 كد 1هپاتيتمتغير 
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 در  1براي مثال كد    . شود  نكته جالب توجه آن است كه در تغيير كدها، برچسب مقادير نيز متقل مي             
 . در متغير نوع هپاتيت خواهد بودA داراي همان برچسب مقادير 1هپاتيتمتغير 
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  فصل ششم فصل ششم 
  

  جداول توافقيجداول توافقي

:   : ـ مقدمهـ مقدمه1ـ66

≠R

oo =R:H

≠R:1H

H

ـ1
اسمي يا  (جداول توافقي ابزارهايي از آمار استنباطي هستند كه به وسيله آنها تأثير يك متغير گسسته                

 .آوريم در حالت دو بعدي بدست مي) اسمي يا ترتيبي(را بر روي يك متغير گسسته ) ترتيبي

 كـه   و متغيـري را  (Row Variable)ير سـطري   متغيري كه متغير مستقل يا تأثيرگذار است را متغ
ذكـر ايـن نكتـه    . نامنـد   مـي (Column Variable)ا تأثيرپذير اسـت متغيـر سـتوني    يمتغير وابسته 

است كه هر گاه ميان دو متغير گسـسته رابطـه وجـود نداشـته باشـند در حقيقـت آنهـا از         ضروري
 برابـر عـدد صـفر       (R)ب همبستگي   يكديگر مستقل هستند يا در اصطالح آماري داراي مقدار ضري         

هستند و هر گاه ميان آنها رابطه وجود داشته باشد يا در اصطالح متغيـر گسـسته مـستقل بـر روي                       
o .  خواهد بودمتغير گسسته وابسته تأثيرگذار باشد مقدار همبستگي برابر 

 در  تيجـه آزمـون فـرض       در حقيقت نتيجه يك تجزيه و تحليل جدول توافقي بايد با ن           
دهندة تأثيرگـذاري متغيـر گسـسته      رد شود نشان زيرا اگر فرض    .  برابر باشد  Hمقابل  

ذاري يـا   دهنـدة عـدم تأثيرگـ       نشان، شدن فرض    ن مستقل بر روي متغير وابسته و در صورت رد        
  . عدم وجود رابطه ميان متغير گسسته مستقل و متغير گسسته وابسته خواهد بود

oo

o

  

): …Crasstabs… :(  Crasstabs  از طرق زير منواز طرق زير منو( ـ رابطة ميان متغيرهاي گسستهـ رابطة ميان متغيرهاي گسسته2ـ66  ) ـ2

 Descriptive و سـپس وارد زيـر منـو    Analyze منو واردبراي جراي فرمان جدول توافقي ابتدا 

Statisticsگزينة د از انتخاببع ،شويم  مي Crosstabs…شود  پنجرة گفتگوي زير باز مي :  
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متغير مـستقل را    . شود  در قسمت سمت چپ اين پنجره ليستي از متغيرهاي فايل جاري مشاهده مي            
بـراي مثـال   . نمـائيم   مـي Column (s) و متغيـر وابـسته را وارد قـسمت    Row (s)وارد قـسمت  

نمـائيم و     دست آوريم به صورت بـاال عمـل مـي         خواهيم تأثير جنسيت را بر روي نوع هپاتيت ب          مي
  . خروجي به صورت ذيل است. نمائيم  را فعال ميOKدكمة 

  
شود در اين مرحله تنهـا جـدول تـوافقي ميـان دو متغيـر در خروجـي بـه                      همانطور كه مالحظه مي   

ع شود و معياري براي قضاوت در مورد تأثير متغير جنسيت بر روي متغيـر نـو              صورت باال ظاهر مي   
  . شود هپاتيت ظاهر نمي

معياري عمودي كه توسط آن در مورد رابطة ميان دو متغيـر گسـسته در جـداول تـوافقي قـضاوت                     
دو و يا پيرسون كاي اسكور معروف است كـه بـا انتخـاب دكمـة       يا آمارة خيشود به آماره  مي

Statistics … و انتخاب Chi-Squareنمائيم و سپس دكمـة    آن را فعال ميContinue  و سـپس 
OKزنيد تا خروجي ذيل به خروجي باال اضافه گردد  را مي.  

2χ

  
 مقـدار آمـارة   Chi-Square Testsشـود در قالـب جـدول بـاال بـا نـام        همانطور كه مالحظـه مـي  
Pearson Chi-Square در ستون Value و با درجه آزادي در ستون df   بيان شده است امـا عـدد 
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 وارد شـده بـر روي   Row (s) براي رد كردن يا پذيرفتن تأثير متغيـر گسـسته كـه در آن    مورد نظر
 Asymp.sig(2-sided) وارد شـده اسـت سـتون سـوم يعنـي      Column (s)متغيري كه در پنجرة 

 .است

 معروف اسـت عـددي اسـت        Sigداري دو طرفه يا به طور خالصه به            اين مقدار كه به سطح معني     
همانطور كه گفته شـد     . باشد   مي  براي رد كردن يا پذيرفتن فرض         و معياري  1 و   0بين  

 رد نـشود يعنـي ميـان دو متغيـر اسـتقالل وجـود دارد و اگـر                 در صورتي كـه فـرض       
يا متغيري كـه در      رد شود به اين معني است كه ميان دو متغير وابستگي وجود دارد و                

Row (s)ايم بر روي متغيري كه در   وارد نمودهColumn (s)ايم تأثيرگذار است  وارد نموده .  

= oo R:H

oo =R:H

o=R:

H

H

oH

بيـشتر باشـد    ) خطاي نوع اول تحقيق آماري     (α است از مقدار     1 و   0 كه عددي بين     sigاگر مقدار   
)sig>α ( دو متغير استقالل وجود داردشود يا در اصطالح ميان  رد نميآنگاه فرض  .  o

كـوچكتر يـا    ) خطاي نوع اول تحقيق آماري     (α است از مقدار     1 و   0 كه عددي بين     sigاگر مقدار   
شود يا در اصطالح ميان دو متغير همبستگي وجـود             رد مي   آنگاه فرض    (sig≤α)مساوي باشد   

 . ته تأثيرگذار استدارد و يا متغير مستقل بر روي متغير وابس
o

در مثال مورد نظر ما يعني تاثير جنسيت افراد بر روي نوع هپاتيت مبتاليان مؤثر است و يا افـراد بـا           
براي كـسب اطالعـات بيـشتر فايـل         . شوند  جنسيت خاص بيشتر به نوع خاصي از هپاتيت مبتال مي         

Exam          ميزان فشار خون بعد از     ،  )روستا يا شهر  ( را با متغيرهاي جديد وضعيت تأهل، محل زندگي
مصرف دارو، ميزان قند خون بعد از مصرف دارو، ميـزان رضـايت از زنـدگي، متغيـر عـددي نـوع                      

  . ]باشند ها در انتهاي كتاب موجود مي  داده[. ايم هپاتيت و ارثي بودن يا نبودن هپاتيت تجهيز نموده
سيت و ارثي بودن يا نبودن بيمـاري  رابطة ميان متغير جن  براي مشاهدة رابطة ميان دو متغير گسسته،

  . آوريم را به طريق زير بدست مي

 
  

 OK و Continue را انتخـــاب و Correlation و Chi-Square عبـــارات Statisticsاز جعبـــة 
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 :شود خروجي به صورت زير ظاهر مي. نمائيم مي

  

  

  

  
 
  

  :هاي شود آماره  مالحظه ميChi-Squareهمانطور كه در جدول 
 Pearson Chi-Square   

  Continuity Correlation  
 Likeli hood Ratio ،Fisher's Exact test 

 Liner-by-liner Association   
هر يك معيارهايي براي قضاوت در مورد استقالل يا وابستگي جنسيت و ارثي بودن است اما روش                 

Pearson Chi-Squareت مگر در مـواقعي كـه   تر و با دقت بيشتري اس  از كليه روشهاي باال قوي
 Fisher Exact)در اين گونه موارد روش آزمون دقيق فيشر .  باشد1 برابر عدد (df)درجه آزادي 

Test)                از دقت بيشتري برخوردار است و معيار قضاوت در مورد اسـتقالل متغيرهـا ( 
 001/0ين تحقيـق برابـر مقـدار     است كه در ا[Exact sig(2-sided)]داري مقدار دقيق سطح معني

گـردد     رد مـي    است فـرض     sig<α و در حالي كه      α=05/0است كه با در نظر گرفتن       
  . يعني ميان جنسيت و ارثي بودن بيماري رابطه وجود دارد

)R:H oo =

11

oo =R:H

شـود    را هنگامي كه فرض برابري آن با عدد صـفر رد مـي  R مقدار Symetric Measuresجدول 
 اسـت يعنـي      است و هنگامي كـه       ذكر اين نكته ضروري است كه. كند  ميبيان  

 باشد ميان دو متغير رابطه معكوس وجـود         بين هر دو متغير رابطه مستقيم وجود دارد و اگر           
       − ≤ R>R o

o

≤

R <
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  . دارد
 و Pearson' R عدد باشد معمـوالً از روش  25 بيش از ها در جدول آخر در صورتي كه تعداد داده

 اسـتفاده  Spearman Correlationها كمتر از مقدار فوق باشـد از روش   در صورتي كه تعداد داده
هاي با حجم زياد ايـن دو مقـدار بـسيار بـه هـم                 ذكر اين نكته ضروري است كه در داده       . نمايند  مي

  .نزديك هستند
نمـائيم و    استفاده ميPearson'R و ارثي بودن بيماري هپاتيت از روش        در مثال رابطة ميان جنسيت    

 است به اين معني است كه بـا افـزايش كـد متغيـر                است و چون     R=659/0در نتيجه مقدار    
يابـد و بـه        افزايش مي  ]ارثي نبودن =2ارثي،  =1[ كدهاي متغير ارثي بودن      ]2= و زن  1=مرد[جنسيت  
 بيشتر از طريـق غيرارثـي   2ها با كد  و خانم) 1كد ( بيشتر از طريق ارثي   1يگر آقايان با كد     عبارت د 

  . گردند  مبتال به هپاتيت مي]2[

>R o

 بيش از يك متغيـر وارد  Column (s) و Row (s)هاي  هر گاه مانند شكل ذيل در هر يك از خانه
  : شده باشد

  
 Column (s) را بـا كليـه متغيرهـاي موجـود     Row (s)افزار رابطه كليه متغيرهاي موجـود در   نرم

  . پذيرد  آزمون همبستگي ميان متغيرهاي گسسته انجام مي4آورد در حقيقت در اينجا  بدست مي
 Rowاي سطوح مختلف متغير   نمودار خوشهDisplay Clustered bar Chartsبا انتخاب گزينة 

(s)هاي متغير   در سطوح خوشهColumn (s)شود و با انتخاب گزينة   ارائه ميSuppress tables 
  . شود در خروجي جدول توافقي متغيرها نمايش داده نمي
 Symetric Measure و Chi-Square Testذكر اين نكته ضروري است كه براي گرفتن جداول 

  .  فعال باشندStatistics از پنجرة Correlations و Chi-Squareهاي  بايد گزينه
 نمائيم آنگـاه رابطـة ميـان متغيرهـاي          Layerانند شكل ذيل يك متغير گسسته وارد قسمت         اگر هم 
ايم در هر يك از سـطوح ايـن متغيـر      وارد نمودهcolumn (s) و Row (s)اي كه در پنجرة  گسسته

  . شود محاسبه مي
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فـراد سـاكن    شود رابطة ميان جنسيت و ارثي بودن بيماري يك بـار بـراي ا               همانطور كه مالحظه مي   
نمايد و براي افـراد سـاكن شـهر نيـز              فرض وجود همبستگي را تأئيد مي      sig=05/0روستا و مقدار    

005/0=sig   1چـون  . (شـود   فرض همبـستگي تأئيـد مـي=df   اسـت از آمـارة Fisher Exat Test 
 ).نمائيم استفاده مي

تـوان     سـاكن شـهر مـي       براي افراد  R=854/0 براي افراد ساكن روستا و       R=537/0 حال با توجه به     
ها از راه ارثـي مبـتال بـه هپاتيـت             قضاوت نمود كه چه در شهر و چه در روستا آقايان بيش از خانم             

  . شوند مي
براي روشن شدن موضوع از طريق اين زير منو رابطة ميان متغير گسـسته وضـعيت تأهـل و ميـزان          

عيت تأهـل داراي دو سـطح و        آوريـم، وضـ     رضايت از زندگي را در بين بيماران هپاتيتي بدست مي         
 سطحي است كه از گزينة بسيار كم، كم، متوسط، زيـاد و خيلـي               5ميزان رضايت يك طيف ليكرت      

دهنـده اسـتقالل و فـرض          نـشان  فرض اوليه   .  تشكيل شده است   5 تا   1زياد با كدهاي    
  . دهنده وابستگي است  نشانجايگزين 

= oo R:H

≠R:H1 o

ــة … Statisticsاز دكمــة  ــراي گــرفتن جــداول Correlation و Chi-Square گزين -Chi را ب

Square Test و Symetric Measure ،در خروجي انتخاب كرده Continue و OKنمـائيم   مي .
  : خروجي به صورت زير است
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  . دهد هاي معتبر و گم شده را نشان مي  تعداد و درصد دادهCase Processingجدول 

  
ميزان رضايت از زنـدگي را نـشان   *  جدول توافقي ميان وضعيت تأهل    Crosstabulationجدول  

  . دهد مي

 
  

 قـضاوت   جدولي است كه با اطالعات موجـود در مـورد   Chi-Square Testجدول 
نظـر گـرفتن    است و بـا در  Pearson Chi-Square براي   sig=0.014با توجه به اينكه . شود مي
05/0 = α توان مشاهده كرد كه        ميsig<α يعني استقالل ميان متغيرهـا رد       فرض     پس 
  . و متغيرها به هم وابسته هستند. شود مي

oo =R:H

oo R:H =

 
  

 Rتـوان جهـت     رد شده باشد مـي  در صورتي كه Symmetric Measureدر جدول 
 را مالحظه مي R=528/0 مقدار Pearson 'R را مشخص كرد با استفاده از R يا يعني 

كنيم كه عددي مثبت است و به اين معني است كه ميان وضعيت تأهل و رضايت از زنـدگي رابطـه              
يجه گرفت كه   توان نت    كد است مي   2داراي  ) 2= و متأهل    1=مجرد(مستقيم وجود دارد و چون تأهل       

  . افراد متأهل داراي رضايت بيشتري از زندگي هستند

= oo R:H

oo< >R

توان در سطح مثالهاي بيان شده در بـاال بـسنده    براي بدست آوردن رابطة ميان متغيرهاي گسسته مي     
  . ها دريافت نمود هاي زير را هم همراه خروجي توان تحليل در صورت عالقه بيشتر مي. نمود
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:   : هاي اسميهاي اسمي   داده دادهـ تحليل جدول توافقي باـ تحليل جدول توافقي با3ـ66 ـ3
  

هاي اسمي    هاي توافق، بر مبناي داده      گيري آماره    به اندازه  …Statistics در پنجرة    Nominalبخش  
  : ها عبارتند از پردازد، اين آماره مي
  ). ضريب توافق (Contingency Coefficientـ 
  ). آماره في و آماره كرامر (Phi and Cramers Vـ 
  ). λبا نماد  (Lambdaـ 
بيني مقـادير آنهـا       دمن و كردسكال اين معيار را به منظور شناسايي تأثير متغيرهاي اسمي در پيش             گو

  . ارائه نمودند
  ). ضريب عدم اطمينان (Uncertainty Coefficientـ 

هـا ارائـه      ها جداول ذيل براي دو متغير وضعيت تأهل و جنـسيت در خروجـي               با انتخاب اين گزينه   
  :شود مي

  

  
:   : هاي ترتيبيهاي ترتيبي   جداول توافقي با داده جداول توافقي با دادهـ تحليلـ تحليل4ـ66 ـ4

هـاي مفيـد بـراي سـنجش ميـان       گيـري آمـاره    به انـدازه … Statistics در پنجرة Ordinalبخش 
  : ها عبارتند از پردازد اين آماره متغيرهاي مستقل و وابسته از نوع ترتيبي مي

  ). گاماي كروسكال ـ واليس (Gammaـ 
  . Samers'dـ 
  ).  كندالbيب تاوضر (Kendall's tau-bـ 
  ).  كندالCضريب تاو (Kendall's Tau-Cـ 

توان در مـواقعي كـه        ذكر اين نكته ضروري است كه اين روشها در حقيقت روشهايي هستند كه مي             
  . گيرد هر دو متغير گسسته از نوع ترتيبي باشند مورد استفاده قرار مي
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 ـ عددي به نوعي نشان دهنـده يـك متغيـر      را در متغير هپاتيت3 و 2، 1براي مثال اگر نوع هپاتيت 
ترتيبي در نظر بگيريم و رابطة آن را با متغير ترتيبي ميزان رضايت از زنـدگي بدسـت آوريـد، ايـن                      

  : شوند ها به صورت ذيل در خروجي ظاهر مي آماره

  

  
ن هاي باال، يك مقـدار جـايگزين بـراي بدسـت آورد     شود هر كدام از آماره  همانطور كه مالحظه مي   

هاي با حجم باال مقادير آنهـا بـه يكـديگر بـسيار نزديـك                 كنند و در داده     ضريب همبستگي ارائه مي   
  . خواهد بود

اي در  هايي كه در جدول توافقي با متغيرهـاي فاصـله    به تحليل دادهNominal by Interralبخش 
مانند (اي    س فاصله شود اختصاص دارد در اين حالت بايد متغير وابسته بر حسب مقيا             نظر گرفته مي  

  . باشد) مانند جنسيت(هاي اسمي  و متغير مستقل بر حسب داده) فشار خون
 با روشهاي متفاوت ميزان توافق و قدرت بين Mc Nemar يا Kappa ،Riskهاي  با انتخاب گزينه

  . شود دو رتبه دهنده نشان داده مي
 Test در قـسمت  1تخاب عدد  و انCochran's and Mantel-Heanszel Statisticsبا انتخاب 

Common Odds Ratio Equal  در حقيقت معياري براي بررسي استقالل بين يك متغير مـستقل 
 sigگردد كـه تـأبير        ارائه مي )مانند تاهل ( و يك متغير وابسته دو دويي             ) مانند جنسيت ( دو دويي 

 آزمـون فـرض برابـري     در حقيقـت 1در هر يك از آنها مانند حاالت قبل است و در انتخاب عـدد               
ها بـا فـرض توزيـع          براي اين نسبت   %95گردد كه در نتيجه يك فاصله اطمينان          ها آزمون مي    نسبت

  :گردد  ارائه مي به صورت زيرtنرمال براي متغيرها توسط آمارة 
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ـ5  هاي جدول توافقيهاي جدول توافقي  ـ نمايش مقادير خانهـ نمايش مقادير خانه5ـ66
بـا انتخـاب   .   اسـتفاده مـي شـود   Cellsليد براي مشاهده مقادير خانه ها در هر جداول توافقي از ك      

  : شود  جعبة گفتگوي زير باز مي… Cellsكليد 

  
  

گزينـة  . دهـد   شـود نـشان مـي        نوع مقاديري را كه در هر خانه جدول مـشاهده مـي            Countsبخش  
Observed         تعداد مشاهدات در هر خانه و گزينه Expected            تعداد مورد انتظـار در هـر خانـه بـا 

  . دهد الل ميان متغيرها را نشان ميوجود شرط استق
تواننـد از تقـسيم تعـداد         دهد، درصدها مي     نوع درصدهاي جدول را نشان مي      Percentagesبخش  

