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  SPSSافزاري  ي نرم آشنايي با بسته .1
  

 ي  است، يك بـسته Statistical Package for the Social Science كه مخفف عبارت SPSSافزاري   نرمي بسته
  . گيرد و به وفور در علوم اجتماعي و رفتاري مورد استفاده قرار ميباشد  ها مي نرم افزاري براي تحليل داده

هاي وينـدوز، يـونيكس و مكينتـاش وجـود           براي سيستم عامل   SPSSافزاري    نرم ي  هاي متفاوتي از بسته    نسخه
هـا بـر اسـاس       شـود و تحليـل      مربوط به سيستم عامل ويندوز شرح داده مي        ي  نويس نسخه  در اين دست  . دارد

  . شوند  ميارائه) 13شماره (ه موجود آخرين نسخ
 Data Editor–ها  ي فايل داده  گسترده را براي ورود و مشاهدهي  امكانات يك صفحهSPSSافزاري   نرمي بسته

 نـشان داده  Output Viewاي جداگانه بـه نـام    هاي آماري در پنجره خروجي مربوط به روش. كند  فراهم مي–
هـا را در سـاير نـرم افزارهـا نيـز مـورد               تـوان آن    و نمودارهايي است كه مي     اه  اين پنجره شامل جدول   . شود مي

  .استفاده قرار داد
. شـود   ي نمـايش ظـاهر مـي        ها بر روي صفحه     گر داده   ي ويرايش    پنجره SPSSافزاري    ي نرم   پس از اجراي بسته   

دهد، بر روي يـك       مايش مي هاي كلي آن را ن      ي قابليت   افزار، كه مجموعه    ي منوهاي اصلي نرم     عالوه بر آن كليه   
  ). را ببينيد1.1شكل(شود  نوار ابزار نشان داده مي

 
   SPSS افزاري ي نرم نوار ابزار در بسته  -1.1شكل

ايـن منوهـا    . افزار را بر عهـده دارنـد        هاي نرم    منوي اصلي است كه هر يك بخشي از فعاليت         10نوار ابزار شامل    
  :اند از عبارت
افزار و    ها در اين نرم     سازي انواع فايل    ها، فراخواني و ذخيره      فايل جديد داده   ساختن: (File)منوي فايل    .1

 ها و نمودارها   و چاپ گزارش) EXCEL يا SASمثالً (افزارها  ساير نرم
   ها ها مانند كپي، حذف يا الصاق و جستجو در فايل داده انجام انواع ويرايش: (Edit)منوي ويرايش  .2
ها شامل تغيير فونت، سفارشـي كـردن نـوار     ي نمايش داده رات در صفحهتغيي: (View)منوي نمايش    .3

  ابزار و غيره 
هـاي جديـد، مرتـب     هاي متغيرها، اضافه كردن متغيرها يا نمونه       تغيير مشخصه : (Data)ها   منوي داده  .4

  ها در يك فايل كردن، جدا كردن، ادغام كردن، خرد كردن، وزن دادن و انتخاب بخشي از داده
  ها و جانهي مقادير گمشده تبديل، رتبه بندي و كدگذاري داده: (Transform)يل منوي تبد .5
هـا،    ي ميـانگين    هـاي آمـاري ماننـد آمـار توصـيفي، مقايـسه             انواع تحليـل  : (Analyze)منوي تحليل    .6

  رگرسيون، تحليل واريانس و غيره
ي، هيـستوگرام، نمـودار     اي و خطـ     اي، دايـره    نمودارهايي مانند نمودار ميله   : (Graphs)منوي نمودارها    .7

  نرمال، نمودار پراكنش و غيره
ي فايل داده، سيستم مديريت فايل خروجي، تغيير شـكل            اطالعاتي درباره : (Utilities)منوي امكانات    .8

  ها و ويرايش نوار ابزار ظاهري پنجره
 افزار هاي نرم مرتب كردن، گزينش و كنترل خصوصيات پنجره: (Window)منوي پنجره  .9
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هـاي    افـزار و بخـش      ي اسـتفاده از نـرم       هاي كلي در مورد نحوه      راهنمايي: (Help) رساني   منوي كمك  .10
اي از     و خالصـه   SPSSهـاي    مختلف آن، امكان جستجوي يك عنوان خاص، نمـايش تركيـب فرمـان            

