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متغیر های کمی و کیفی مورد مطالعه خود را به بخش های مشخص شده وارد کرده و تنظیمات را مانند 

موارد زیر انجام می دهیم. محاسبه فاصله در این روش حداکثر درستنمایی برای داده های ترتیبی و فاصله 

د خوشه ها به صورت به عنوان دو معیار انتخاب تعدا AIC و BICاقلیدوسی برای داده های کمی است و 

 .باید خود این تعداد را مشخص نمایدfixed الگوریتم خود کار است در غیر این صورت محقق در قسمت

 

 .در این مرحله باید پالت را انتخاب و موارد را مانند تصویر زیر تنظیم نمود
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 .تخاب می کنیمرا برای انجام تحلیل ان Ok هم مانند زیر تنظیم می کنیم و سپس output در قسمت

 

 .اولین خروجی به شکل زیر خواهد بود
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در این جدول میانگین و انحراف استاندارد برای خوشه ها بر اساس متغیر های کمی موجود است. چون سن 

 .یق بود که کمی است لذا برای آن فقط محاسبه شده استقتنها متغیر در این تح

 

 .افزایش نسبی سن در بین خوشه ها بر اساس این دیاگرام مشهود است

بررسی وضعیت خوشه ها بر اساس اطالعات متغیر های ترتیبی: عبور ستون ها از مقدار بحرانی کای اسکویر 

به معنای معنی دار بودن و متفاوت بودن آن خوشه از سایر خوشه هاست. به عنوان مثال در یکی از خروجی 

سایر خوشه ها به شکل معنی ها دیده می شود که در خوشه اول جنسیت و تعداد مطالعه روزنامه آنرا از 

داری متمایز می سازد. یا به عنوان مثال در خوشه سوم جنسیت، درجه تحصیلی و تعداد مطالعه روزنامه 

آنرا از سایر خوشه ها به شکل معنی داری متمایز می سازد.برای الباقی خوشه ها نیز این روند را طی می 

 .کنیم تا به یک الگوریتم منطقی برسیم
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به طور خالصه مشخص می شود که در هر خوشه کدام ویژگی منحصر به فرد بوده که سبب شده رفتار لذا 

مثال اگر در خوشه سوم جنسیت، درجه تحصیلی و تعداد مطالعه روزنامه آنرا از سایر  .مشابهی را نشان دهند

 ن خوشه به چه شکلیخوشه ها به شکل معنی داری متمایز می سازد. باید دید وضعیت این سه متغیر در ای

توزیع شده است. با مراجعه به بخش توصیفی طبقات می توان این اطالعات را به دست آورد. که جداول زیر 

نشان می دهد تمام آنها زن بوده و سطوح مختلفی از مطالعه روزنامه را دارند. یعنی این گروه رفتار منظمی 

این دلیل در این خوشه قرار گرفته اند. ترکیب درجه در استفاده از رسانه از خود نشان نمی دهند و به 

 .تحصیلی نیز از کمتر از دیپلم تا تحصیالت دانشگاهی می باشد
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