و يـا  ) Columnگزينه (يا هر ستون ) Rowگزينه (مشاهدات هر خانه بر تعداد مشاهدات هر سطر      
  . به دست آيند) Totalگزينه (محل جدول 

ــResidualsبخــش  ــوع مان ــي  ده ن ــبه م ــا را محاس ــد ه ــه . نماي ــدار Unstandardaizedگزين  مق
  . نمايد  را در هر خانه محاسبه ميR=Observed – Expectedهاي  مانده باقي

و مقدار  . نمايد   را براي هر خانه محاسبه مي       مقدار   Standardizedگزينه  

Adj.Standardizedها   تعداد خطاي استاندارد مانده)R (نمايد براي هر خانه را محاسبه مي .  
Expected

ExpectedObserved −

ها جدول تـوافقي بـه    براي متغير مستقل جنسيت و متغير وابسته وضعيت تأهل با انتخاب اين گزينه        
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  . نمايد كند و هر يك از اين مقادير را براي هر خانه از جدول محاسبه مي صورت زير تغيير مي

 
  

  . شود يش جداول تعيين مي، قالب كلي نما… Formatبا  انتخاب كليد 

 
  

  . دهد  ترتيب قرار گرفتن سطرها را نشان ميRow Orderبخش 
 آنها را بـه ترتيـب       Descending مقادير متغيرها را به صورت افزايش و گزينة          Ascendingگزينة  

  . دهند كاهش در جدول نمايش مي
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  فصل هفتمفصل هفتم
  

  رسم نمودارها رسم نمودارها 

ـ1  ـ مقدمهـ مقدمه1ـ77
  . نمايد  در دو حالت نمودارهاي آماري را توسط دستورات زير رسم ميSPSSافزار  نرم

 كـه نمـودار   Analyzeها در زيـر منوهـاي    اي از گزينه الف ـ مجموعه 
 در  Chartsكننـد، ماننـد گزينـة     مربوط به همان فرمان را ترسـيم مـي  

توان نمودارهاي جانبي فرمـان       انتخاب آن مي   كه با    Frequencyفرمان  
  . فوق را اجرا نمود

توان مانند شكل زير يكي از انواع   كه ميGraphب ـ زير منوهاي منو  
نمودارهاي آماري قابل ترسيم را انتخاب و بعد از طـي مراحـل مـورد               

  . نظر در پنجرة خروجي نمودارها را مالحظه كرد
  

  : و قابل ترسيم است عبارتند ازانواع نمودارهايي كه در اين من
  ). اي يا انباشته اي، خوشه نمودار ميله (Bar Chartsـ 
  ). نمودار خطي ساده يا چند گانه (Line Chartsـ 
  ). اي نمودار سطحي ساده يا پشته (Area Chartsـ 
  ). اي ساده يا مركب نمودار ـ دايره (Pie Chartsـ 
  ). زوج مقادير يا مقادير سه گانهنمودار كراندار  (High-Low Chartsـ 
  ). نمودارهاي كنترل كيفيت آماري (Control Chartsـ 
  ). نمودار پارتو (Pareto Chartsـ 
  ). اي نمودار جعبه (Box Plotـ 
  ). نمودار خطا (Error Barـ 
  ). ها نمودار پراكنش داده (Scatter Plotـ 
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  ). نمودار هسيتوگرام (Histogramـ 
ها در برابـر   توزيع داده) هاي تجمعي نمودار خط نرمال با استفاده از نسبت (Normal P-P Plotsـ 

  ). هاي تجمعي توزيع نرمال نسبت
هـا در برابـر    هـاي توزيـع داده   نمودار خط نرمـال بـا اسـتفاده از چنـدك     (Normal Q-Q Plotsـ 

  ). چندكهاي توزيع نرمال
  ). ان توليد محصوالتاي بر حسب زم نمودار رشته (Sequance Chartsـ 
  ). نمودارهاي سريهاي زماني (Time Seriesـ 

  . تري دارند توضيح داده شوند ها كه كاربرد وسيع شود تعدادي از شكل در اين فصل سعي مي

اي  اي  ـ رسم نمودار ميلهـ رسم نمودار ميله2ـ77 ـ2
نمائيم تا جعبة زيـر    را انتخاب ميGraphs از منو … Barاي زير منو  براي ترسيم نمودارهاي ميله

  : شود ظاهر 

 
  

ــوع نمــودار ميلــه  ــاال ســه ن  و انباشــته (Clusterd)اي  ، خوشــه(Simple)اي ســاده  در قــسمت ب
(Stacked)توان انتخاب نمود و از قسمت   را ميData in Charts Areبندي محـور    نحوه تقسيم

Xنمائيم اي انتخاب مي  را بر روي يك نمودار ميله .  
 مقادير سطوح مختلف يك متغير گسسته را بر روي Summaries for groups of casesـ گزينه 

وامكان مقايسه يك معيـار را كـه        )  زن و مرد  (مثالً سطوح مختلف جنسيت     . دهد   نشان مي  Xمحور  
باشـد بـراي ايـن دو سـطح فـراهم           ... ها، ميانگين يك خـصوصيت، درصـد و           تواند، تعداد داده    مي
  . آورد مي

 X امكان قرار گرفتن در متغير را بر روي محـور  Summaries of separate Variablesـ گزينة 
مثالً اگر بخواهيد ميانگين متغيرهاي فشار خون قبل و بعد را بـا هـم مقايـسه كنيـد در                    . كند  بيان مي 
ها بايد بايد دو متغير فشار خون قبل و بعد قرار داشته باشند و معيار ميانگين نيز بايد معيار                     Xمحور  
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  .  باشدYمحور 
ها شـماره سـطرهاي يـك متغيـر را     X كه بر روي محور Values of Individual Cases گزينة ـ

  . دهد ها نمايش ميYدهدو مقدار هر سطر آن را بر روي محور  نشان مي

ـ2ـ1  اي سادهاي ساده  ـ رسم نمودار ميلهـ رسم نمودار ميله1ـ2ـ77

 را انتخـاب و از قـسمت   Simple حالـت  Bar Chartsاي ساده از پنجرة  براي انتخاب نمودار ميله
Data in Chart Are حالــت اول يعنــي Summaries For Group of Cases را انتخــاب 

  . شود  پنجرة زير باز ميDefineنمائيم و بعد از زدن دكمة  مي

  
  . در قسمت سمت چپ ليستي از تمامي متغيرها نشان داده شده است

  : االت زير استدهد كه شامل ح  را نشان ميyبندي محور   معيار تقسيمBar Representقسمت 
  ). تعداد مشاهدات هر سطح (Nof Casesـ 
  ). درصد مشاهدات هر سطح (Of Cases %ـ 
  ). تعداد تجمعي مشاهدات هر سطح ( Cum.Nـ 
  ). درصد تجمعي هر سطح (%.Cumـ 
 را بـر  yتـوان محـور    شود و مـي   باز ميVariable با انتخاب اين گزينه جعبة Other Statisticـ 

براي مثال اگر بخواهيد بـراي سـطوح مختلـف          . امتر از يك متغير ديگر محاسبه نمود      اساس يك پار  
توانيد با انتخاب ايـن گزينـه و          جنسيت ميانگين فشار خون زنها و مردها را با هم مقايسه نمائيد مي            

 Changeاز گزينـة  ) ميانگين (Mean و انتخاب گزينه Variableقرار دادن فشار خون در قسمت 

Statistics … و قرار دادن متغير جنسيت در داخل پنجرة Category Axis و تأئيد از طريق OK 
  : شود شكل زير در خروجي ظاهر مي
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شود ميانگين فشار خون در سـطوح مختلـف متغيـر جنـسيت      همانطور كه در شكل باال مالحظه مي     
ل را باز نمايد و هـر   پنجرة ذي… Change Statisticتواند با انتخاب  كاربر مي. محاسبه شده است

  . ها قرار دهدyبندي محور  يك از پارامترهاي پائين را معيار تقسيم

 
  

 را انتخـاب نمايـد و در قـسمت    Of Cases % گزينـة  Bar Representاگـر كـاربر از قـسمت    
Category Axisشود  متغير نوع هپاتيت را وارد نمايد آنگاه شكل زير در خروجي ظاهر مي:  
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اگـر كـاربر در قـسمت       . درصد هر يك از مبتاليان به انواع هپاتيت بيـان شـده اسـت             در اين شكل    
Panel Byهاي   در پنجرهRows يا Columnsهاي نمودار  شكل.  يك متغير گسسته را وارد نمايد

  . شود اي براي هر يك از سطوح اين متغير در خروجي ظاهر مي ميله
 : ايدنم اي مانند زير را باز مي  پنجرهTilesدكمة 

  

 
  

، يك خط را به عنوان زيـر       Titleدهد كه تا دو خط را به عنوان           اين پنجره اين امكان را به كاربر مي       
  .  بنويسيدFoot Note و دو خط را در پائين شكل در قسمتSubtitleعنوان 
اي باز مي شود كه امكان گرفتن شكلهاي بـا خـصوصيات خـاص را در      پنجره… Optionsدكمة 

  . م مي آوردخروجي فراه
 مقادير گم شده هم به عنـون  Display Group Defined by Missing valuesبا انتخاب گزينة 

  .شود يك سطح در نظر گرفته شده و شكل آنها رسم مي
  

 Level امكان انتخاب يك فاصله اطمينان با انتخاب آن در Display Error Barsبا انتخاب گزينة 
  : شود ها مانند زير فراهم مي در شكل

 
  

 ايـن  … File و انتخـاب  Use Chart Specification Fromدر پنجرة اصلي با انتخـاب گزينـة   
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شـود كـه بتوانـد مـسير يـك شـكل را كـه بـر روي خـصوصيات آن                       امكان براي كاربر فراهم مـي     
هـايي كـه بعـد از آن كـشيده      افزار بدهد تا تمامي شـكل  هاي الزم را انجام داده است به نرم      ويرايش

تواند، رنـگ،   از جمله اين ويژگيها مي. ها ترسيم شوند   شوند با خصوصيات آن شكل در خروجي        مي
  . باشد... سايز، فونت و 

ـ2ـ2  بندي شدهبندي شده  اي خوشهاي خوشه  ـ نمودار ميلهـ نمودار ميله2ـ2ـ77

 و از قـسمت  Cluster نمـودار  Bar Chartsبندي از پنجـره   اي خوشه براي ترسيم يك نمودار ميله
Data In Chart Are نـي   حالـت اول يعSummarise For Groups of Cases  را انتخـاب و 

Defineشود اي به صورت زير باشد مي پنجره. زنيم  را مي:  

  
  . نمائيم  انتخاب ميBar Represent را از قسمت yبندي محور  همانند قبل محور طبقه

 گيرنـد و در   قـرار مـي  Xاي را كه سطوح آن در محـور    متغير گسستهCategory Axisدر قسمت 
بنـدي هـستند وارد    اي را كه سطوح آن مبنـاي خوشـه    متغير گسستهDefine Cluster Byقسمت 

اي سطوح مختلـف كامـل كـه ميـانگين قنـد خـون آنهـا در         در اينجا مثالي از نمودار ميله. نمائيم  مي
نحوه ورود متغيرها در شكل باال موجـود        (هاي مختلف نوع هپاتيت با هم مقايسه شده است            خوشه
  : شود  بعد از تأئيد فرمان، نموداري مانند زير در خروجي ظاهر مي).است
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شكل باال امكان مقايسه تطبيقي ميان ميانگين قند خون در هر يك از انواع هپاتيت ميان افراد مجـرد                   
  . آورد و متأهل را فراهم مي

  . ندك اي ساده عمل مي هاي نمودار ميله هاي موجود در صفحه مانند گزينه ديگر گزينه

3  اي انباشته شدهاي انباشته شده  ـ نمودار ميلهـ نمودار ميله3ـ2ـ77 ـ2 ـ
 و از Stacked نمـودار  Bar Chartsاي انباشته شده از قسمت پنجـرة   براي ترسيم يك نمودار ميله

 را انتخـاب و  Summaries For Groups of Cases حالـت اول  Data in Chart Areقـسمت  
Defineشود اي به صورت زير باز مي پنجره. زنيم  را مي :  

  
  . نمائيم  انتخاب ميBar Represent را از قسمت yبندي محور  هاي قبل معيار طبقه انند شكلهم

 Defineدر قـسمت  . نمـائيم  هـا را وارد مـي  x متغير گسسته محـور  Category Axisدر قسمت 

Stacks Byدر اينجا مثـالي  . نمائيم اي را كه سطوح آن مبناي انباشت هستند وارد مي  متغير گسسته
اي انباشته كه درصد نوع هپاتيت را به عنوان متغير انباشته در سطوح مختلـف متغيـر                   دار ميله از نمو 

نتيجه اجـراي فرمـان از      . ايم ارائه شده است     گسسته وضعيت تأهل به صورت شكل باال وارد نموده        
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  : به صورت زير استOKطريق 

 
  

پاتيـت را در گـروه افـراد مجـرد و     اين شكل امكان مقايسه تطبيقي درصد ابتال به هر يك از انواع ه  
  . آورد متأهل فراهم مي

اي سـاده    مانند توضيحات نمودار ميلهTemplate و … Titles … ،Optionsها نظير  ديگر گزينه
  . نمايند عمل مي

ـ3  ـ رسم نمودار خطي ـ رسم نمودار خطي 3ـ77

اي بـه   نمائيم جعبـه   را انتخاب ميGraphs از منو … Lineبراي ترسيم نمودارهاي خطي زير منو 
  :شود صورت زير ظاهر مي

 
  

، چندبعــدي (Simple) ســه نــوع نمــودار خطــي ســاده Line Chartsدر قــسمت بــاالي پنجــرة 
(Multiple)   و خـط و نقطـه (Drop-Line) تـوان انتخـاب نمـود و از قـسمت       را مـيData In 

Charts Areبندي محور   نحوه تقسيمXهر يك از اين . نمائيم  خطي انتخاب مي را بر روي نمودار
  . اي بيان شده است ها در قسمت ترسيم نمودار ميلهxبندي محور  ها و معيارهاي تقسيم گزينه
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:   : ـ رسم نمودار خطي سادهـ رسم نمودار خطي ساده1ـ3ـ77 ـ3ـ1

 Data in و از قـسمت  Simple حالـت  Line Chartsبراي انتخاب نمودار خطي ساده از پنجـرة  

Chart Are گزينة اول يعني Summaries For Groups For Cases   را انتخاب كـرده و بعـد از 
 :شود  پنجرة زير باز ميDefineزدن دكمة 

  

 
  

 Lineقسمت . در قسمت سمت چپ ليستي از تمامي متغيرهاي موجود فايل نشان داده شده است

Represents  بندي محور      معيار تقسيمy   د دهد كه شامل حاالت توضيح داده شـده ماننـ         را نشان مي
  . اي است قسمت ترسيم نمودار ميله

براي مثـال اگـر قـصد    . نمائيم ها را واردميxبندي محور   متغير تقسيمCategory Axisدر قسمت 
ترسيم نمودار خطي ميانگين قند خون افراد مبتال به انواع هپاتيت را داشته باشـيم ماننـد بـاال متغيـر      

 Line را از قسمت Other Statistic            كرده و گزينةCategory Axisنوع هپاتيت را وارد 

Represent انتخــاب نمــوده و متغيــر قنــد خــون را وارد قــسمت Variable نمــوده و از پنجــرة 
Change Statistic … گزينــة Mean of Values را انتخــاب نمــوده يــا Continue و OK 

 : شود شكل نمودار خطي زير در خروجي ظاهر مي.نمائيم مي
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هـاي توضـيح داده شـده در قبـل             مانند انواع شكل   Template و   Titles…   ، Optionsهاي   گزينه
  . نمايند عمل مي

ـ3ـ2  ـ رسم نمودار خطي چندگانهـ رسم نمودار خطي چندگانه2ـ3ـ77

تـوان عمـل      دهند، لذا مـي     توسط اين نمودار چند خط به طور همزمان، تغييرات متغيرها را نشان مي            
  . مقايسه بين متغيرها را انجام داد

 را انتخاب نموده و Multiple حالت Line Chartsودار خطي چندگانه از قسمت براي انتخاب نم
اي بـه   زنـيم، پنجـره    را ميDefine حالت اول را انتخاب نموده و Data in Chart Areاز قسمت 

  : شود صورت زير باز مي

 
  

در قـسمت  . نمـائيم   را مـشخص مـي  yگيـري محـور     معيـار انـدازه  Line Reprecentاز قـسمت  
Category Axisبندي محور   متغيري را كه سطوح آن مبني تقسيمxنمـائيم   شوند را وارد مي ها مي

 متغيري را كه سطوح آن مبني ايجاد خطوط چندگانـه اسـت وارد   Define Lines byو در قسمت 
براي مثال نمودار خطي چندگانه براي درصد ارثي بـودن افـراد مبـتال بـه          . زنيم   را مي  OKنموده و     

  . باشد  هپاتيت به صورت زير ميانواع
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شـوند دچـار       درصد افرادي كه از راه ارثي مبـتال بـه هپاتيـت مـي              50شود    همانطور كه مالحظه مي   
شوند    درصد افرادي كه از راههاي غيرارثي مبتال به هپاتيت مي          42شوند و حدود       مي Cهپاتيت نوع   

  . شوند  مبتال ميAبه هپاتيت نوع 

ي  يـ رسم نمودار سطحـ رسم نمودار سطح4ـ77 ـ4

نمـائيم تـا پنجـرة      را انتخاب ميGraphs از منو … Areaبراي ترسيم نمودارهاي سطحي زير منو 
  : زير باز شود

 
  

 و انباشـته    (Simple)شـود نمودارهـاي سـطحي داراي دو نـوع سـاده               همانطور كـه مالحظـه مـي      
(Stacked)   هاي مورد نياز اين نمودارها بر روي محور         هستند و دادهX رت همان سـه  ها نيز به صو

  . باشد صورت توضيح داده شده در قبل مي

1  ـ نمودار سطحي سادهـ نمودار سطحي ساده1ـ4ـ77 ـ4 ـ
 را انتخـاب نمـوده و از   Simple گزينـة  Area Chartsبراي ترسيم نمودار سطحي ساده در پنجرة 

 را انتخاب نمـوده و  Summaries For Groups Of Cases حالت Data in Chart Areقسمت 
Defineاي به صورت زير باز شود هزنيم تا پنجر  را مي :  

 
  

 است تنها در نتيجه زير خطـوط  Line Simple مانند Area Simpleتمامي مراحل كشيدن نمودار 
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Line Chartبراي نمونه ميانگين قند خون را به عنـوان  . شود  به عنوان سطح زيرين نمايش داده مي
 نموده Category Axisعنوان معيار  وارد نموده و متغير ارثي بودن را به Area Representمعيار 

  :خروجي يك نمودار سطحي ساده به صورت زير است. نمائيم  ميOKو 

  
  

شوند به طـور متوسـط قنـد          شود كساني كه از راه ارثي مبتال به هپاتيت مي           همانطور كه مالحظه مي   
  . خون باالتري دارند

اي  اي  ـ ترسيم نمودار دايرهـ ترسيم نمودار دايره5ـ77 ـ5
 : شود  جعبة گفتگوي زير ظاهر ميGraphsي  در منو… Pieبا انتخاب فرمان 

  

 
  

شـود    اي ساده ترسيم مي     اما در هر حالت تنها نمودار دايره      . ها مانند نمودارهاي قبلي است      تنوع داده 
  . اي معني ندارد اي در نمودار دايره اي يا خوشه و انواع پشته
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ـ5ـ1  اي سادهاي ساده  ـ نمودار دايرهـ نمودار دايره1  ـ5ـ77