 ها تعاريف اصطالحات و فرمان
  

 ها ها و فايل مديريت داده 1,1
  

 ها وارد كردن داده .1,1,1
 فعـال   SPSSاي در محـيط       هاي عملياتي، ضـروري اسـت فايـل داده          لب بخش به طور كلي براي فعال كردن اغ      

ي اصـلي در اولـين بـار ورود بـه       به عنوان پنجـره SPSS Data Editorي  به همين دليل است كه پنجره. باشد
   : شامل دو پنجره استاين صفحه. شود افزار مشاهده مي نرم

• Data Viewهـا از طريـق    بـا ورود داده . اسـت    گرفته شدهها در نظر  قسمتي است كه براي ورود داده
هاي  براي اغلب تحليل  . گيرند  صفحه كليد، اين مقادير به ترتيب در سطرهاي مختلف متغيرها قرار مي           

 مـشاهدات و    ي   شماره ي   فرض شده است كه سطرها نشان دهنده       SPSSافزاري    نرم ي  آماري در بسته  
  .هستندها متغيرها  ستون

• Variable View شـوند  تعريف ميدر آن نوع و ساختار شامل هاي متغيرها   كه مشخصهتي استقسم .
  :  باشد ي گسترده است كه شامل ده مشخصه به شرح زير مي اين قسمت يك صفحه

 كـاراكتر   8شـود كـه حـداكثر شـامل          نام هر متغير در اين ستون مشخص مي       : (Name)نام   .1
 .است

 ،كنـد كـه بـا توجـه بـه ماهيـت داده             ريف مي ستون دوم نوع متغير را تع     : (Type)نوع متغير  .2
هاي    انواع مختلف قالب   .هاي عددي، تاريخ يا پول باشد      هاي مختلف داده   قالبتواند شامل    مي

 :متغيرها به شرح زير است
o   عددي(Numeric) :           اختصاص به ورود مقادير عددي عادي براي متغيرها دارد و بر

هر عدد به همان  . شود  عشار آن تعيين مي   ي واقعي داده و تعداد ارقام ا        اساس اندازه 
 كـاراكتر و دو     8شود اما با محدوديت       شود در حافظه ذخيره مي      صورت كه وارد مي   

) ي واقعي داده و تعداد ارقام اعشار آن     فرض براي اندازه    هاي پيش   گزينه(رقم اعشار   
 و عـدد    23.1 بـه صـورت      234.1بـه عنـوان مثـال عـدد         . آيـد   به نمـايش در مـي     

 .آيد  به نمايش در ميE 23.1+ 09 به صورت 123456789
o   ويرگول(Camma) :              در اين نمايش هر متغير عددي به صورت سه رقم سه رقـم از

 12,345,678مانند . شود سمت راست با يك عالمت ويرگول از ساير ارقام جدا مي
o   نقطه(Dot) :         در اين نمايش هر متغير عددي به صورت سه رقم سه رقـم از سـمت

 678.345.12مانند . شود ا يك عالمت نقطه از ساير ارقام جدا ميراست ب
o  نماد علمي(Scientific Notation) :هاي  هر متغير عددي به صورت مضربي از توان

 .آيد  به نمايش در ميE8.+ 001 كه به صورت 78شود مانند عدد   نوشته مي10
o   تاريخ(Data) :      ها و همچنـين ورود       آوري داده   اين قالب براي ثبت زمان دقيق جمع

پـس از انتخـاب ايـن      . اطالعات مربوط به تاريخ يا زمان در نظر گرفته شـده اسـت            
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 ظـاهر   2.1شكلها است مطابق      اي كه محتوي انواع نمايش زماني داده        گزينه جعبه 
 .ها را در متغير وارد كرد توان زمان شود كه با انتخاب نوع مناسب، مي مي

o   دالر(Dollar) :  ها بر حسب واحد دالر است و بـا            ثبت مقادير قيمت   اين قالب براي
ها  انتخاب شكل مناسب بر اساس پهناي رقم نمايش و تعداد ارقام اعشار، ورود داده   

 .گيرد صورت مي
o  سفارشي(Custom Currency) :  با انتخاب اين گزينه امكان انتخاب چندين قالـب

 .دشو سفارشي بر حسب تعداد كاراكتر و رقم اعشار فراهم مي
o اي    رشته(String) :          اي   اين نوع متغير مخصوص اطالعاتي است كه به صورت رشـته