  : شود ا جعبة گفتگوي زير ظاهر ميه با انتخاب حالت نخست داده

 
  

 Define Slices byمتغيري كه سطوح آن مبناي ايجاد برشهايي از دايره خواهد بود در جعبـة        
كنيم و مقداري كه مبناي محاسبه درصد مساحت ناحيه برش خورده از كل است، در جعبة                  وارد مي 

Slices Representع هپاتيـت را وارد  بـراي مثـال متغيـر نـو    . شود  تعيين ميDefine Slices by 
زنيم، نتيجه بـه    را ميOK را انتخاب نموده و Of Cases % حالت Represent Sliesنموده و از 

  : صورت شكل زير است

  
ـ5ـ2    اي متغيرهاي مجزااي متغيرهاي مجزا  ـ نمودار دايرهـ نمودار دايره2ـ5ـ77

 Summaries of Separate Variables گزينة Pie Chartsبراي ترسيم اين نمودار بايد از پنجرة 
  : را بزنيم تا پنجره زير باز شودDefineرا انتخاب نموده و 

www.GhadamYar.com



 
  

 Slicesخـواهيم مجمـوع آنهـا را بـا هـم مقايـسه نمـائيم وارد قـسمت              دو متغيري را كـه مـي  

Represent ميزان سطح اشغال شده توسط هر برش، مستقيماً به مقـدار كميـت بـستگي               . نمائيم   مي
 باشد دايره را به دو قسمت كه هـر يـك   1 و ديگري 9ع يكي از متغيرها    مثالً اگر مقدار مجمو   . دارد

  . كند دهند تقسيم مي سط آن را تشكيل مي% 10و % 90به ترتيب 
  : كنيد اي براي مقايسه فشار خون قبل و بعد را به صورت زير مالحظه مي در مثال زير نمودار دايره

 

  
  . صرف دارو كاهش يافته استشود فشار خون بعد از م همانطور كه مالحظه مي

:  :ـ ويرايش نمودارهاـ ويرايش نمودارها6ـ77 ـ6

آينـد امـا بـراي        همانگونه كه در قبل مالحظه گرديد، نمودارها در پنجرة خروجي به نمايش در مـي              
ايـن پنجـره داراي ابزارهـا و    . شـود   استفاده ميChart Editorويرايش آنها از پنجرة ديگري به نام 
ها و نمودارها نظير تغيير رنگ،        ان هر گونه تغيير بر روي شكل      تو  منوهايي است كه از طريق آنها مي      

. را بر روي نمودارها اعمال نمود     ... تغيير فونت، اضافه كردن توضيح به نمودارها، ايجاد برچسب و           
خـواهيم آن را    كافي است و بر روي شكل مورد نظر كـه مـي  Chart Editorبراي باز شدن پنجرة 
 : باز شودChart Editor نمائيم تا مانند شكل زير پنجرة Clickويرايش نمائيم دوبار 
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 نمايـد تـا   Click بر روي هر قسمت از شكل مـورد نظـر   Chart Editorتواند در پنجرة  كاربر مي
 Excelافزار    اين عمل مانند ويرايش شكل در نرم      . ابزارهاي مربوط به تغيير در آن قسمت باز شوند        

  . باشد مي
 نمايـد تـا     Clickتواند بر روي رنگ دو بار         اي مي   راي تغيير رنگ نمودارهاي ميله    براي مثال كاربر ب   

  : به صورت زير باز گرددPropertiesپنجرة 

 
  

، )Fill&Borderدر قـسمت    (ها نظير رنگ      توان انواع خصوصيات شكل      مي Propertiesدر پنجرة   
، ابعـاد  )Chart Sizeمت در قـس (، انـدازة نمـودار   )Bar Optionsدر قسمت (ها  خصوصيات ميله

را كنتـرل  ) Categoriesدر قـسمت    (بنـدي متغيرهـا       و گروه ) Depth&Angleدر قسمت   (ها    ميله

www.GhadamYar.com



  . نمود
ها در شكل را توسط امكانـات تغييـر           تواند فونت و اندازة هر قسمتي از برچسب         همچنين كاربر مي  

سمت مـورد نظـر ويـرايش     پس از انتخـاب قـ  Chart Editorفونت و اندازه در جعبه ابزار پنجرة 
  .:نمايد

  
... اي و     اي يا انواع ديگر نمودارها نظيـر نمـودار دايـره            براي برچسب دار نمودن سطوح نمودار ميله      

 و انتخـاب يكـي از حـاالت گزينـه     Elements در منـو  Show Data Labelsتوان از زيرمنـو   مي
Custom در قسمت Label Positionكمة بعد از زدن د.  استفاده نمودApply   نمـودار در پنجـرة 

Chart Editorداراي برچسب خواهد شد  .  

 
  

 انجـام گرفتـه   Chart Editorذكر اين نكته ضروري است كه براي اعمال تغييراتـي كـه در پنجـرة    
 Chart Editor قرار دارد بايد پنجرة (Viewer)است بر روي نمودار اصلي كه در پنجرة خروجي 

ش بر روي متغيرها بسته شود، آنگـاه كليـه تغييـرات داده شـده بـر روي                  در پايان انجام عمل ويراي    
  . نمودارها در نمودار پنجرة خروجي قابل رؤيت خواهد بود
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هشتم  هشتمفصل فصل 
  

  آزمون فرضهاي ميانگينآزمون فرضهاي ميانگين

:   : ـ مقدمهـ مقدمه1ـ88 ـ1
هاي مختلف علوم     هاي ميانگين يكي از پركاربردترين روشهاي آمار استنباطي در شاخه           آزمون فرض 

از آنجا كه ميانگين يكي از پارامترهاي مهم يك متغير پيوسته در جامعه آماري است، قضاوت                . است
در اين فـصل    . تواند راهگشاي بسياري از مسائل باشد       ميها    در مورد وضعيت و نحوه رفتار ميانگين      

  :پردازيم هاي ميانگين به يكي از سه صورت زير مي به بررسي انجام آزمون فرض
  . (One Sample T.test)الف ـ آزمون فرض ميانگين يك متغير با يك مقدار ثابت 

  . (Independent Samples T.test)هاي دو نمونه مستقل  ب ـ آزمون ميانگين
  (Paired-Samples T.test)هاي دو نمونه جفت شده  ج ـ آزمون فرض ميانگين

  . اند در ادامه هر يك از اين روشها مورد بررسي قرار گرفته

:   : (Means)ها ها   ـ ميانگينـ ميانگين2ـ88 (Means)ـ2

 Compare در زيرمنـو  Means بـا اسـتفاده از آيـتم    SPSSافزار  قبل از بيان آزمون فرضها در نرم

Means    و منو Analyze                 نحـوه بدسـت آوردن ميـانگين متغيرهـاي پيوسـته در سـطوح مختلـف 
 . شود  پنجرة زير باز ميMeansبا انتخاب . نمائيم متغيرهاي گسسته را بيان مي

  

  
توان اطالعات يك متغير پيوسته را در سطوح متغيرهـاي گسـسته بدسـت                با استفاده از اين ابزار مي     

تغيـر پيوسـته فـشار خـون و قنـد خـون را وارد پنجـرة                 ، م Examبراي مثال از فايل جـاري       . آورد
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Dependent Listنمائيم و متغيـر گسـسته نـوع هپاتيـت را وارد پنجـرة        ميIndependent List 
  : شود خروجي به صورت زير ظاهر مي. كنيم  ميOKنمائيم و  مي

 
  

 و  (Mean)يـانگين   ، م (N)ها    هاي تعداد داده    شود اطالعاتي در مورد كميت      همانطور كه مالحظه مي   
 براي دو متغير پيوسته فشار خون و قند خون در سطوح مختلـف              (Std.Deviation)انحراف معيار   

  . متغير گسسته نوع هپاتيت ارائه شده است
 : شود  پنجرة زير باز مي… Optionsبا زدن دكمة 

  

 
  

 Cell Statistics       و انتقال آنها به قسمت  Statisticsها از قسمت  با انتخاب هر يك از كميت
توان اين مقادير را نيز براي هر يك از متغيرهاي پيوسته در هر يك از سطوح متغيرهاي گسـسته                     مي

  . در خروجي دريافت نمود
 جدول آناليز واريـانس  Statics For First Layer در قسمت Anovatable And etaبا انتخاب 
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در فصول بعد بيشتر در مـورد آنهـا صـحبت           شود كه      در خروجي ظاهر مي    Etaو همچنين ضريب    
هـا انجـام     آزمون خطي بودن نيز بر روي دادهTest Of Linearityهمچنين با انتخاب . خواهد شد

البته براي گرفتن نتايج آزمون خطي بودن حتماً بايد متغير گسسته از نـوع عـددي و داراي                  . گيرد  مي
  . بيش از دو سطح باشد

One)  (One  Sample  T.test)گين يك نمونه گين يك نمونه  مقايسه ميان مقايسه ميانT آزمون  آزمون --33--88 Sample T.test)

12

T

هاي يك متغير پيوسته موجـود باشـد و بخـواهيم قـضاوت كنـيم كـه آيـا                     هر گاه يك نمونه از داده     
ميانگين واقعي اين متغير در جامعه آماري برابر عددي خاص هـست يـا نـه از ايـن روش اسـتفاده                      

  . نمايند مي
 ساعت است، يـك شـركت   1000روش خاص هاي توليد با يك  براي مثال طول عمر متوسط المپ 

. ها با روش قبلـي اسـت        هاي توليدي آن داراي طول عمري بيشتر از المپ          ادعا كرده است كه المپ    
هـاي توليـدي آن اسـتخراج گـردد و            براي آزمون ادعاي اين شركت الزم است يك نمونه از المـپ           

اي توليد شـده بـا روش قـديمي    ه  كه طول عمر المپ    1000هاي نمونه با مقدار ثابت        ميانگين المپ 
 براي مقايسه ميانگين يك نمونه بـا يـك عـدد            Tاست آزمون شود براي اين منظور از روش آزمون          

  . شود استفاده مي
كند دارويي را توليد كرده است كه باعث كـاهش فـشار              يك شركت داروسازي ادعا مي    : مثالي ديگر 

اي اين شركت يك نمونه از افـراد بـا وضـعيت            براي اثبات ادع  . شود  خون به مقدار قابل توجهي مي     
گيريم و ميانگين فشار خون آنها بعد از استفاده از داروي شركت را با                جسماني طبيعي را در نظر مي     

در صـورتي كـه ميـانگين ايـن         . نمائيم   كه ميانگين  فشار خون افراد طبيعي است آزمون مي          12عدد  
>  . شود  باشد ادعاي شركت ثابت ميμ رد شود و نمونه از افراد در آزمون فرض  :Ho μ =12

 و Compare Means را از زيـر منـوي   One Sample T.testبراي آزمون فرض ميانگين گزينـة  
  : كنيم تا پنجرة گفتگوي زير باز شود  انتخاب ميAnalyzeمنو 

 
  

 Test Variableخاصي مقايسه نمائيم وارد قسمت خواهيم ميانگين آن را با عدد  متغيري را كه مي
براي مثال قند خـون يـك فـرد    . نمائيم  وارد ميTest Valueنمائيم و عدد خاص را در قسمت  مي
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خواهيم بدانيم كه در نمونة آماري گرفته شـده از بيمـاران مبـتال بـه                   است، مي  110عادي برابر عدد    
 Testبه همين منظور متغير قند خون را وارد . اوت استهپاتيت آيا قند خون آنها با افراد عادي متف

Variable را وارد 110 و عدد Test Value نموده و OKزنيم  را مي .  
  : شود خروجي به صورت جدول زير ظاهر مي

  

 
  

 اطالعـاتي نظيـر ميـانگين، انحـراف معيـار و خطـاي       One Sample Statisticsابتـدا در جـدول   
  . گردد  مياستاندارد ميانگين ارائه

توان در مورد رد يا عدم   جدولي است كه بر اساس محتويات آن ميOne-Sample T.testجدول 
μ:1101=110  .  قضاوت نمودH در مقابل رد فرض  Hoμ ≠:

ـ    سه راه زير به وسـيله محتويـات جـدول امكـان            براي قضاوت در مورد فرض      110 ذير پ
  . است

μ =:Ho

oH

H

 در جـداول آمـاري كـه معمـوالً در           t را با درجة آزادي آن با مقدار توزيـع           tمقدار آمارة   :  راه اول  -
انتهاي كتابهاي آماري موجود است مقايسه نمائيد و اگر اين مقدار از مقادير جـدول بزرگتـر اسـت                   

  . شود  رد ميفرض 
 مقايـسه   (α)داري را با مقدار خطاي نوع اول تحقيق            يا سطح معني   sigمقدار آماره   :  راه حل دوم   -

در ايـن مثـال     . شـود    رد مـي    فرض   شود و اگر       رد نمي   فرض   sig>αنمائيم اگر   
ال به هپاتيت با افراد عـادي رد         است فرض برابري ميانگين قند خون بيماران مبت        sig = 000/0چون  
  . شود مي

sigH

H

o ≤ oα

 يعنـي حـد بـاال و پـائين     One Sample T.testاستفاده از دو ستون آخر جـدول  :  راه حل سوم-
اگر عدد صفر شـامل ايـن بـازه باشـد     . است) μ ـ  110(براي اختالف ميانگين % 95فاصله اطمينان 

اخـتالف  % 95ي است كه با احتمـال   مثبت باشد به اين معن   Upper منفي و عدد     Lowerيعني عدد   
o . شود  رد نمي است و فرض μ=110 برابر عدد صفر شده است و μـ110ميانگين 

 هر دو مثبت هـستند پـس چـون صـفر در داخـل ايـن بـازه قـرار                     Upper و   Lowerدر اين مثال    
o  . ودش  از اين طريق هم رد ميHگيرد فرض  نمي

به هر عـدد دلخـواهي      % 95توان سطح فاصلة اطمينان را از         البته ذكر اين نكته ضروري است كه مي       
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  .  تغيير داد… Optionsدر گزينه 
 μ يـاشود كـه آيـا     رد شده است اين سؤال مطرح مي    Hحال كه فرض    

ارت ديگر ميانگين قند خون افراد مبتال به هپاتيت آيا كمتر از افراد عادي است يا بيـشتر                  است به عب  
  . از آن است، براي پاسخ به اين سؤال دو راه حل وجود دارد

>μ  110< :o110 μ = 110

 توجـه كنيـد   One-Sample T.test در جـدول  Mean Differentبه مقدار آمارة :  راه حل اول-
 اسـت، اگـر مقـدار آن عـددي        ه و عدد ثابت     اين مقدار در حقيقت اختالف ميانگين نمون      

 است و يا ميانگين قند خون افراد مبتال بـه           μ و   مثبت باشد به معني آن است كه
 كـه بـه    و يا μهپاتيت بيش از افراد عادي است و اگر مقدار آن منفي باشد يعني  

در اين مثال همـانطور     . معني كمتر بودن ميانگين قند خون افراد مبتال به هپاتيت از افراد عادي است             
  .  خواهد بودμشود مقدار اين آماره مثبت است پس  كه مالحظه مي

)( 110−μ

0110>         −μ110>

0μ < 110<−110

110>

هـا نيـز يـك راه حـل ديگـر       ن براي اختالف ميـانگين استفاده از مقدار فاصلة اطمينا:  راه حل دوم -
اگر حد باال و پائين فاصله اطمينان هر دو اعدادي مثبت باشـند بـه ايـن معنـي اسـت كـه بـا          . است

 مقداري بزرگتر از عـدد صـفر و         μ، مقدار اختالف ميانگين%)95در اينجا   (احتمال مشخص   
 خواهد بود و اگر حدود بـاال و پـائين هـر             μن نتيجه گرفت    توا  مثبت است پس در نتيجه مي     

 عددي منفي خواهد بـود و       μدو عددي منفي باشند به اين معني است كه با احتمال مشخص
  .  استμتوان نتيجه گرفت كه  مي

     110−

110>

             110−

< 110
ر حـد بـاال و پـائين فاصـله اطمينـان مقـادير مثبـت اسـت پـس                    مقـدا % 95در مثال باال با احتمـال       

μ و در نتيجه μ110  .  خواهد بود> 110>− 0
 كه مقدار فشار خون افـراد       12تر شدن موضوع ميانگين فشار خون افراد مبتال را با عدد              براي واضح 

  : به صورت زير استOne-Sample T.testنتايج در قالب جدول. عادي است مقايسه نمائيد

  

 
  

 كـه برابـر   sigبا توجه به مقـدار  .  خواهد بودقابل م و فرض فرض اوليه   
كمتر است پس فـرض  )  براي نمونهα = 05/0( است و از مقدار خطاي نوع اول تحقيق     004/0عدد  

Η :o1 12=μ:Η μ ≠ 12
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μ

12
≠ oΗ12

μ ≠

 است، براي پاسخگويي بـه ايـن سـؤال مقـدار       μ يا   شود كه     حال اين سؤال مطرح مي    
Mean Differenceـ است و چون عددي منفي است 32/1كنيم كه برابر   را نگاه ميμ و 

بـه  با توجه   . توان از روش فاصله اطمينان نيز بدست آورد          خواهد بود، همين نتيجه را مي      يا
تـوان گفـت كـه     مـي % 95 هر دو عـددي منفـي هـستند پـس بـا احتمـال       Upper و   Lowerاينكه  

μ خواهد بود است و يا  .  

<

0
>μ12 12

12 <−

  μ 12<

12 <−M < 012
رسيم كـه ميـانگين فـشار خـون           شود كه با استفاده از هر يك از روشها به اين نتيجه مي              مالحظه مي 

  . ز ميانگين فشار خون افراد عادي كمتر استافراد مبتال به هپاتيت ا
  
Independen-Samples)ـ4  (Independen-Samples  T-Test) براي مقايسه ميانگين دو نمونه مستقل  براي مقايسه ميانگين دو نمونه مستقل Tـ آزمون ـ آزمون 4ـ88 T-Test)

21

T

رود كه هـدف مقايـسه كـردن دو            براي مقايسه ميانگين دو نمونة مستقل زماني به كار مي          T آزمون  
استقالل دو نمونه آن است كه هيچ عـضو  نمونة آماري باشد كه از يكديگر مستقل هستند، منظور از   

مشتركي نداشته باشند، براي مثال نمونة مردها و نمونة زنها دو نمونة مستقل از يكديگر هـستند يـا                   
تواند هم عـضو      نمونة افراد متأهل و مجرد دو نمونة مستقل از يكديگر هستند چون هيچ فردي نمي              

  . امعة افراد متأهل باشد و هم عضو جامعة افراد مجرد باشدج
 در مقابـل    زمـون   آ براي مقايسه ميـانگين دو نمونـه مـستقل،           Tپس هدف از آزمون     

 ميانگين متغير پيوسـته     μ ميانگين متغير پيوسته از نمونه اول و          است كه در آن      
  . از نمونة دوم است

μ=μ:Ho

211 : μ ≠H μμ2 1

ها و آقايان را با يكديگر مقايسه كنيد بـا توجـه بـه     براي مثال اگر بخواهيد ميانگين فشار خون خانم      
هـا بـراي دو       ها و آقايان از يكديگر مستقل هستند بايد از روش مقايـسه ميـانگين               اينكه جامعة خانم  

  . رت گيردنمونة مستقل اين عمل صو
خواهند تأثير داروي را بر روي پارامترهاي پيوسته جسمي مانند فشار خـون،               در پزشكي هر گاه مي    

نماينـد، گـروه    دو نمونة از افراد را انتخـاب مـي        . بدست آورند ... قند خون، تعداد گلبولهاي قرمز و       
 و گروهـي كـه بـه آنهـا          دهند و به گروه تيمار معروف هستند        اول افرادي هستند كه به آنها دارو مي       

اگـر ميـانگين گـروه شـاهد و گـروه تيمـار را بـا                . شود  دهندو به آنها گروه شاهد گفته مي        دارو نمي 
 براي دو نمونه مستقل انجام دهند زيـرا         T اين عمل را بايد از طريق آزمون         ،يكديگر مقايسه نمايند    

  .  يا تيمار حضور داشته باشدهاي شاهد تواند در يكي از گروه هر يك از عناصر تحقيق تنها مي
 را از Independent Samples T.Test براي دو نمونـه مـستقل بايـد گزينـة    Tبراي انجام آزمون 

  : انتخاب نمود تا پنجرة زير باز شودAnalyze و منو Compare Meansزيرمنوي 
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تغير گسـسته دو  نمائيم و م  ميTest Variable (s) Testمتغير با متغيرهاي پيوسته را وارد قسمت 

 Grouping Variableكنـد وارد قـسمت    بعدي را كه نمونه را به دو قـسمت مـستقل تقـسيم مـي    
  :شود  بر روي آن پنجرة زير باز ميClickشود، با   فعال ميDefine Groupsدكمة . نمائيم مي

  
ارد شـود   خواهيم ميانگين آن به عنـوان ميـانگين نمونـه اول و             كد سطحي از متغير گسسته را كه مي       

 و كد سطحي از متغير گسسته كه ميانگين آن به عنوان ميـانگين نمونـه دوم   Group 1داخل پنجرة 
نمـائيم تـا     را فعـال مـي  OK و Continue نموده و Group 2شود را وارد پنجره  درنظر گرفته مي

يـم در دو  ا  وارد نمـوده Test Variable (s)هاي متغير پيوسـته كـه در پنجـرة     نتايج آزمون ميانگين
 Defineهاي آن را در پنجرة   و كد سطحGrouping Variableسطح متغير گسسته كه در پنجرة 

Groupsايم در خروجي ظاهر شود  وارد كرده.  
بـراي ايـن منظـور    . ها را با يكديگر مقايسه نمائيم خواهيم ميزان قند خون مردها و زن       براي مثال مي  

 Grouping نموده و متغيـر جنـسيت را وارد پنجـره    Test Variable (s)متغير قند خون را وارد 

Variable         در متغيـر جنـسيت متعلـق بـه مـردان اسـت در پنجـرة                 1 نموده و با توجه به اينكه كد 
Define Groups مقابل Group 1 و مقابل 1 كد Group 2 بـا ايـن كـار    . نمائيم  را وارد مي2 كد

ها خواهد بود، براي اجراي فرمان دكمـة           ميانگين قند خون خانم    ايان و    ميانگين قند خون آق    
Continue و OKخروجي به صورت زير است. زنيم  را مي:  

μ 1μ2
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 آمار توصـيفي مربـوط بـه ميـزان قنـد      Group Statisticsشود در جدول  همانطور كه مالحظه مي
 Independent Sample Testدر جـدول  . بيان شـده اسـت  ها و آقايان  خون براي دو سطح خانم

 μ ميانگين قند خون آقايـان و        μ كه در آن      در مقابل    نتيجه آزمون   
  . ها است بيان شده است ميانگين قند خون خانم
:211 : μ ≠ μH2

1

1 Ho 21 μ=μ

 براي مقايسه ميانگين دو نمونة مستقل هنگـامي كـه           Tري است كه آماره آزمون      ذكر اين نكته ضرو   
هاي متفاوتي دارنـد، يكـسان نخواهـد          واريانس دو نمونه برابر است با زماني كه دو نمونه واريانس          

راي اين منظـور     ب Η بايد بدانيم كه آيا      Hبه همين دليل قبل از آزمون       . بود
  .كنيم  استفاده مي در مقابل از آزمون لونت براي آزمون 

μ = μ2:o
21 σ=σ:o

2
1 σσ =2

2
2
11 : σσ ≠Η

H

22
2
2:Ηo

هاي دوم و سوم بيان شـده          در ستون  (sig)داري     و سطح معني   F نتايج آزمون لونت در قالب آماره       
 يعنـي برابـري      باشـد فـرض      sigشود و اگـر        رد نمي   باشد فرض    sig>αاست اگر   
 Hهـا در آزمـون        شود و بايد از روش نابرابري واريانس        ها در دو نمونه رد مي       واريانس

  .  استفاده كرددر مقابل 

≤ α ooH

21 μ=μ:o

11 : 2μ μ≠H

2221 σ≠σ

21 μ=μ:Ho

21 μ=μ:Ho1 μ

 براي  sig = 001/0ر نظر گرفته شود      د α = 05/0بينيم در صورتي كه       در مثال فوق همانطور كه مي     
 اسـت حـال بـراي قـضاوت در مـورد            دهـد     آزمون لونـت خواهـد بـود كـه نـشان مـي            

 Equal Variance Not) بايد از سطر دوم يعني سطر با شرط نـابرابري واريـانس   

Assumed)استفاده نمود  .  
ــون   ــت آزم ــد حال ــرض     Tهمانن ــورد ف ــضاوت در م ــاي ق ــي از ابزاره ــه يك ــك نمون ــراي ي  ب

 رد   يا فـرض      در سطر دوم است پس       000/0 است كه برابر     sigمقدار  
 Mean به مقـدار  μ يا و درست مانند حالت قبل براي قضاوت در مورد . شود مي

Difference     كنيم چون مقدار آن مثبت اسـت پـس             نگاه مي   كه همان آمارهμ 
ها در بيماران مبـتال بـه هپاتيـت بـاالتر              است و در نتيجه ميزان قند خون آقايان از خانم          يا  

  . است

≠ 2μHo

21 μ>μ12 μ>

1 2μ − μ021 >μ−

1 μ>μ 2

آيا ميانگين فشار خون افراد مجرد با افراد متأهل در بيماران مبـتال بـه هپاتيـت                 : يك مثال ديگر  -
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  يكسان است؟ 
براي پاسخ گويي به اين سؤال با توجه به اينكه نمونة افراد مجرد و متأهل از هم مـستقل هـستند از      

 Test Variable (s) وارد متغيـر فـشار خـون را   . نمائيم  براي دو نمونه استفاده ميTروش آزمون 
 Define نمــوده و در پنجــرة Grouping Variableنمــوده و متغــر دو ســطحي تأهــل را وارد 

Groups در پنجرة Group 1 كد افراد مجرد (1 عدد ( و درGroup 2 2 عدد) را ) كد افراد متأهل
  :شود يك خروجي به صورت زير ظاهر مي. نمائيم وارد نموده و فرمان را اجرا مي

  
  

 كه  Sig = 748/0شود يا نه؟ با توجه به مقدار           رد مي  ابتدا بايد مشخص شود كه آيا       
شـود يعنـي بايـد از          رد نمـي   بزرگتر است پس فرض     ) α=05/0با در نظر گرفتن      (αاز مقدار   

 H در مقابـل   بـراي آزمـون   Equal Variabances Assumedسـطر  
 .استفاده نمود

21 σ=σΗ :o

H

21

o

22

μ=μ:211 μ≠μ:

1 μ=

Ho

 sig>αتـوان گفـت كـه     ها مي  در سطر اول با فرض برابري واريانسsig=843/0 با توجه به مقدار   
شود يا ميانگين فشار خون افراد مجرد بـا ميـانگين فـشار خـون                  رد نمي  پس فرض   

  . تافراد متأهل برابر اس
:Ho μ 2

هـا متفـاوت بـود        ذكر اين نكته ضروري است كه در مثال اول كه قند خون آقايان با قند خون خانم                
توان استنباط كرد متغير مستقل جنسيت كه داراي دو سطح است بر روي متغير وابسته قند خون                   مي

ون فـشار  توان استنباط كرد كه چـ       كه يك متغير پيوسته است تأثيرگزار بوده است و در مثال دوم مي            
خون افراد متأهل و افراد مجرد متفاوت نبوده است پس متغير گسسته دو سطحي وضعيت تأهل بـر                

  . روي متغير پيوسته فشار خون مؤثر نبوده است
به طور كلي آزمون فرض در نمونة مستقل ابزاري براي شناسايي تأثير يك متغير گسسته دو سطحي                 

  . استبا سطوح مستقل بر روي يك متغير پيوسته 
 Define وارد نمود و در جعبة Grouping Variableتوان يك متغير پيوسته را نيز در قسمت  مي

Groups گزينه Cut Point بـا ايـن روش متغيـر    .  را انتخاب كرده و يك عدد را در آن وارد نمـود
ز  به دو قسمت كوچكتر يا مساوي آن عدد و بزرگتر ا Grouping Variableپيوسته وارد شده در 

  . گيرد بندي قرار مي آن عدد كدگذاري شده و به عنوان يك متغير گسسته دو بعدي مبني گروه
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Paired-Sample)ـ5  (Paired-Sample  T  Test) براي دو نمونه جفت شده  براي دو نمونه جفت شده Tـ آزمون ـ آزمون 5ـ88 T Test) T

هاي يك نمونه را در دو وضعيت متفاوت با يكديگر داريم از اين ابزار                هر گاه قصد مقايسه ميانگين    
هاي دو نمونه مربوط به فشار خون يك نمونه            مثال اگر طبق مقايسه ميانگين     براي. نمائيم  استفاده مي 

از بيماران را قبل از مصرف داروي خاص با ميانگين فشار خـون همـين نمونـه از بيمـاران بعـد از                       
  . مصرف دارو داريم بايد از اين روش استفاده نمائيم

 است كه اين دو نمونه داراي عناصر        هاي دو نمونه مستقل در آن       تفاوت اين روش با روش ميانگين     
آوري شده است ، در حقيقت اگر         يكسان هستند و تنها در شرايط متفاوتي اطالعات از عناصر جمع          

ميانگين اين دو نمونه با يكديگر متفاوت باشند نشان دهنده مؤثر بودن تغيير شرايط و در غيـر ايـن                    
  . ونه استاثر بودن تغيير شرايط در دو نم صورت نشان دهندة بي

براي مثال اگر ميانگين فشار خون بيماران قبل از مصرف دارو با ميانگين فـشار خـون آنهـا بعـد از                      
  . باشد دهندة اثر بخش بودن دارو مي مصرف دارو متفاوت باشد نشان

 و Compare Means در زير منـو  Paird-Sample T Testبراي انجام اين آزمون بر روي گزينة 
 :  كرده تا پنجره باز شودAnalyze ، Clickمنوي 

  

 
  

خواهيم فشار خون بيماران را با فشار خون بعد از مصرف دارو مقايـسه نمـائيم بـراي     براي مثال مي 
 نمـوده و  Paired Variables را با هم وارد قسمت 2اين منظور دو متغير فشار خون و فشار خون 

OKشوند جداول زير در خروجي ظاهر مي. نمائيم  مي:  
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 مــالك قــضاوت فــرض Paired Sample T.Testشــود جــدول  همــانطور كــه مالحظــه مــي 
هماننـد حـاالت توضـيح داده شـده در قبـل مقـدار              .  است  در مقابل    

002/0=sig      است كه از مقدار α) 5=%α (           در نظر گرفته شده است كوچكتر است پس فـرضH 
 يا  : توان نتيجه گرفت     كه عددي مثبت است مي     Meanشود و با توجه به مقدار         رد مي 

كوچك تـر از فـشار خـون قبـل از           )( به اين معني كه فشار خون بعد از مصرف دارو            
توان نتيجه گرفته كـه دارو در كـاهش فـشار خـون افـرادمبتال بـه                   باشد و مي     مي )μ(مصرف دارو   

 .بيماري مؤثر بوده است

21 μ=μ:211 Hoμ ≠ μ:H

o

2 >

21 μ>μμ

01 μ−μ

2

1
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نهم    نهمفصل فصل 
  

  آناليز واريانسآناليز واريانس

:  :ـ مقدمهـ مقدمه1ـ99 ـ1

شود كه هدف شناسايي تأثير يـك متغيـر            از مدلهاي آناليز واريانس يك بعدي زماني استفاده مي        
گسسته داراي بيش از دو سطح بر روي يك متغير پيوسته باشد، حال اگر تعداد متغيرهـاي گسـسته                   

يابـد بـراي    دلهاي آناليز واريانس نيز افزايش مي     كه در مدلهاي آناليز واريانس زياد شود آنگاه ابعاد م         
نمونه يك مدل آناليز واريانس دو بعدي مدلي است كه در آن دو متغير گسسته كه حـدقل يكـي از                     
آنها داراي بيش از دو سطح است بر روي يك متغير پيوسته تـأثيرگزار اسـت و يـا در مـدل آنـاليز                        

ير گسسته كه حداقل يكـي از آنهـا داراي تعـداد            واريانس چند بعدي هدف شناسايي اثر چندين متغ       
در ادامه اين فصل انجـام مـدل آنـاليز          . باشد بر روي يك متغير پيوسته است        سطوح بيشتر از دو مي    

 يك متغيـره  واريانس يك بعدي كه به آناليز واريانس يك طرفه مشهور است و مدل آناليز واريانس                
  .بيان شده است

: )2ـ  : (..  One-Way  ANOVA)  ـ آناليز واريانس يك طرفهـ آناليز واريانس يك طرفه2ـ99

k...:H μ

One-Way ANOVA ..)

همانطور كه در باال عنوان شد آناليز واريانس يك طرفه يا يك بعدي تـأثير يـك متغيـر گسـسته                     
براي مثـال اگـر در      . دهد  داراي بيش از دو سطح را بر روي يك متغير پيوسته مورد ارزيابي قرار مي              

 سـطح   3 هپاتيـت را كـه داراي        هاي مربوط به بيماران مبتال به هپاتيت كاربر بخواهـد اثـر نـوع               داده
باشد بر روي ميزان قند خون بيماران بدست آورد بايد از آناليز واريانس يك طرفه استفاده نمايد                   مي

 خـط توليـد بـا يكـديگر         4خواهد ميزان توليد محصول را در         و يا اگر در يك كارخانه مديريت مي       
  . ايدمقايسه نمايد بايد از آناليز واريانس يك طرفه استفاده نم

 سطحي بر روي يك متغير پيوسته  تاثير مي گـذارد و در  Kدر آناليز واريانس يك متغير گسسته     
  حقيقت هدف انجام آزمون 

  =μ=μ 21o

1

=

   Η : ]ها باشد ها مخالف ديگر ميانگين حداقل يكي از ميانگين[
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  .باشد مي
است كه سطوح متغير گسسته تـأثير يكـساني را بـر روي      رد نشود به اين معني        اگر فرض   

گذارند يا در اصطالح آماري متغير گسسته تأثيري بر روي متغيـر پيوسـته نـدارد و                   متغير پيوسته مي  
 رد شود به اين معني است كه حداقل تأثير يكي از سطوح با ديگر سـطوح متفـاوت               اگر فرض   

  . بر روي متغير پيوسته موثر بوده استاست پس متغير گسسته 

oH

H

CBA ...:H μ=

o

باشـد     مـي  C و   A  ،Bبراي مثال در شناسايي تأثير متغير گسسته نوع هپاتيت كـه داراي سـطوح               
ها   ها با ديگر ميانگين     اگر حداقل يكي از ميانگين    . باشد   مي فرض اوليه   

انواع هپاتيت تأثير   متفاوت باشد يعني نوع هپاتيت موثر بوده است و اگر فرض اوليه رد نشود يعني                
يكساني روي ميانگين قند خون بيماران دارند پس نـوع هپاتيـت بـر روي ميـزان قنـد خـون مـؤثر                       

  . نخواهد بود

μ = μ =o

 Compare را از زير منو One-Way ANOVAبراي انجام تحليل واريانس يك طرفه گزينه 

Means در منوي Analyzeنمائيم تا پنجرة زير باز شود  انتخاب مي: 

  

 
  

شـود، در اينجـا از فايـل          قسمت سمت چپ ليست كليه متغيرهاي فايل جاري مالحظـه مـي           در  
cars.sav در پنجـرة  .  استفاده شده اسـتDependent List     متغيـر يـا متغيرهـاي پيوسـته را وارد 

  . نمائيم  متغير گسسته بيش از دو سطح را وارد ميFactorنمائيم و در پنجرة  مي
ها    را بر روي قدرت اسب بخار ماشين       (Origin)منطقه توليد ماشين    خواهيم تأثير     براي مثال مي  

(horse)در ايــن صــورت .  بدســت آوريــمHorse را وارد Dependent List و Origin را وارد 
Factorنمائيم و   ميOK را Clickشود خروجي زير ظاهر مي. كنيم  مي :  
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ا در خـود جـاي داده اسـت،          ر ANOVAشود خروجي جدولي به نام        همانطور كه مالحظه مي   

باشـد كـه در آن         مي گيري در مقابل فرض       محتويات اين جدول مالك تصميم    
 ميانگين قدرت اسب بخـار      μهاي توليد شده در آمريكا،         ميانگين قدرت اسب بخار ماشين     

هاي توليـد شـده در كـشور           ميانگين قدرت اسب بخار ماشين     اروپا و   هاي توليد شده در       ماشين
  . ژاپن است

UAH μ μ jμ==:o

AμU

jμ

هـا    توان گفت كه منطقة توليد تأثيري بر روي ميزان قـدرت ماشـين               رد نشود مي   اگر فرض   
  . ه منطقة توليد مؤثر بوده است رد شود به اين معني است كندارد و اگر فرض 
oH

H

H

o

H

Ho

oH

o

بـه  .  اسـت  sigداري     در جدول آناليز واريانس باال، مقدار سطح معني        مالك رد شدن فرض     
 Hگيرد مالك رد يـا قبـول فـرض             آزموني صورت مي   SPSSافزار    طور كلي هر جايي كه در نرم      

باشد، از آنجا كه هر تحقيق آماري با خطا همـراه اسـت و                 مي (sig)ي  دار  آزمون،  مقدار سطح معني    
 α را بـا     sig، مقـدار     از ابتداي تحقيق مشخص است، براي قضاوت در مورد فرض            αهمواره  

 Hوان فرض ت  آنگاه نمي sig>αشود و اگر       رد مي   آنگاه فرض    sig≤αاگر  . نمائيم  مقايسه مي 
 sig = 000/0 در نظـر گرفتـه شـود بـا توجـه بـه مقـدار        α=05/0در اين خروجي اگر   . را رد نمود  

 را رد نمود و استنباط نمود كه منطقه توليد يك ماشين بر روي قدرت آن مـوثر                  توان فرض     مي
  . است

o

o

o

ها به چه صورت است و يا كدام منطقـه داراي             ب ميانگين شود كه ترتي    حال اين سؤال مطرح مي    
  هاي با قدرت اسب بخار كمتر است؟  هاي با قدرت بيشتر است؟ و كدام منطقه داراي ماشين ماشين

هـا را از كـوچكتر     گويي به اين سؤال نياز به روشهايي است كه به وسيله آنها ميانگين              براي پاسخ 
نمـائيم تـا     را انتخاب مـي … Post Hocاده از اين روشها گزينة به بزرگتر مرتب نمايند، براي استف

  : پنجرة زير باز شود

 
  