تعداد كاراكترهـاي يـك     . شوند  در متغير وارد مي   ) مانند اسامي خاص  (از كاراكترها   
 .توان آن را كم يا زياد كرد  است كه مي8فرض  رشته به صورت پيش

 
   Variable Typeي    پنجره-2.1شكل

. شود هاي وارد شده توسط اين مشخصه تعيين مي         واقعي داده  ي  اندازههنا يا   پ: (Width)پهنا   .3
توان آن را كم يا زيـاد     است كه مي  كاراكتر   8هاي عددي    مقدار پهناي پيش فرض براي داده     

 .كرد
هاي وارد شده شرح     هاي سمت راست اعشار براي داده       رقم ي  شماره: (Decimals)رقم اعشار    .4

 .توان كم يا زياد كرد  را ميها شود، كه آن داده مي
كند كـه در مقايـسه بـا نـام      يك برچسب متناسب با نام متغير تعريف مي   : (Label)سب  چبر .5

اين ستون عموماً براي نوشتن معني متغيرها متناسب        . باشد  نمي كاراكتر 8متغير محدود به    
 . ودش ها از آن استفاده مي  خروجي تحليل دادهي كه در صفحهاست 

، يـك كـد عـددي بـه ازاي هـر        )بندي شده  ستهد(گروهي  براي متغيرهاي   : (Values)مقدار   .6
از نـوع عـددي     ايـن امكـان مخـصوص متغيرهـايي اسـت كـه             . شـود  دسته نسبت داده مـي    

(Numeric) وي كليـك كـردن ر  ي به وسـيله . هستند Values ي  پنجـره Value labels  بـاز 
 3.1شـكل  .شـوند  نسبت داده مـي    ها  دستهها براي كدهاي     خواهد شد كه توسط آن برچسب     

تـوان عـدد     متغير جنـسيت مـي    براي   ،به عنوان مثال  دهد و     جزئيات اين پنجره را نشان مي     
 .صفر را به زنان و عدد يك را به مردان نسبت داد
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   Value Labelsي    پنجره-3.1شكل

 فـرض   بـه غيـر از كـد پـيش         -9اگر كدهاي ديگـري ماننـد       : (Missing)كد مقادير گمشده     .7
شـده در نظـر گرفتـه شـوند           به عنوان مقادير گم    SPSSافزاري    ي نرم    در بسته  )» .«عالمت  (

 .توسط اين ستون مشخص خواهند شد
 مـشخص  Data view ي پهناي ستون متغيرهـا را در صـفحه گـسترده   : (Columns)ستونها  .8

 از  هـا بيـشتر    است، وقتـي پهنـاي داده     كاراكتر   8فرض   كند كه مقدار آن به صورت پيش       مي
شود كه با افزايش      وارد شده مشاهده مي    ي  پهناي ستون متغيرها باشد، فقط قسمتي از داده       

 .مقدار پهناي ستون تمام آن قابل رؤيت خواهد بود
توانـد بـه صـورت       كند كـه مـي     ها را مشخص مي    صف بندي ورود داده   : (Align)صف بندي    .9

 .چين تعريف شود چين و يا وسط چين، راست چپ
كند كه به سه صورت مقياس       گيري متغيرها را مشخص مي     مقياس اندازه : (Measure)اندازه   .10

. شود  تقسيم بندي مي   (Nominal) و اسمي    (Ordinal)، ترتيبي   (Scale)اي   پيوسته يا فاصله  
بـه عنـوان مثـال بـراي        . توان تعريف كـرد    هاي متفاوتي را مي    ها مقياس  با توجه به نوع داده    

 مقيـاس ترتيبـي و بـراي       ، ترتيبـي  گروهـي هاي   ته، براي داده   مقياس پيوس  ،هاي عددي  داده
 .باشد مقياس اسمي مناسب ميها مناسب نيست،  ترتيب در آنكه گروهي هاي  داده

ي  هـا در بـسته      در ادامـه اقـدام بـه ورود داده        . هاي خـام اسـت      اولين قدم در اجراي هر گونه تحليل، ورود داده        
خواهيم يك فايل داده با دو متغيـر بـه            مثالً فرض كنيد مي   . كنيم   مي ي كليد    از طريق صفحه   SPSSافزاري    نرم