رونـد در دو حالـت بـا     هـا بكـار مـي    بندي ميانگين   در اين پنجره انواع روشهايي را كه براي رتبه        
 ها  و فرض نابرابري واريانس) Equal Variances Assumedقسمت (ها  فرض برابري واريانس
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       (Equal Variances Not Assumed)ذكر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه      .  بيان شده است
شود مگر آنكـه فـرض        روشهاي تحليل واريانس در اكثر موارد با فرض برابري واريانس استفاده مي           

  . هاي مختلف براي متغير پيوسته از قبل معلوم باشد ها در گروه نابرابري واريانس
هـاي مختلـف آمـار      فاوتي وجود دارد كـه هـر كـدام در شـاخه           در هر دو حالت باال روشهاي مت      

هـاي مهندسـي از قبيـل مهندسـي صـنايع             گيرند براي مثال در رشته      كاربردي، مورد استفاده قرار مي    
هـاي علـوم       اسـتفاده نماينـد، در رشـته       Tuke's-b يـا    TUKEYدهند از روش      محققان ترجيح مي  

ر مــورد توجــه اســت، در رشــته كــشاورزي  بيــشتDunnett و Bonferroni ،Duncanاجتمــاعي 
Sidak  ،Scheffe   و Gabriel         مورد توجه است، اما محققان آمـاري LSD   و Duncan    را تـرجيح 

  . دهند مي
 را انتخـاب و  Duncan و LSDبراي مثال در آزمون قدرت اسـب بخـار در سـه منطقـه روش               

Continue و OKهاي زير به جدول  خروجي. نمائيم  ميANOVAشود ي اضافه م :  

 
  

هـا را بـا     ميـانگين LSD، به صورت دو بـه دو بـا روش   Multiple Comparisonsدر جدول 
 Americaها در منطقة      در سطر اول جدول ميانگين اسب بخار ماشين       . يكديگر مقايسه نموده است   

 با دو تاي ديگـر و       European و به همين طريق در ستون دوم ميانگين          Japanes و   Europeanبا  
البته تعدادي از آنها تكـراري      .  با دو گروه ديگر مقايسه شده است       Japanesستون سوم ميانگين    در  

 sigهاي دو نمونه است با توجه به اينكه مقدار          تعبير نتايج اين آزمونها مانند مقايسه ميانگين      . هستند
 Mean اما مقدار  و توان نتيجه گرفت   برابر صفر است ميμ و  با 

Diffrence   و    براي μ   حال كـافي اسـت       و    پس 
 . مقايسه نمائيم  را با

AEμ μjUA μμ ≠jA μ≠μ

0>− UA μμ0>μ− JU AA μμ >jA μ>μ

Uμjμ

  اسـت پـس      α%=5 در سـطح     sig>α كـه    sig=831/0شود     همانطور كه مالحظه مي   
هاي توليد شـده در آمريكـا داراي           يا به عبارت ديگر ماشين     خواهد بود و در نتيجه      
هاي توليـدي در اروپـا و ژاپـن           در ژاپن و اروپا هستند و ماشين      هاي توليدي     قدرت بيشتر از ماشين   

  . باشند داراي ميانگين قدرت يكسان مي

jUμ μ=

UAμ > μ = jμ
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 Homogeneous Subsetsهـا اسـتفاده از خروجـي جـدول      بنـدي ميـانگين   يك راه ديگر رتبه
  . است

 
  

 Subset for كـه در سـتون   α و با مقدار مشخص Duncanدر اين جدول با استفاده از روش 

Alpha   همـانطور كـه در بـاال       . نمايـد   ها را به زيرگروههايي تقـسيم مـي         ميانگين.  نوشته شده است
 قـرار   2 و ميانگين گروه آمريكا در گروه        1شود ميانگين دو گروه ژاپن و اروپا در گروه            مالحظه مي 

 μگرفته است و ميانگين گروه دو از گروه يك باالتر است و به عبارت ديگر نتيجة                 
  . شود  هم تأئيد ميα%=5با اين ابزار در سطح 

jEA μ=μ>

 بـا توجـه بـه مقـدار مـشخص آن در هـر       Significance Level را در گزينة αتوان مقدار  مي
  .  تغيير داد…Post Hocتحقيق در گزينة 

  :شود اي مانند زير باز مي  پنجره… Contrastsبا انتخاب گزينة 

 
  

، درجه مدل را از خطي به مربع، مكعب، چهار يـا            Polynomial گزينة   تواند با انتخاب    كاربر مي 
. كنـد   پنج بعدي افزايش دهد كه در آن صورت نتايج جدول آناليز واريانس متناسب با آن تغيير مـي                 

شوند ضريب هر يك از سـطوح را نيـز بـه صـورت دسـتي از طريـق گزينـة                       عالوه بر آن كاربر مي    
Cofficients  لت عادي در روش آناليز واريانس مجموع ضرايب عـدد صـفر در             در حا .  وارد نمايد
  . شود نظر گرفته مي

  :شود  پنجرة زير باز مي… Optionsبا انتخاب گزينة 
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 اطالعات توصيفي متغيرهاي پيوسـته را در هـر يـك از سـطوح               Descriptiveبا انتخاب گزينة    
 در Fixed and Random Effectsدهد، با انتخـاب گزينـة     متغير گسسته در خروجي نمايش مي

 يـا   (Fixed)بـراي ميـانگين بـا فـرض ثابـت           % 95 يك فاصله اطمينان     Descriptiveپائين جدول   
 Homogeneity ofبـا انتخـاب   . شـود   بودن مدل آناليز واريانس ارائـه مـي  (Random)تصادفي 

Variance test        آزمون فرض برابري واريانـسهاي متغيـر پيوسـته در هـر يـك از سـطوح متغيـر ، 
شود كه براي مثال قدرت اسب بخار به صورت زير            گسسته در خروجي در قالب همين نام ارائه مي        

  : است

  

  
  

شـود     رد مي   فرض   sig = 000/0شود با توجه به       همانطور كه مالحظه مي   
 Equal Variance Not Assumed بايد از روشهاي زيـر مجموعـة   … Post Hocت و در قسم

  . استفاده نمود

2
j

22: UAH σσσ ==o

هـا     دو روش براي آزمون اعتبار آزمون برابري ميانگين        Welch يا   Brown-Forstheبا انتخاب   
  . گيرد در اختيار كار قرار مي

  : توان مشاهده كرد ها خروجي زير را مي بعد از انتخاب اين گزينه
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هـا    توان اعتبار آزمون برابري ميانگين       باشد آنگاه مي   sig≤αا هر يك از روشهاي باال اگر مقدار         ب

هـا از اعتبـار الزم بـه           باشد به اين معني است كه روش آزمون ميـانگين          sig>αرا تأئيد نمود و اگر      
شـود    مـي همانطور كه مالحظه    . برخوردار نيست .... هاي كم در بعضي از سطوح و          دليل وجود داده  

  . باشد ها مي دهندة صحت آزمون ميانگين  است كه نشانsig=000/0در مثال قدرت اسب بخار 

: )يك3ـ  : (Univariate  ANOVA) متغيره  متغيره يكـ آناليز واريانس ـ آناليز واريانس 3ـ88 Univariate ANOVA)

دو حـداقل   گيـرد كـه بخـواهيم تـأثير            متغيره هنگامي مورد استفاده قرار مي      يكتحليل واريانس   
  . سته بدست آوريممتغير گسسته را بر روي يك متغير پيو
 از منـوي  General Linear Model از زير منو Univariateبراي اين منظور با انتخاب گزينة 

Analyzeشود  پنجرة زير باز مي :  

  
شود در قسمت سمت چپ اين پنجره ليستي از تمـام متغيرهـاي فايـل                 همانطور كه مالحظه مي   

  . شود جاري مشاهده مي
 وارد  ، متغير پيوسـته را    مشاهده نمائيم متغير پيوسته   گسسته را بر روي     خواهيم تأثير دو متغير       مي
نمائيم و متغيرهاي گسسته را بسته به ثابت يا تصادفي بودن آنها   ميDependent Variableپنجرة 

و در صـورتي كـه متغيـر پيوسـته      نـاميم  مي Random Factor (s) يا Fixed Factor (s)وارد پنجرة 
 . نمائيم  ميCovariate آن را وارد پنجرة كمكي در اختيار است

در سـه   (خواهيم اثر متغير نوع هپاتيـت         براي مثال در فايل مربوط به بيماران مبتال به هپاتيت مي          
و اثر جنسيت را بر روي متغير ميزان قند خون بيماران بدست آوريم، متغير سـن را هـم بـه                     ) سطح

براي اين منظور ماننـد شـكل بـاال متغيرهـا را در             . گيريم  عنوان يك متغير پيوسته كمكي در نظر مي       
. نمـائيم    اجـرا مـي    OK بـر روي دكمـة       Clickهاي مربوطه قـرار داده و فرمـان را از طريـق               پنجره
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  : شود خروجي زير در پنجرة خروجي ظاهر مي

  

  
  

 Between-Subjects Factorsشـود ابتـدا در جـدولي بـا نـام      همانطور كه در باال مالحظه مي
د مشاهدات در هر يك از سطوح متغيرهاي گسسته جنسيت و نوع هپاتيت بيماران بيـان شـده                  تعدا
  .است

 معيارهايي براي ANOVA مانند جدول Tests of Between –Subjects Effectsدر جدول 
 Corrected Modelدر سـطر  . سنجش اثر متغيرهاي گسسته بر روي متغير پيوسته ارائه شده است

  فرض،. ل در شناسايي عوامل مؤثر بر تغييرات قند خون بيان شده استدر حقيقت قدرت مد
H   :o مدل مناسب نيست 

iH

H

  .   مدل مناسب است
شود و معيار پذيرش يا رد آزمون در سطح خطاي نوع اول              هاي اين سطر آزمون مي       توسط آماره 

α    مقدار ، sig    000/0 است، چون=sig   و sig≤α شود و    رد مي توان نتيجه گرفت كه فرض         مي
 كـه يـك معيـار بـراي         شود مقدار     مدل مناسب است، همانطور كه در پائين جدول مشاهده مي         

  .  است كه عددي مناسب است852/0باشد برابر  قضاوت در مورد مناسب بودن مدل مي

o

2R

 sig از طريـق مقـدار        :  در مقابل     فرض   Interceptبوط به   در سطر مر  
 يا عوض از مبدأ يا مقدار ثابت، مقداري از قند خون است كه تغييـرات آن                 Aمقدار  . شود  آزمون مي 

  . كند ت افراد تغيير نميتحت تأثير عواملي مانند جنسيت يا سن و نوع هپاتي

oo A:H≠AH

:Ho

o1 =

  
  در سطر مربوط به سن، فرض

    عدم تاثير سن بر روي قند خون 
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H   1 تاثير سن بر روي قند خون 
  مـي تـوان بيـان نمـود كـه          α=05/0 و   sig=442/0مورد ارزيابي قرار گرفته است و با توجه به          

  .  قند خون مبتاليان مؤثر نيستمتغير سن بر روي ميزان
شود با توجه به مقـدار        همان طور كه در سطرهاي مربوط به جنسيت و نوع هپاتيت مالحظه مي            

000/0=sig     توان گفت جنسيت و نوع هپاتيت بر روي ميزان قند خون مبتاليان               در اين دو سطر، مي
 تفاوت ميان ميانگين قند خون      مؤثر بودن جنسيت بر روي ميزان قند خون به معني         . موثر بوده است  

ها و آقايان و مؤثر بودن نوع هپاتيت بر روي قند خون به معنـي تفـاوت ميـانگين قنـد خـون                         خانم
  . مبتاليان به هپاتيت در سه نوع هپاتيت است

 اثر متقابل متغير جنسيت و نوع هپاتيت بر روي قند خـون بيمـاران               ، هپاتيت *در سطر جنسيت    
 نشان دهنده اثربخش بودن تـأثير متقابـل         α%=5 كمتر از    sig%=38 توجه به    بررسي شده است كه با    

  . آنها بر روي ميزان قند خون است
 امكان انتخاب مدل تحليل واريانس را با فعـال  … Modelهاي موجود در پنجرة  كاربر با گزينه

  : شود با انتخاب اين گزينه پنجرة زير باز مي. دهد كردن اين كليد انجام مي

  
مدل  (Full Factorial  هاي  امكان تعيين نوع مدل بر حسب گزينهSpecify Modelر جعبة د
وجود دارد، كه مـدلي نـاقص       ) يمدل تعريف شده توسط كاربر يا سفارش       (Customيا  ) شده  اشباع
ها فعال شده و امكان انتخـاب         در صورتي كه كاربر به سليقه خود مدلي را تعريف كند، جعبه           . است

شـود، جعبـة      ل برحسب نوع متغيرهاي عامل و اثرات متقابـل موجـود در آن، فـراهم مـي                اجزاء مد 
Factors & Covariatesهاي مدل را به تفكيك عامل با نماد   ورودي(F)  يا متغير كمكي با نمـاد 

(R)  توان نوع ارتباط بين آنها را برحسب درجـه           پس از انتخاب يك يا چند اثر، مي       . دهد   نمايش مي
 اثـر  ↓ بر روي عامل مورد نظر و بر روي Clickبا .  انتخاب كردBuild Term(s) جعبه اثرات، از

نمائيم تـا اثـر مـورد نظـر در       ميClick اصلي يا متقابل با درجه مورد نظر را انتخاب و بر روي            
  . شود اين مراحل بر روي تمامي اثرات مورد نياز تكرار مي.  قرار گيردModelجعبة 

هاي انتخابي مدل شامل روشهاي محاسبه مجموع مربعات و جمالت             گزينه پس از ساخت مدل،   
  .  باشد5 تا 1تواند از انواع  شود كه مي  تعيين ميSum Of Squaresخطا در بخش 
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شـود و در    برازش مـي A مدل با وجود مقدار ثابت Include intercept in Modelبا انتخاب 
ـ     -Test of Betweenت از جـدول خروجـي            صورتي كه آن را انتخـاب ننمـائيم مقـدار ثاب

Subjects Effectsحذف خواهد شد  .  
  :سازد اي مانند زير را ظاهر مي  پنجرهContrastsكليد 

  
  

توان با فعال كردن اين كليد مقايسات مختلفي را بـر سـطوح مختلـف متغيـر عامـل گسـسته                       مي
 Changeشـوند و در بخـش     مـي  متغيـري گسـسته نمـايش داده   Factorدر پنجـرة  . اعمال كـرد 

Contrastبه تعويض نوع مقايسه بين سطوح اختصاص دارد  .  
 بـر   Clickبا انتخاب هر يـك از آنهـا و          .  موجود است  Contrastها در كركره      انواع اين مقايسه  

بـراي مثـال در     . كند   روش مقايسه بين سطوح براي هر متغير گسسته تغيير مي          Changeروي دكمة   
 اسـتفاده   Simple و براي نوع هپاتيت از حالت        Deriationي متغير جنسيت از حالت      شكل باال برا  

 در پنجـرة خروجـي      σهاي زير براي مقايسه بـين سـطوح           با اجراي اين فرمان خروجي    . شده است 
  : شوند اضافه مي

  

  
  

در جدول  اول فرض برابري ميانگين قند خون مختلف جنسيت و در جدول دوم فرض برابري                 
ين قند خون سطوح مختلف نوع هپاتيت مورد آزمون قرار گرفته است كه با توجـه بـه مقـدار                    ميانگ
000/0=sigشود  فرض اوليه رد مي .  

www.GhadamYar.com



  :سازد اي مانند زير را ظاهر مي  پنجره… Plotsكليد 

  
  

براي مثال مانند شـكل     . سازد  اين پنجره امكان رسم نمودارهاي اثرات اصلي و متقابل را مهيا مي           
 و متغيـر نـوع   Horizontal Axisها در xا انتخاب متغير جنسيت به عنوان متغير مبناي محور باال ب

 و اجـراي فرمـان خروجـي    Add و فشردن دكمة separate Linesهپاتيت به عنوان عامل دوم در 
  : شود زير ظاهر مي

  
  

ـ                 همانطور كه در شكل باال مشاهده مي       وع شود ميانگين قنـد خـون در هـر دو سـطح جنـسيت ن
 نوع هپاتيـت اثـر متقابـل ميـان     C و B تر است اما در سطح   از ديگر انواع هپاتيت پائينAهپاتيت 

  . شود جنسيت و نوع هپاتيت ديده مي
  : سازد اي مانند زير را ظاهر مي  پنجره… Post Hocكليد 
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رهـاي  توان سطوح مختلف متغي     همانند حالت تحليل واريانس يك طرفه ابزارهاي اين پنجره مي         
  . بندي نمود گسسته را از نظر تأئيدگذاري بر روي قند خون مبتاليان رتبه

  : نمايد اي مانند زير را باز  مي  پنجره… Saveكليد 

  
  

هـا در قالـب       تواند مقادير آنها را براي هر يك از داده          ها مي   كاربر با انتخاب هر يك از اين گزينه       
 مقادير استاندارد شده Standard Errorا انتخاب گزينة براي مثال ب. ستونهاي جديد مشاهده نمايد
  . شود  نمايش داده ميSEP-1ها با نام متغير  ها در مدل در پنجرة داده خطاها براي هر يك از داده

  :اي مانند شكل زير را بازي نمايد  پنجره… Optionsكليد 
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ها و اثرات متقابل  عامل كاربر با انتخاب هر يك از Estimated Marginal Meansدر قسمت 
هـا در هـر يـك از      امكان محاسبه ميـانگين Display Means Forبين آنها و انتقال آنها به قسمت 

  . آورد ها و اثرات متقابل آنها را در خروجي فراهم مي سطوح اين عامل
هـاي توصـيفي، بـرآورد اثـرات، بـرآورد       هاي مفيد ماننـد آمـاره       انواع آماره  Displayدر قسمت   

هـاي سـطوح، مـاتريس مقايـسه ضـرايب و             ارامترها، نيكويي برازش، آزمـون همگرايـي ميـانگين        پ
  . شود ها در خروجي نمايش داده مي هاي باقيمانده و سطوح با انتخاب هر يك از گزينه شكل

 بـه  05/0تواند ميزان خطاي نوع اول را از عدد اوليه   كاربر ميSignificence Levelدر پنجره 
  . ورد نظر در تحقيق تغيير دهدهر مقدار م
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دهم  دهمفصل فصل 
  

  تحليل همبستگيتحليل همبستگي

ـ1  ـ مفاهيم اوليهـ مفاهيم اوليه1ـ1010

هنگـامي  . همبستگي يك معيار براي سنجش نوع و شدت رابطه ميان دو يا گروهي از متغيرهاسـت               
شود ميان دو متغير همبستگي وجود دارد به اين معناست كه تغييرات مقادير متغيرهـا بـر    كه بيان مي 

دم همبستگي ميان دو متغير كه بـه آن اسـتقالل دو   باشد و هنگامي كه از ع روي يكديگر اثرگذار مي 
كنيم منظور ايـن اسـت كـه تغييـرات مقـادير متغيرهـا بـر روي                   شود، صحبت مي    متغير هم گفته مي   
  . گذارد يكديگر اثر نمي

ضـريب  . ضريب همبستگي يك معيار عددي براي شناسـايي شـدت رابطـه ميـان دو متغيـر اسـت                  
دهنـدة     باشد نشان  باشد و اگر       مي 1 و   -1هند عددي بين    د   نمايش مي  rهمبستگي كه آن را با      
  .  استY و Xاستقالل ميان دو متغير 

r = o

 است به اين معنـي كـه        Y و   Xدهندة وجود همبستگي مستقيم ميان دو متغير           باشد نشان  اگر  
يابنـد و هـر چـه          هم افزايش مـي    Yا كدهاي متغير    ، مقادير ي  Xبا زياد شدن مقادير يا كدهاي متغير        

دهندة شدت همبستگي مستقيم بـين دو متغيـر           نزديكتر باشد نشان  + 1 به مقدار    rضريب همبستگي   
X و Yباشد  مي .  

r > o

 است، به اين معني كه      Y و   Xدهندة وجود همبستگي معكوس ميان دو متغير           باشد نشان  اگر  
يابد و هر چه ضـريب         كاهش مي  Y، مقادير يا كدهاي متغير      X مقادير يا كدهاي متغير      با زياد شدن  
 Y و Xدهندة شدت همبستگي معكوس ميان دو متغيـر        نزديكتر باشد نشان   -1 به مقدار    rهمبستگي  

  . باشد مي

r o<

هاي بعـد مـورد       در اين فصل دو نوع متغير همبستگي دودويي و ضريب همبستگي جزئي در بخش             
  . اند ار گرفتهبررسي قر

ـ2  ـ ضريب همبستگي بين دو متغيرـ ضريب همبستگي بين دو متغير2ـ1010

توانـد از     همانطور كه در بخش قبل عنوان گرديد محاسبه ميزان ضريب همبستگي ميان دو متغير مي              
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براي مثال قبل از اينكه در مدلهاي مختلف رابطة ميان متغير مستقل            . اي برخوردار باشد    اهميت ويژه 
X      بر روي متغير وابسته Y  ود با استفاده از نتايج ضريب همبستگي ميـان ايـن دو متغيـر               سنجيده ش
  . توان به نتايج اوليه در مورد نوع رابطة ميان متغيرها دست يافت مي

 از Correlate در زيرمنـو  … Bivariateبراي محاسبة ضريب همبستگي ميان دو متغير از فرمـان  
  : نمائيم تا پنجرة زير ظاهر شود  را اجرا ميAnalyzeمنوي 

  

  
  

.  موجـود اسـت  Carsدر قسمت سمت چپ اين پنجره ليـستي از تمـامي متغيرهـاي فايـل جـاري        
خواهيم ضريب همبستگي بين آنها را به صورت دو بـه دو محاسـبه نمـائيم بـه                    متغيرهايي را كه مي   
  . نمائيم  وارد ميVariablesپنجرة سمت راست 

  . دهد شود، نشان مي كه محاسبه مي نوع ضريب همبستگي Correlation Coefficientsدر بخش 
اين انتخاب زمـاني معتبـر خواهـد        . است) پيرسون(اي    فرض، ضريب همبستگي نمونه     انتخاب پيش 
ها كمي و توزيع آنها به طور تقريبي نرمال باشد تـا نتـايج ضـريب همبـستگي پيرسـون                      بود كه داده  

  . كننده نوع و شدت رابطة ميان دو متغير باشد بيان
تـر    براي محاسبه ضريب همبستگي ميان متغيرهاي ترتيبي كـاربرد وسـيع  Kendall's Tau-bگزينة 

  .  خواهد بود-1و + 1دارد، مقادير ممكن اين نوع ضريب همبستگي نيز اعدادي بين 
پردازد كه     به محاسبة ضريب همبستگي ناپارامتري ميان دو متغير مي         Spearmanضريب همبستگي   

در . هـاي پيوسـته، ترتيبـي يـا اسـمي باشـد             ها شـامل داده     هر نوعي از داده   توانند از     اين متغيرها مي  
 هنگامي كه متغيرها داراي تعـداد كمـي داده هـستند مـورد              Spearmanحقيقت ضريب همبستگي    

تـوان    هاي درون متغيرها به اندازه كافي زياد باشد مـي           گيرد و هنگامي كه تعداد داده       استفاده قرار مي  
هاي يك متغير از ضـريب        زي مبني بر وجود توزيع نرمال براي ميانگين داده        با فرض قانون حد مرك    

  . همبستگي پيرسون براي هر نوعي از متغيرها بهره برد
ها به اندازه كافي بـزرگ اسـت، بـراي محاسـبة ضـريب                 تعداد داده  Carsبا توجه به اينكه در مثال       
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  . نمائيم  ميVariablesوارد پنجرة همبستگي هر نوعي از متغيرها به صورت دو به دو، آنها را 
  . شود  نوع آزمون ضريب همبستگي تعيين ميTest Of Significanceدر بخش 

دهـد    را انجـام مـي    ) از هر نوع  ( آزمون فرض مساوي بودن ضريب همبستگي        Two-Tailedگزينة  
  يعني آزمون 

oo =r:

o≠rH :1

oo >r:H

o≤r:H1

H   
   

   آزمون فرضOne-Tailedنه گزي. شود اجرا مي
   

  
  . نمايد  را آزمون مي

داري همبـستگي   افزار فرض معني شود نرم  باعث ميFlag Significance Correlationsانتخاب 
 نـوع  … Optionsبا فعال كردن كليد .  آزمون نمايدα=01/0 و α=05/0ميان دو متغير را در سطح 

جعبـة گفتگـوي ايـن      . شود  ه زوج متغيرها و نحوه عمل مقادير گمشده تعيين مي         هاي مربوط ب    آماره
  : شود كليد در شكل زير مشاهده مي

  
  

هـا و    بـراي نمـايش ميـانگين   Means and standard Deviations، گزينـة  Statisticsدر بخش 
اب گزينـة   بـا انتخـ   .  منظور شـده اسـت     Variablesانحراف معيارهاي متغيرهاي انتخابي در پنجرة       

Cross-Product Derivations and Covariances    حاصلـضربهاي متقـاطع و كواريـانس زوج 
البته ذكر اين نكتـه ضـروري اسـت         . شود  متغيرها به شكل ماتريس در پنجره خروجي نشان داده مي         

  . شوند  فعال ميPearsonها تنها با انتخاب ضريب همبستگي از نوع  كه اين خروجي
 Excludeگزينـة  . دهـد   نحوه برخورد با مشاهدات گمشده را نشان مـي Missing Valuesبخش 

Case Pair wise براي حذف جفت مشاهدات، در صورت برخورد با مقدار گمشده و گزينة ديگر 
در حـذف زوج گونـه      . اين بخش براي حذف فهرست گونه مشاهدات در نظر گرفتـه شـده اسـت              

شود اما در حذف فهرست        حذف مي  Y و   Xو متغير مانند    اي دارد، از د     اي كه مقدار گمشده     مشاهده
اي كه در يك متغير مقدار گمشده دارد از كليه متغيرهاي موجود در تحليل همبـستگي           گونه مشاهده 
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  . شود حذف مي

Bivariateـ2ـBivariate  1اي از خروجي فرمان اي از خروجي فرمان   ـ نمونهـ نمونه1ـ2ـ1010

 انتخاب نموده و    Cars را از فايل     Sylinder و   Engine  ،Hourse  ،Originبراي نمونه متغيرهاي    
 نــوع Correlation Coefficientsاز قــسمت                 . نمــائيم  مــيVariablesوارد پنجــرة 

Pearsonهـا انتخـاب نمـوده و از قـسمت       را با توجه به تعداد زياد دادهSignificance Test of 
  .كنيم  را انتخاب ميTwo-Tailedحالت 

خروجـي  . نمائيم  را هم فعال نموده و فرمان را اجرا ميFlag Significant Correlationsقسمت 
  : شود زير ظاهر مي

  
  

 مقـادير ضـريب همبـستگي       Correlationsشود در يك مـاتريس بـا نـام            همانطور كه مالحظه مي   
داري دو طرفه براي آزمون وجود همبستگي يا استقالل ميان دو متغيـر و                پيرسون، مقدار سطح معني   

  .  بيان شده است(N)مقدار مشاهدات 
 1شود مقدار ضريب همبستگي براي وجود رابطه هر متغير با خود آن عدد                همانطور كه مالحظه مي   

افتـد كـه دو متغيـر دقيقـاً           باشد كه حداكثر همبستگي ميان دو متغير است و تنها زماني اتفاق مي              مي
  . مانند هم باشند

 در مقابـل    داري آزمـون       معني  يا سطح  sigدر سطر دوم در هر خانه از ماتريس مقدار          
  .  بيان شده است

= oo rxyH :

o≠rxyH :1

H

 در هـر    sig=00/0شود بين همة متغيرها فرض اسـتقالل بـه دليـل وجـود                همانطور كه مالحظه مي   
 اسـت   sig=000/0 باشد و چون     sig≤αشود كه      زماني رد مي   فرض  . شود   رد مي  αسطحي از   

  .  كوچكتر استαاز هر سطحي از 
o

 در پائين جدول رابطة ميـان       **اند با توجه به توضيح         مشخص شده  **هايي از ماتريس كه با        خانه
شـود ضـريب     بيان شده است همانطور كه مالحظـه مـي  α = 01/0 آنها در سطح   Y و   Xمتغيرهاي  
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دار است، اين بـه    معنيα=01/0 است و در سطح      897/0 برابر   Hourse و   Engineهمبستگي ميان   
معني وجود رابطه ميان دو متغير است و چون مقـدار ضـريب همبـستگي عـددي مثبـت اسـت بـا                       

 يا Hourseمثالً (مقدار متغير ديگر    )  يا ظرفيت موتور   Engineمثالً  (افزايش هر يك از اين متغيرها       
  . يابد نيز افزايش مي) قدرت ماشين

شود مقـدار ضـريب همبـستگي          همانطور كه مالحظه مي    Hourse و   Origineرابطة ميان   در خانة   
باشـد كـه نـشان از وجـود           داري نيز برابر عدد صـفر مـي          است و سطح معني    -459/0پيرسون برابر   

با وجـود ضـريب همبـستگي پيرسـون بـا مقـدار منفـي و كـدهاي                  . همبستگي ميان دو متغير است    
Origin ]1 =  ،توان استنباط نمود كه با افزايش كدهاي متغيـر           مي ]ژاپن=3ا،  اروپ=2آمريكاOrigin ،

هاي آمريكـايي از قـدرت        يابد يا در اصطالح ماشين      كاهش مي ) قدرت اسب بخار   (Hourseمقدار  
هاي ساخت كشور ژاپـن داراي كمتـرين قـدرت اسـب           ها و ماشين    اسب بخار باالتر از ديگر ماشين     

  . بخار هستند
 Pearsonهاي تحقيق به اندازة كافي زياد نباشد، استفاده از ضـريب همبـستگي                دادهحال اگر تعداد    

  . استفاده گرددSpearmanشود از ضريب همبستگي ناپارامتري  مناسب نيست و توصيه مي
)  عـدد  30(هـا     هاي مربوط به بيماران مبتال به هپاتيت با توجه به تعـداد كـم داده                 براي مثال در داده   

 اسـتفاده   Spearmanكه براي محاسبه ضـرايب همبـستگي ميـان متغيرهـا از روش              شود    توصيه مي 
خروجي زير آزمون و برد همبستگي ميان متغيرهاي جنسيت، ميزان فشار خـون، ميـزان قنـد                 . گردد

  : دهد  نمايش ميExamخون و تأهل در فايل 

  
  

ب همبـستگي   هـا از روش ضـري       شـود بـه دليـل تعـداد وجـود كـم داده              همانطور كه مالحظـه مـي     
Spearman      توان گفت كه ميان جنسيت و ميـزان فـشار خـون و قنـد                  استفاده شده است و تنها مي

 و 1خون بيماران رابطه مستقيم وجود دارد و با توجه بـه اينكـه در متغيـر جنـسيت آقايـان بـا كـد              
يـان نيـز    اند، با افزايش كد جنسيت ميزان قند خون و فشار خون مبتال              مشخص شده  2ها با كد      خانم

ها بيش از قند خون و فشار خون آقايـان   يابد يا در اصطالح قند خون و فشار خون خانم افزايش مي 
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نكته جالب اين آزمون بدست آوردن نتايج تأثير يك متغير گسسته دو سطحي مانند جنـسيت                . است
 Independent)بر روي متغير پيوسته است كه مانند نتايج آزمون مقايسه ميانگين دو نمونه مستقل 

Sample T.test)باشد  مي .  

partial)ـ3  (partial  Correlations)ـ همبستگي جزئي متغيرها ـ همبستگي جزئي متغيرها 3ـ1010 Correlations)

هر گاه بخواهيم ضريب همبستگي ميان دو متغير را با شـرط ثابـت بـودن سـاير متغيرهـا محاسـبه                      
در حقيقت در ايـن روش از       . ناميم  نمائيم، ضريب همبستگي حاصل را ضريب همبستگي جزئي مي        

ريب همبستگي در صورتي كه متغير خاصي بر روي هر دو متغير تأثيرگذار است، اثر آن                محاسبه ض 
  . شود بر روي دو متغير ثابت فرض شده و ميزان همبستگي واقعي ميان دو متغير محاسبه مي

 و  (Weight)خـواهيم ضـريب همبـستگي ميـان متغيرهـاي وزن ماشـين                براي مثال فرض كنيد مي    
ا بدست آوريم، با توجه به اينكه هر دو متغيـر بـاال تحـت تـأثير تعـداد            ر (Engine)ظرفيت موتور   

نمايند، بهتر است اثر متغير تعداد سيلندر با ثابـت در نظـر گـرفتن آن        تغيير مي  (Cylinder)سيلندر  
حذف شود تا ضريب همبـستگي جزئـي بـين دو متغيـر وزن ماشـين و ظرفيـت موتـور آن مقـدار                        

 را از زير منـو  …Partialبراي اجراي اين فرمان گزينة      . ا نشان دهد  تر از ضريب همبستگي ر      واقعي
Correlate و منوي Analyzeنمائيم تا پنجره زير باز شود  انتخاب مي :  

  
  

. همانند قبل در قسمت سمت چپ پنجره ليستي از متغيرهاي فايل جاري نمـايش داده شـده اسـت                  
 و متغير يا    Variablesد نظر است به جعبة      متغيرهايي كه محاسبه ضريب همبستگي جزئي آنها مور       

  .نمائيم  منتقل ميControlling forشوند به جعبة  متغيرهايي كه در اين محاسبه ثابت فرض مي
 Displayنمايـد و بـا عـدم انتخـاب       مانند بخش قبل عمـل مـي  Test of Significance بخش 

Actual Significance Levelداري   مقاير سطح معنيsigاد مشاهدات در خروجـي ظـاهر    و تعد
  . نخواهند شد

  :شود  جعبة گفتگوي زير را ظاهر مي… Optionsبا فعال كردن كليد 
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 Zero-Order است با اين تفـاوت كـه گزينـة         Bivariateجزئيات جعبة گفتگو مشابه فرمان 

Correlations    در بخش Statistics       گزينـه،   بـا انتخـاب ايـن     .  جايگزين گزينة مشابه شـده اسـت 
  . شود محاسبه و آزمون مي) ثابت(ضرايب همبستگي كليه متغيرها بدون اعمال متغيرهاي كنترلي 

Partialـ3ـPartial  1اي از خروجي فرمان اي از خروجي فرمان   ـ نمونهـ نمونه1ـ3ـ1010

 نمـوده و مقـدار      Variables را وارد پنجرة     Weight و   Engine  ،Hourseبراي نمونه، متغيرهاي    
 و وارد كـردن    Sylinder و   Originثـرات متغيرهـاي     همبستگي جزئي آنها با ثابت در نظر گرفتن ا        

  :شود  و تأئيد فرمان در خروجي به صورت زير ظاهر ميControlling forآنها در قسمت 

  
  

 Engine، آزمون همبستگي ميان سه متغير     Correlationsشود در ماتريس      همانطور كه مالحظه مي   
بـه صـورت دو بـه دو و بـا           )  ماشـين  وزن (Weightو  ) قدرت موتور  (Hourse،  )ظرفيت موتور (

به صورت  ) تعداد سيلندر  (Sylinderو  ) محل ساخت  (Originفرض ثابت بودن اثرات متغيرهاي      
 بـين دو متغيـر      sig=000/0داري     و سطح معني   63/0با توجه به مقدار ضريب همبستگي       . باال است 
Engine   و Houre     568/0 و ضريب هبستگي=r   000/0 و=sig   براي Engine   وWeight    به ايـن 
دار   رابطه معنـي Weight و Hourse و هر يك از متغيرهاي    Engineرسيم كه ميان متغير       نتيجه مي 

داري قـدرت و وزن   و در جهت مستقيم برقرار است و با افزايش ظرفيت موتور بـه صـورت معنـي            
  . ماشين افزايش خواهد يافت

 اسـت   sig=000/0 و   48/0بستگي برابر    مقدار ضريب هم   Weight و   Hourseهمينطور ميان متغير    
  . دار و مستقيم است دهندة رابطة معني كه باز هم نشان
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 به متغيرهاي با اثرات ثابت بدسـت        Sylinder و   Originالبته اين نتايج با در نظر گرفتن متغيرهاي         
ي آمده است و در صورتي كه اثرات اين دو متغير ثابت در نظر گرفته نشود مقدار ضريب همبـستگ                  

  . با مقدار ضريب همبستگي جزئي بدست آمده در اين بخش به طور حتم متفاوت خواهد بود
 در … Options در كليـد  Statistics از قـسمت  Zero-Order Correlationبا انتخـاب گزينـة   

خروجي يكي با در نظر گرفتن متغيرهاي ثابت و ديگري بدون در نظر گرفتن متغيرهاي ثابت ارائـه                  
توانـد تفـاوت      ر حقيقت كاربر با مقايسه مقادير ضريب همبستگي در اين دو حالت مي            شود كه د    مي

 مـشاهده   Partialرا بـا مقـادير روش       ) بدون در نظر گرفتن متغير ثابـت       (Bivariateمقادير روش   
  :خروجي اجراي اين فرمان به صورت زير است. كند

 
  

روجـي در نظـر گرفتـه نـشده و در           شود متغيـر كنترلـي در قـسمت اول خ           همانطور كه مالحظه مي   
قسمت دوم نتايج با در نظر گرفتن متغيرهاي كنترلي تعداد سيلندر و كشور سازنده خودورهـا بيـان                  

 .شده است
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دوازدهم  دوازدهمفصل فصل 
  

  آزمونهاي ناپارامتريآزمونهاي ناپارامتري

:  :ـ مفاهيم اوليهـ مفاهيم اوليه1ـ1212 ـ1
فرض اوليه هستند     هاي آماري خود داراي چندين پيش       بسياري از تكنيكهاي آماري در آزمون فرض      

توان به نتـايج بدسـت آمـده بـا دقـت مـورد نظـر                  فرضها نمي   كه در صورت برقرار نبودن اين پيش      
 نرمال متغيرهاي پيوسته اسـت كـه در         وزيعفرضها داشتن ت    ترين اين پيش    يكي از مهم  . اطمينان نمود 

هـاي    شرط  نمايد، از ديگر پيش     هاي آماري را دچار خاطره مي        استفاده از تكنيك   ،صورت عدم وجود  
هـاي آمـاري كـم        ها براي استنباط آماري است، اگر تعـداد داده          مهم وجود تعداد به اندازه كافي داده      

  . زمونهاي آماري كارايي خود را از دست خواهند دادها در بسياري از آ باشد، آماره
ها به جاي اسـتفاده   ها و يا تعداد كم داده   براي رفع اين مشكل در زمان نبود توزيع مورد نظر در داده           

نمايد كه به نام روشهاي ناپارامتري يـا   از روشهاي عمومي و كالسيك آماري از روشهاي استفاده مي         
  . اند توزيع آزاد شناخته شده

. نماينـد  روشهاي ناپارامتري در علم آمار همانند روشهاي محاسبات عددي در رياضـيات عمـل مـي         
مسائلي را كه در رياضيات با استفاده از روشهاي كالسيك قابل حل نيست در محاسبات عـددي بـا                   

  . نمايند هايي نظير روشهاي تكرار حل مي استفاده از تكنيك
 بـراي اجـراي انـواع مختلـف آزمونهـاي      Analyze منـو   درNon Parametric Testsزيرمنـوي  

  . پارامتري در نظر گرفته شده است

  
وظايف اين فرمانهـا    . نمايند  هر يك از فرمانهاي آزمون ناپارامتري خاصي را با هدف معيني اجرا مي            

  :به طور خالصه به شرح زير است
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سطوح يك متغير گسـسته را      آزمون مربع كاي دو، فرض برابري نسبت هر يك از           : Chi-Squareـ  
هاي بـين فراوانيهـاي       اين آزمون از آمارة كاي دو استفاده نموده و اساس آن تفاوت           . نمايد  آزمون مي 

  . مشاهده شده و مورد انتظار در هر سطح از متغير گسسته است
با يك عـدد خـاص      ) نسبت موفقيت  (Pاي، اين آزمون براي مقايسه        ، آزمون دو جمله   Binomialـ  

  . رود ك متغير گسسته دو سطحي به كار ميدر ي
، آزمون گردش، نتيجه اين آزمون تصادفي بودن يا نبودن ترتيب رخداد مقـادير متغيرهـا را                 Runsـ  

  . نمايد مشخص مي
اي كولموگروف ـ اسميرنوف ، مقايسه تابع توزيع مشاهدات   ، آزمون يك نمونهSample K-S-1ـ 

  . دهد اسون يا نمايي را انجام ميوكنواخت، پيك متغير با توزيع مفروض نرمال، ي
هـا در دو نمونـه    ، آزمون دو نمونه مستقل، آزمـون برابـري ميـانگين   Independent Samples 2ـ 

  . نمايد مستقل را آزمون مي
، آزمون چند نمونه مستقل، ميانگين چند نمونه مستقل را با يكديگر K Independent Samplesـ 

  . نمايد آزمون مي
، آزمون در نمونه وابسته، توزيع در متغير وابـسته بـه هـم را بـا يكـديگر      Related Samples 2ـ 

  . نمايد مقايسه مي
 ، آزمون چند نمونه وابسته، توزيع چند متغير وابسته به هم را با يكـديگر  K Related Samplesـ 

  . نمايد مقايسه مي

Chi-SquareـChi-Square  2ـ فرمان ـ فرمان 2ـ1212

BA PPP:H

 متغير گسسته را با يكديگر مقايسه نمائيم يا در اصطالح، توزيـع  هر گاه بخواهيم نسبت سطوح يك     
يك متغير گسسته چندسطحي را با توزيع يك متغيـر مفـروض كـه بـين نـسبت سـطوح آن رابطـة                   

  . كنيم  استفاده ميChi-Squareخاصي برقرار است مقايسه نمائيم از آزمون 
ه هر يك از انواع هپاتيت با هم برابر است يا           خواهيم آزمون نمائيم كه آيا نسبت ابتال ب         براي مثال مي  

 را در مقابل فرض جايگزين كه حـداقل يكـي           نه؟ در حقيقت آزمون فرض      
افـزار بـا      ، نـرم  Chi-Squareدر فرمـان    . نمـائيم   ها برابر نباشد آزمون مـي       ها با ديگر نسبت     از نسبت 

هـاي متغيـر گسـسته عمـل           و مقايـسه آن بـا توزيـع داده         هـا در فـرض        سازي توزيع داده    شبيه
  :شود ، جعبة گفتگوي زير باز ميChi-Squareبا اجراي فرمان . نمايند مي

= = Co

oH
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از بـين متغيرهـاي     . شود  فهرست كليه متغيرهاي عددي در قسمت سمت چپ جعبة باال مشاهده مي           
 Test Variable Listشـود بـه جعبـة     ها اجرا ميموجود، متغيرهايي را كه آزمون بر روي مقادير آن

شـود، اگـر بـرد      برد مورد انتظار متغيرها، تعيين مـي Expected Rangeدر بخش . نمائيم منتقل مي
شـود و اگـر بـرد جديـدي بـراي        انتخاب مـي Get From Dataها گرفته شود گزينة مقادير از داده

كنـيم، سـپس حـد      را انتخاب ميUse Specified Rangeاجراي آزمون در نظر گرفته شده گزينة 
 Expectedدر بخش. كنيم  وارد ميUpper و حد باال را در جعبه Lowerپائين مقادير را در جعبه 

Values        اگر نسبت تعداد مشاهدات مـورد      . نمائيم  ، مقادير مورد انتظار سطوح مختلف را معرفي مي
 انتخـاب  All Categories Equalسان فـرض شـود، گزينـه      در هر رده يكـ انتظار در فرض 

  .شود  انتخاب ميValuesشود، در غير اين صورت گزينة  مي
H

CBA PPP:H ==o

o

هـاي     مقـادير نـسبت    Add با وارد كردن مقادير به تعداد سطوح متغير گسسته و فعال كـردن كليـد                
نـد گرفـت، در   مورد انتظار به ترتيب هر يك از كدهاي سطوح در جعبه پائين، زير هـم قـرار خواه                 

 كـرده و عـدد جديـد را در جعبـه            Clickصورت نياز به تغيير مقادير، بر روي نـسبت مـورد نظـر              
Value  نمائيم تا كليد       وارد ميChange                   برجـسته شـود، بـا فعـال شـدن ايـن كليـد، عـدد جديـد 

  . شود جايگزين عدد قبلي مي
 نمـوده و سـپس كليـد        Clickاگر بخواهيم مقدار خاصي را حذف نمائيم بر روي عدد مـورد نظـر               

Removeكنيم  را فعال مي .  
براي مثال اگر بخواهيم فرض برابر بودن نسبت افراد مبتال به هر يـك از انـواع هپاتيـت را آزمـون                      

 بـه صـورت كدگـذاري عـددي     Auto Recodeنمائيم، متغير نوع هپاتيت را كه از طريـق دسـتور   
 است در يم و چون فرض نمائ  ميTest Variable Listدرآمده وارد جعبة 

خروجي فرمـان  . نمائيم  را انتخاب ميAll Categories Equal گزينةExpected Valuesقسمت 
  :به صورت زير است
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در جدول اول، تعداد مشاهدات و تعداد مقادير مورد انتظار و تفاضل آنها در هر يك از سطوح نوع                   

  . هپاتيت بيان شده است
 H با استفاده از آمارة كاي دو، معياري براي قضاوت در مورد فـرض  Test Statisticsر جدول د

  .بيان شده است
o

H

HH

oH

 در آزمونهاي ناپـارامتري هـم ماننـد قبـل بـا اسـتفاده از سـطح             نحوة قضاوت در مورد فرض      
توان در سـطح      باشد نمي  sig>αگيرد، اگر      صورت مي  sig يا به اختصار     (Asymp.sig)داري    معني

 رد خواهـد شـد، در آزمـون          آنگاه فرض    sig≤α را رد نمود و اگر       فرض  % α-1اطمينان  
 را  توان فـرض       و در نتيجه نمي    sig>αشود كه      مشاهده مي  α=05/0جدول باال در نظر گرفتن      

  . رد نمود و اين معني آن است كه نسبت افراد مبتال به هپاتيت در هر يك از انواع آن يكسان است

o

oo

شوند و چگونگي رفتار با مقـادير   هايي را كه محاسبه مي  نوع آماره… Optionsبا فعال كردن كليد 
  : شود يبا انتخاب اين كليد جعبه زير ظاهر م. شوند گمشده در محاسبات تعيين مي

  
  

هاي توصيفي مختلف نظير ميـانگين، انحـراف     با انتخاب آمارهDescriptive Statisticsدر بخش 
 چاركهـاي اول،    Quartilesمعيار، كمترين مقدار و بيشترين مقدار براي متغير گسسته و با انتخـاب              

اهر  خروجـي ظـ  Descriptive Statisticsو سـوم بـراي متغيـر گسـسته در جـدول      ) ميانـه (دوم 
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  . شود مي
 Excludeشود، اگر گزينـه    روش حذف مقادير گممشده انتخاب ميMissing Valuesدر بخش 

Cases test-by-test    انتخاب شود، در صورت اجراي آزمون بر روي يك متغيـر، مقـادير گمـشده 
اي كه در يك   انتخاب شود، مشاهدهExclude Cases Listwiseكند، اما اگر گزينة آن را حذف مي

  . شود متغير مقدار گمشده دارد از تمامي متغيرها حذف مي
  :شود  جعبة گفتگوي زير ظاهر مي… Excactبا فعال كردن كليد 

  
  

نمايـد و در كليـه        محتويات اين جعبه تعداد تكرارها و شـرايط تكـرار در آزمـون را مـشخص مـي                 
 دو روش Exact و Mont Carloروشهاي آزمونهاي پارامتري نيز وجود دارد با اسـتفاده از گزينـة   

شود   گيرد، پيشنهاد مي     براي هر آزمون در اختيار كاربر قرار مي        (sig)داري    ديگر محاسبة سطح معني   
هـاي ايـن    يابي به نتايج متفاوت در آزمونهاي مختلـف ناپـارامتري گزينـه        به منظور اجتناب از دست    

  . جعبه را تغيير ندهيد

ـBinomial  3ـ فرمان ـ فرمان 3ـ112 2Binomial

هاي دودويي    اي بر روي داده     گردد، آزمون دو جمله     اي اجرا مي     فرمان آزمون دو جمله    با انتخاب اين  
ها را در ايـن دو سـطح بـا يكـديگر مقايـسه                شود، هر گاه بخواهيم توزيع داده       اجرا مي ) دوسطحي(

  .شود با اجراي اين فرمان جعبه محاوره زير ظاهر مي. كنيم نمائيم از اين آزمون استفاده مي
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شـود،     مـشاهده مـي    Examمت سمت چپ، ليست تمامي متغيرهاي موجود، در فايل جاري           در قس 
نمـائيم و نـسبت موفقيـت يـا       منتقل مـي Test Variable Listمتغير گسسته دودويي را به قسمت 

  . نمائيم  ميTest Proportion خواهد بود وارد قسمت 1 و 0 را كه بين Pنسبت سطح اول يا عدد 
هـا دو سـطحي باشـند،     دهـد، اگـر داده   بندي را نشان مي ، نحوه گروهDefine Dichotomyبخش 
ها بيش از دو سطح داشته باشندع يا پيوسـته   شود، اما  اگر داده  انتخاب ميGet From Dataگزينه 

هـا را بـه دو قـسمت     افـزار داده  در اين حالـت نـرم  . نمائيم  را انتخاب ميCut Pointباشند، گزينة 
ايم و قسمت بزرگتر از آن عـدد    وارد نمودهCut Pointاز عددي كه در قسمت كوچكتر يا مساوي 

كند و به اين ترتيب متغير پيوسته يا بيش از دو سـطح تبـديل بـه يـك متغيـر دوسـطحي                      تقسيم مي 
  . شود مي

ها با آقايان يكسان است يا خير؟         خواهيم بدانيم آيا نسبت ابتال به هپاتيت در بين خانم           براي مثال مي  
 Test Variableنمائيم و متغير جنـسيت را وارد    استفاده ميBinomialراي اين منظور از فرمان ب

List نموده و مقدار Test Proportion در ايـن حالـت در حقيقـت    . گيريم  در نظر مي5/0 را عدد
  آزمون فرض 

50/P: =o

501 /P: ≠

H   
H   

  :شود د فرمان خروجي زير ظاهر ميبا تأئي. دهيم را انجام مي

  
شود براي قضاوت در مورد رد يا قبول فرض   مالحظه ميBinomial Testهمانطور كه در جدول 

oH مالحظـه   α=05/0 معيار قرار گيرد و با در نظـر گـرفتن            (Asymp.sig)داري     بايد سطح معني   
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هـا و   توان نتيجه گرفت كه خـانم   رد نخواهد شد و مي پس در نتيجه فرض     sig>αشود كه     مي
شوند يا به عبارت ديگر جنسيت عامل اثرگذار در ابـتال بـه               آقايان به يك نسبت به هپاتيت مبتال مي       

  . بيماري هپاتيت نيست

Ho

  . نمايند  عمل ميChi-Square همانند فرمان Exact و … Optionsكليدهاي 

ـRuns    4ـ فرمان ـ فرمان 4ـ112 2Runs

oH

رود، يكـي از فرضـهاي اصـلي     هاي عددي به كار مي      اين فرمان به منظور بررسي تصادفي بودن داده       
ها برقرار نباشـد      اگر فرض تصادفي بودن داده    . باشد  ها مي   هاي آماري تصادفي بودن داده      در پردازش 

  . توانند مورد استفاده قرار گيرند هيچ يك از روشهاي آمار استنباطي نمي
ر اين پايه استوار است كه اگر مشاهدات مستقل از يكديگر باشند از به هم پيوسـتن                  ب Runsآزمون  

شود و اگر از هم مستقل نباشند بـه طـور هـم ايـن دنبالـه تـصادفي                     اي تصادفي ايجاد مي     آنها دنباله 
  نخواهد بود، براي آزمون فرض 

   : اند  ها تصادفي انتخاب شده داده
   1H: اند صادفي انتخاب نشدهها ت داده

ها بـه صـورت تـصادفي انتخـاب       مشخص شده است، اگر دادهCut Pointچهار معيار در قسمت 
، مـد   (Median)رود پراكندگي آنهـا حـول پارامترهـاي مركـزي نظيـر ميانـه                 شده باشند انتظار مي   

(Mode)    يا ميانگين (Mean)       و يا هر عدد سفارشي (Custom)     داري نداشـته      با هم تفاوت معنـي
  . شود با اجراي اين فرمان جعبه زير ظاهر مي. باشد

  
  

 Cut Pointگيرنـد، بخـش         جـاي مـي  Test Variable Listمتغيرهاي مورد آزمون  در جعبـة  
  . دهد انتخابهاي ممكن خط مبنا را نشان مي

خواهيم ببينيم   و ميكنيم  ميTest Variable Listبراي نمونه متغير پيوسته ميزان قند خون را دارد 
 Cutاند يـا خيـر؟ از قـسمت     هاي آن به صورت تصادفي حول خط مبني ميانگين پراكنده شده داده

Point گزينه Meanشود نمائيم با اجراي فرمان، نتايج زير در خروجي ظاهر مي  را انتخاب مي:  
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 Test Valueقسمت شود، در   مشاهده ميRun Testهمانطور كه در جدول خروجي باال با عنوان 

هاي باالتر يـا   هاست بيان شده است و در سطرهاي دوم و سوم تعداد داده   خط مبني كه ميانگين داده    
  .هاي كوچكتر از ميانگين بيان شده است مساوي ميانگين و تعداد داده

هـاي جـدول      داري ديگـر خروجـي       و سطح معنـي    Zها، مقدار آماره      ها، تعداد گردش    تعداد كل داده  
داري   ، همانطور كه در قبل بيان شد معيار پـذيرش يـا رد فـرض اوليـه، مقـدار سـطح معنـي                      هستند

 در   باشد آنگاه فـرض      sig≤αشود و اگر       رد نمي   باشد فرض    sig>αدوطرفه است و اگر     
  . شود  رد ميHمقابل فرض 

oHH

H

o

1
 رد نخواهـد شـد و   شود كه فـرض       مشاهده مي  sig=363/0 و مقدار    α=05/0ن  با در نظر گرفت   

  . شود  رد نميα=05/0ها در سطح  فرض تصادفي انتخاب شدن داده
o

  .  استChi-Square مانند فرمان … Exact و … Optionsامكانات كليدهاي 

ـOne-Sample  K-S    5ـ فرمان ـ فرمان 5ـ112 2One-Sample K-S

كننـد يـا نـه؟ آزمـون          هـا از توزيـع خـاص پيـروي مـي            كند آيا داده    مون مي يكي از روشهايي كه آز    
اين آزمون با مقايـسه تـابع تجمعـي احتمـال     .  است(K-S)اي كولموگروف ـ اسميرنوف   نمونه  تك

اهدات از توزيع احتمالي خاص     مشاهدات و تابع تجمعي احتمال توزيع مفروض، فرض پيروي مش         
  :شود  جعبه گفتگوي زير ظاهر ميOne Sample K-Sبا فعال كردن فرمان. نمايد را آزمون مي

  
  

خـواهيم توزيـع آنهـا را بـا توزيـع خاصـي        ، متغيرهايي را كه ميTest Variable Listدر قسمت 
يسه توزيع متغيرهـاي وارد   امكان مقاTest Distribution، در قسمت  كنيممقايسه نمائيم وارد مي
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، (Uniform)، يكنواخـت  (Normal)هـاي نرمـال     با توزيـع Test Variable Listشده در جعبه 
خـواهيم فـرض زيـر را         براي مثال مي  .  وجود دارد  (Exponenetial) و نمايي    (Poisson)پواسون  

  : انجام دهيم
oH   : كند فشار خون بيماران مورد بررسي از توزيع نرمال پيروي مي

1    H: كند فشار خون بيماران مورد بررسي از توزيع نرمال پيروي نمي
 نمـوده و از بخـش   Test Variable Listبراي اين منظور متغير ميزان فشار خـون را وارد پنجـرة   

Test Distribution گزينه Normal      كليـد   را انتخـاب نمـوده و اجـراي فرمـان را بـاOK  تأئيـد 
  :شود جدول زير در خروجي ظاهر مي. نمائيم مي

  
همانند . داري آزمون است     و سطح معني   zجدول باال حاوي اطالعات ميانگين، انحراف معيار، آماره         

در  (α و مقايـسه آن بـا مقـدار          (Asymp.sig)داري    قبل معيار رد يا قبول آزمون مقدار سطح معني        
  . باشد مي) فته شده در نظر گر05/0اين تحقيق 

 خواهد بود و فرض پيروي فـشار خـون از توزيـع نرمـال رد                sig>αشود    همانطور كه مالحظه مي   
  . شود نمي

  . كنند  عمل ميChi-Square مانند فرمانهاي قبل در فرمان  … Exact و … Optionsكليدهاي 

ـIndependent  Samples  …  6  2ـ فرمان ـ فرمان 6ـ112 22 Independent Samples …

هاي دو نمونه مستقل از هم فـراهم   ي ناپارامتري امكان مقايسه توزيعبا اجراي اين فرمان در آزمونها    
هاي آنها را با يكديگر فراهم        اگر هر دو نمونه مستقل باشند اين فرمان امكان مقايسه ميانگين          . آيد  مي
 براي مقايسه   Tآورد، در حقيقت اجراي اين فرمان در آزمونهاي ناپارامتري معادل اجراي آزمون               مي

هـا كـم      ها نرمال نباشد و يا تعـداد داده         اي دو نمونه مستقل است، هنگامي كه توزيع نمونه        ه  ميانگين
هاي دو نمونه مستقل بهـره بـرد، بـا             براي مقايسه ميانگين   Tاست بايد از اين فرمان به جاي آزمون         
  :شود اجراي اين فرمان جعبه زير ظاهر مي
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 نموده و  Test Variable Listوسته را وارد جعبة  براي دو نمونه مستقل، متغير پيTهمانند آزمون 
نمائيم و بـا فعـال شـدن كليـد       ميGrouping Variableبندي را كه وارد قسمت متغير مبناي گروه

Define Groupsخواهيم ميانگين متغير پيوسته آنها را با هم مقايسه نمائيم  ، كد سطوحي را كه مي
  : كنيم مانند شكل زير وارد مي

  
خواهيم ميزان قند خون افراد متأهـل و مجـرد را بـا اسـتفاده از روشـهاي ناپـارامتري                      ثال مي براي م 

 نمـوده و متغيـر دو سـطحي    Test Variable List آزمون نمائيم، متغير پيوسته قند خـون را وارد  
 ، Define Groupsنمائيم و با فعال كردن   ميGrouping Variableوضعيت تأهل را وارد جعبه 

 Test Type وارد نمـوده و از قـسمت   Group 2 و Group 1سطح وضـعيت تأهـل را در   كد در 
  :نمائيم يكي از انواع زير را انتخاب مي

   (Mann-Whitaey U)ـ آزمون من و تيني 
   (Kolmogrov-Smirnov Z)ـ آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف 

   Moses Exterme Reactionsـ آزمون به روش 
   wald-Wolfowitz Runsـ آزمون به روش 

هر يك از روشهاي فوق با استفاده از راههاي متفاوتي آزمون فرض برابري توزيع دو نمونه مـستقل                
نمايند، با توجه به استفاده بيشتر آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف در ذيل نتايج آزمون   را آزمون مي

  . بيان شده استزير براي متغير پيوسته قند خون در دو سطح مستقل متغير وضعيت تأهل
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داري دو طرفـه    ابتدا به آمارة كولموگروف ـ اسميرنوف و سـطح معنـي   Test Statisticsدر جدول 
توان عنوان     مي α است با در نظر گرفتن هر سطحي از          sig=000/0نمائيم با توجه به اينكه        دقت مي 

ت اسـت يـا در اصـطالح،        ها و آقايان با يكديگر متفـاو        كرد كه ميانگين قند خون در دو گروه خانم        
شـود كـه قنـد خـون          عامل جنسيت بر روي قند خون بيماران مؤثر است، اما اين سؤال مطـرح مـي               

هـا    خانمها بـاالتر اسـت يـا قنـد خـون آقايـان؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن سـؤال بـه مقـدار اخـتالف                            
(Differences)       كه داراي دو مقدار مثبت (Positive)    و منفي (Negative)   مـائيم  ن   است دقت مي

در مثال باال با توجه بـه اينكـه         .  است  به اين معني است كه       |Positive|<|Negative|اگر  
|Positive|>|Negative|    است پس μ                كه ميانگين قنـد خـون مردهـا اسـت از قنـد خـون 

  . ها باالتر است خانم

21μ > μ

21 < μ

  . نمايند د فرمانهاي قبل عمل مي مانن… Exact و … Optionsكليدهاي 

ـK  Independent  Samples  7ـ فرمان ـ فرمان 7ـ112 2K Independent Samples

هاي يك متغير پيوسـته در سـطوح مختلـف يـك متغيـر                با اجراي اين فرمان امكان مقايسه ميانگين      
شود، با اجراي اين فرمان نتايجي مانند آناليز واريانس           پذير مي   گسسته داراي بيش از دو سطح امكان      

شود، در حقيقت اين فرمان حالت ناپارامتري آنـاليز واريـانس يـك                ظاهر مي  يك طرفه در خروجي   
با  اجراي   . ها كم باشد و يا متغير پيوسته داراي توزيع نرمال نباشد            طرفه است هنگامي كه تعداد داده     

  :شود اين فرمان، جعبه گفتگوي زير ظاهر مي

  

www.GhadamYar.com



  
كنـيم و متغيـر گسـسته      منتقـل مـي  Test Variable Listمتغير پيوسته مورد آزمـون را بـه جعبـة    

 Defineبـا فعـال كـردن كليـد     . نمـائيم   وارد مـي Grouping Variableچندسطحي را به جعبـة  

Rangeشود  جعبه گفتگوي زير ظاهر مي:  

  
همانند آناليز واريانس يـك طرفـه بايـد كـد سـطح كمتـرين و كـد سـطح بيـشترين را در قـسمت                   

Minimum و Maximumوارد نمائيد  .  
هاي ناپارامتري تنها متغيرهاي عددي ظـاهر   ر اين نكته ضروري است كه در كليه فرمانهاي آزمون        ذك
 Auto Recode بايد ابتدا از طريـق دسـتور   (String)اي  شوند براي وارد كردن متغيرهاي رشته مي

هاي   به متغيرها را تبديل به متغيرهاي با كدهاي عددي نمود تا بتوان آنها را جع              Transformدر منو   
  . مورد نظر وارد نمود

o1H  : شود  آزمون مي زير در مقابل Hبا اجراي آزمون فوق در حقيقت فرض 

  k...:H μ==μ=μ 21o

1H

CBA .:H

  : ها با ساير آنها مخالف است حداقل يكي از ميانگين
  :  سه نوع روش زير بيان شده استTest Type براي اجراي اين آزمون در بخش

   Kruskal-Wallis Hـ 
   Medianـ 
   Jon Ckheere-Terpstraـ 

با توجه به كاربرد بيـشتر      . دهند  هر يك از روشهاي فوق با روشهاي متفاوتي آزمون باال را انجام مي            
  . روش كروسكال ـ واليس اين روش در مثال زير توضيح داده شده است

 تأثير سه نوع مختلف هپاتيت را در متغير گسسته نوع هپاتيت بر روي ميزان قنـد خـون                   خواهيم  مي
  . مبتاليان آزمون نمائيم در حقيقت آزمون فرض زير مد نظر است

  =μ=μo

1H

μ

  : ها مخالف باشد  حداقل يكي از ميانگين
 نمـوده و  Test Variable Listان قند خون را وارد جعبـة  براي انجام اين آزمون متغير پيوسته ميز

 نمـود و بـا فعـال كـردن     Grouping Variableمتغير گسسته عددي نـوع هپاتيـت را وارد جعبـة   
Define Rane را در  3 و 1 مقــادير Minimum و Maximum كــه حــداقل كــدها و حــداكثر 
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 نــوع آزمــون را بــه روش Test Typeنمــائيم، از بخــش  كــدهاي نــوع هپاتيــت هــستند وارد مــي
Kruskal-Wallis Hنمائيم تا خروجي زير ظاهر شود  انتخاب نموده و فرمان را اجرا مي:  

  
  

  
اي هر يك از سطوح مختلف نوع هپاتيت بدست آمده است كه در               ، ميانگين رتبه  Ranksدر جدول   

  . تواند مورد استفاده قرار گيرد صورت رد شدن فرض اوليه مي
 با استفاده از آماره توزيع كاي دو معياري براي پـذيرفتن يـا رد كـردن    Test Statisticsدر جدول 

 05/0با در نظر گـرفتن      .  است sig Asymp=03/0با توجه به اين كه      . فرض اوليه مطرح شده است    
 =α توان نتيجه گرفت كه        ميsig≤α      خـون  شود يعني ميـانگين قنـد          رد مي   و در نتيجه فرض

براي مقايسه دو به دو ميـانگين قنـد خـون در            . افراد مبتال به انواع هپاتيت با يكديگر متفاوت است        
نمـائيم امـا     استفاده مـي Independent Samples 2تر از روش  انواع مختلف هپاتيت بهتر و دقيق

و بـا اسـتفاده از     بندي نمـود      ها را رتبه     ميانگين Rankها در جدول      توان با اطالعات ميانگين رتبه      مي
  . خواهد بودنتايج اين جدول 

oH

ABCμ > μ > μ

  . كنند  عمل ميChi-Square مانند فرمان … Exact و … Optionsكليدهاي 

ـRelated  Samples  8  2ـ فرمان ـ فرمان 8ـ112 22 Related Samples

هـا نرمـال       براي دو نمونه وابسته جفت شده در حالتي كـه توزيـع نمونـه              tحالت ناپارامتري آزمون    
بـا  . پـذيرد   انجـام مـي  Related Samples 2ها تعداد كمي هـستند از طريـق فرمـان     ادهنيست يا د

پـس از   . توان توزيع و پارامترهاي دو متغير وابـسته را بـا هـم مقايـسه نمـود                  انتخاب اين فرمان مي   
  :شود انتخاب اين فرمان جعبه گفتگوي زير ظاهر مي
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 پيوسته زوج شده را از قسمت سمت چپ انتخاب           براي دو نمونه وابسته، دو متغير      tهمانند آزمون   
 بـا  Test Typeايـن آزمـون نيـز در بخـش     . نمـائيم   وارد ميTest Pair(s) Listنموده و به جعبة 

  :استفاده از روشهاي زير قابل انجام است
   Wilcoxonـ روش 
   Signـ روش 
   Mc Nemarـ روش 
   Marginal Homogenityـ روش 

  . ر روش ويلكاكسون در مثال زير با اين روش آزمون صورت گرفته استبا توجه به كاربرد بيشت
در مثالي بيماران هپاتيتي ابتدا قند خون بيماران ثبت شده اسـت و بعـد داروي خاصـي بـراي آنهـا                      

 2گيري و در متغير قند خـون          پس از مصرف دارو دوباره قند خون بيماران اندازه        . تجويز شده است  
م تفاوت ميان قند خون بيماران قبل از مصرف دارد و ميزان قند خون آنها            خواهي  مي. ثبت شده است  

بعد از مصرف دارو را آزمون نمائيم در حقيقت با انجام اين آزمون تأثير دارو را بر روي قنـد خـون     
تأثير باشد يا باعث افزايش يـا كـاهش قنـد             تواند بي   نمائيم كه مي    بيماران مبتال به هپاتيت آزمون مي     

 Testبراي انجام اين آزمون متغير قند خون قبل و بعد را بـا هـم وارد پنجـرة    . تاليان گرددخون مب

Pair(s) Testنمائيم و از بخش   ميTest Type  نـوع Wilcoxon    را انتخـاب نمـوده و فرمـان را 
  :شود نمائيم، خروجي زير ظاهر مي اجرا مي
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 sig=000/0 كـه برابـر    zداري آمـاره   ح معنـي  و با استفاده از سطTest Statisticsابتدا در جدول 

 يعني برابري ميانگين قند خون با قبـل و بعـد از مـصرف    توان نتيجه گرفت كه فرض     است مي 
شود حال اين سؤال مطرح است كه قنـد خـون بعـد از مـصرف دارو كـاهش يافتـه يـا                         دارو رد مي  

با توجه  . نمائيم   مراجعه مي  Ranksين سؤال به نتايج جدول      افزايش يافته است؟ براي يافتن پاسخ ا      
تـوان بـا      اسـت، مـي   ) 7(هاي مثبـت      بيشتر از ميانگين رتبه   ) 11/16(هاي منفي     به اينكه ميانگين رتبه   

ها دريافـت كـه ميـزان قنـد خـون             توضيحات انتهاي جدول در مورد تعبير مثبت يا منفي بودن رتبه          
 باالتر اسـت و بـه تـأقير آن در    negative Ranksزيرا . يابد ش ميبيماران بعد از مصرف دارو كاه

  . نمايد نمائيم كه بيان مي پائين جدول توجه مي

Ho

   ميزان قند خون بيماران مورد بررسي<ميزان قند خون بعد از مصرف دارو 
  . كه نشان دهنده تأثير دارو در كاهش قند خون افراد مبتال خواهد بود

  . نمايند  عمل ميChi-Square همانند فرمان …Exact و … Optionsهاي  دكمه

ـK  Related  Samples  9ـ فرمان ـ فرمان 9ـ112 2K Related Samples

دو يا چند متغير وابسته را با ) ميانگين(توان توزيع   مي… K Related Samplesبا انتخاب فرمان 
  : شود با انتخاب اين فرمان جعبه گفتگوي زير ظاهر مي. هم مقايسه كرد

  
  

هـاي اجـراي    روش. كنـيم   منتقـل مـي  Test Variablesزمون را به جعبـة  متغيرهاي وابسته مورد آ
  : به صورت زير استTest Typeآزمون در بخش 

   Fridmanـ روش 
   Kendall's Wـ روش 
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   Cochran's Qـ روش 
  . با توجه به كاربرد بيشتر روش فريدمن، در مثال زير از اين روش استفاده شده است

يماران را قبل از مـصرف دارو بـا ميـزان فـشار خـون آنهـا را بعـد از        خواهيم ميزان فشار خون ب     مي
البته اين آزمون براي بيش از دو متغير وابـسته نيـز كـاربرد              . (مصرف دارو با يكديگر مقايسه نمائيم     

 گزينـه روش  Test Type نموده و از بخـش  Test Variablesي  اين دو متغير را وارد جعبه) دارد
Fridmanشود خروجي زير ظاهر مي. نمائيم ده و فرمان را اجرا مي را انتخاب نمو:  

  

  
  

و بـا در    ) sig=001/0(داري    ابتدا با توجه به آماره كاي دو و درجه آزادي آن و مقدار سـطح معنـي                
 Related 2شـود، هماننـد حالـت      فرض برابـري ميـانگين دو متغيـر رد مـي    α=05/0نظر گرفتن 

Sample      ،توان با استفاده از ميانگين رتبـه هـر متغيـر نتيجـه را                 مي  در صورت رد شدن فرض اوليه
با توجه به اينكه ميانگين رتبه فشار خون قبل از مصرف دارو باالتر است به اين نتيجه                 . بدست آورد 

  . شود رسيم كه مصرف دارو باعث كاهش رتبه ميانگين و در نتيجه ميانگين فشار خون افراد مي مي
  . شود  پنجرة زير باز مي… Statisticsبا فعال كردن كليد 

  
  

هاي آمار توصيفي نظير ميانگين، انحراف معيـار، كمتـرين             و خالصه  Descriptiveبا انتخاب گزينة    
 Quartilesشود و با انتخـاب      مقدار و بيشترين مقدار براي هر يك از متغيرها در خروجي ظاهر مي            

 براي هر يـك از متغيرهـا در خروجـي           و چارك سوم  ) ميانه(هاي اول، چارك دوم       اطالعات چارك 
  . شود ظاهر مي

  . كند  عمل ميChi-Square نيز مانند فرمان … Exactكليد 
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  2پيوست 
 examل يوست فاي پيداده ها
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  1پيوست 
SPSS   تحت ويندوز تحت ويندوزSPSS  14نصب و راه اندازي نرم افزار نصب و راه اندازي نرم افزار  14

SPSS  14  SPSSمراحل نصب نرم افزار مراحل نصب نرم افزار   11-- 14

  .در همه نسخه هاي ويندوز، يكسان و به شرح زير است spssمراحل نصب و راه اندازي نرم افزار 
1 (CDبوط به برنامه  مرSPSS 14 را در CD-ROMدهيم  قرار مي .  
 Installshield Wizard،كـادر محـاوره اي   Autorun  در صورت وجود فايـل  1با انجام مرحله ) 2

 را يافتـه  SPSS برنامـه  Setupدر غير اين صورت بايد از مسير مناسب فايل   . شود  خودبخود ظاهر مي  
در كــادر محــاوره اي .  ظــاهر شــودInstallshield Wizard و اجــراء كــرد تــا كــادر محــاوره اي 

 Installshield Wizard دكمه Nextكنيم  را كليك مي . 
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 Iگزينه . دهد ، پنجره ديگري باز شده و توضيحاتي راجع به اجازه نشر برنامه مي2با انجام مرحله ) 3

accept the terms in the license agreement را انتخاب و روي دكمه Nextكنيم  كليك مي. 

  
 را ارائه SPSS 14، كادر ديگري باز شده و اطالعاتي راجع به نرم افزار 3با انجام مرحله ) 4

 .كنيم  كليك ميNextدهد، در اين كادر روي دكمه  مي

 

 User(دلخواه در قسمت نام كاربر در اين كادر، نامي . شود ، كادر ديگري باز مي4با انجام مرحله) 5

Name ( سازمانو )Organization ( وارد كرده و روي دكمهNextكنيم  كليك مي . 
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در اين كادر، براي تغيير مسير مقصد نصب برنامه در . شود ، كادر ديگري باز مي5با انجام مرحله ) 6

خواهيم   را كليك نموده و مسيري را كه مي… Changeمحلي غير از محل پيش گزيده، گزينه 

بعد از اين مرحله اگر . كنيم  كليك ميNextسپس برروي دكمه . كنيم اب ميبرنامه نصب شود انتخ

شماره سريال برنامه خواسته شد، بايد شماره سريال برنامه را كه همراه نرم افزار ارائه مي شود، در 

 . كليك كنيم   Update وارد كرده و روي دكمه License Codeقسمت 

   

 

 كليك مي كنيم تا نصب نرم Installروي گزينه . شود از مي، كادر ديگري ب6با انجام مرحله ) 7

 . آغاز گرددSPSS 14افزار 
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را براي اتمام   Finishبعد از اجراي مرحله نصب نرم افزار، در كادر محاوره اي زيرگزينه ) 8

 .نصب نرم افزار خاتمه يافته و آماده اجرا مي گردد. مراحل نصب برنامه كليك مي كنيم

 

  

SPSS   و اعمال مقدماتي و اعمال مقدماتيSPSSشروع كار با شروع كار با 22-
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 روي Desktop در SPSS نرم افزار Iconدر صورت وجود   SPSSبراي ورود به محيط نرم افزار
                                              . خواهيم كردDouble-clickآن 
  

   

   .كنيم  و آيكون اجرائي آن را فراخواني ميSPSS برنامه Startيا از منوي 

    

در اين پنجره، . شود  فعال شده وكادر محاوره اي زير ظاهر ميSPSSا اجراي اين دستور محيط ب 
  شود  انتظار دارد سئوال مي  SPSSنوع كاري كه كاربر از 
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 را Run The Tutorial آشـنا شـويم، گزينـه    SPSSاگر مي خواهيم با نحوه كاركردن با نـرم افـزار   
را  Type In Data كنـيم، گزينـه   SPSSهـاي جديـدي را وارد    خـواهيم داده اگر ب . انتخاب مي كنيم

  استفاده كنيم،گزينه  SPSSخواهيم از فايلهاي بانك اطالعاتي  اگر مي . انتخاب مي نمائيم
query Run an exitingاگر بخواهيم از فايلهاي بانك اطالعاتي تهيه شده در .  را انتخاب مي نمائيم

اسـتفاده   ...و SAS, dBASE, EXEL, FOXPRO ,EpiINFO, Minitab  نندساير نرم افزارها ما   
جهـت اسـتفاده از آن بـراي تطـابق       Creat query using new database wizardگزينـه  كنيم، از

 اسـتفاده مـي   SPSSدر ) dara veiw(ها  جهت استفاده و انتقال بانك اطالعاتي به بخش نمايش داده
اسـتفاده كنـيم،     SPSSه داده هاي ذخيره شده يا فايلهاي داده اي آمـاده            اگر بخواهيم از مجموع   . كنيم

  سـاير انـواع فايلهـاي   اگـر بخـواهيم  .  را انتخاب مـي كنـيم  Open an exiting data sourceگزينه 
SPSS را مشاهده و اسـتفاده كنـيم، گزينـه    [1]برون دادOpen another type file   را انتخـاب مـي 
را در كادر محاوره اي انتخـاب كنـيم، در    Don’t show this dialog in the futureاگر گزينه.كنيم

اين كار بـراي    (و به صورت پيش فرض، يك صفحه داده خالي باز خواهد شد             SPSS  اجراي مجدد 
  ).شود نميمبتديان توصيه 

  

   

 

 بـه  SPSS Data Editor همواره وضعيت جاري خود را در كادري در پائين صفحهSPSSپردازشگر
 SPSS      زير ، توجه كنيد كه زماني برنامه به خوبي كار خواهد كرد كه عبارت  اطالع ما مي رساند،

Processor is readyدر اين كادر نوشته شده باشد .  
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