  :صورت زير بسازيم
  

 سن  وزن
53  22  
49  21  
61  25  

  
 را  Enterتايـپ كـرده و سـپس كليـد          ) سطر اول و ستون اول    (ي سمت چپ       را در باالترين خانه    22ابتدا عدد   
به همين ترتيـب    . شود  الي ستون اول ظاهر مي     در با  VAR00001فرض    در اين صورت نام پيش    . كنيم  فعال مي 

با انتقال نشانگر به بـاالي سـتون دوم، مقـادير عـددي             . شوند   در سطرهاي دوم و سوم وارد مي       25 و   21اعداد  
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هـاي وارد      داده 4.1شـكل . شود و اين عمل تا ورود تمام اطالعات تكرار خواهد شد           براي متغير دوم نيز وارد مي     
  .دهد  را نشان ميData Editorي  ي گسترده شده در صفحه

 
  New Dataي  پنجرهاي از ورود متغيرها در  نمونه  -4.1شكل

بـه عبـارت ديگـر      . كنـد   فرض تعيين مي     نام و مشخصات هر متغير را به صورت پيش         SPSSافزاري    ي نرم   بسته
VAR#####           در . گيـرد  ار مـي  براي نام و دو رقم اعشار به عنوان مشخصات يك متغير عددي مورد استفاده قـر

بسياري از موارد، نياز به تغيير نام و همچنين مشخصات متغير مورد نظـر وجـود دارد كـه ايـن عمـل توسـط                         
  . امكان پذير استVariable Viewي  پنجره

    
  ها خواني فايل دادهفراذخيره و  .2,1,1

ذخيـره   … Save as  يـا Saveهاي   گزينهي  داده را به وسيلهي توان يك مجموعه  در نوار ابزار ميFileاز منوي 
هاي  ها با قالب    ي فايل داده    ذخيره. شوند  ذخيره مي  sav.*افزاري با پسوند      نرم ي  ها در اين بسته    فايل داده . نمود

خواني يـك فايـل از پـيش ذخيـره          فرابراي  . امكان پذير است   نيز   (dat.*) يا متن    (xls.*) اكسل   جملهاز  ديگر  
 را انتخاب كرده و فايل مورد نظر را از آدرسي كه در آن ذخيـره                Open ي   گزينه Fileشده كافي است از منوي      

  .رداست فراخواني ك  شده
كافي است زيـر منـوي   ) txt و يا dat ،xlsهايي با پسوندهاي  فايل (SPSSهايي غير از قالب      براي فراخواني فايل  

Open فعال شود و نوع فايل در قسمت Files of typeمثال فرض كنيد براي فراخـواني  به عنوان.  تعريف شود 
  .   انتخاب شودData (*.dat)ي  بايد گزينه) datبا پسوند  (ASCIIهايي با كدهاي  داده

  
   مرتب كردن يك فايل داده .3,1,1

 از طريق   Sortي    براي اين منظور بايد گزينه    . توان بر حسب متغيرهاي آن فايل مرتب كرد         يك فايل داده را مي    
 ظـاهر   5.1شـكل ي آن مطـابق بـا         در صورت انتخاب ايـن فرمـان، پنجـره        .  فعال شود   در نوار ابزار   Dataمنوي  

توان متغيـر يـا متغيرهـايي را بـراي            ، مي )5.1شكلي سمت چپ      جعبه(از فهرست متغيرهاي موجود     . شود  مي
 اين در. يابد  اين امر تحقق مي:Sort byي  با قرار دادن متغيرهاي مورد نظر در جعبه. مرتب كردن انتخاب كرد

 مرتـب  :Sory byي  حالت تمام متغيرهاي موجود در فايل بر اساس متغيـر يـا متغيرهـاي منتخـب در جعبـه     
توانـد بـه صـورت     مرتب كردن مي. دهد ها را نشان مي  چگونگي مرتب كردن دادهSort Orderبخش . شوند مي

  . باشد(Descending) يا كاهشي (Ascending)افزايشي 
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   Sortي    پنجره-5.1شكل

  
      ها ويرايش داده ٢٫١

كننـد تـا    اين تغييرات كمك مي. ها مربوط به اعمال يك سري تغييرات روي مشاهدات است           غالباً ويرايش داده  
  : برخي از اين تغييرات عبارتند از. هاي خاص آماري مهيا شوند ها براي انجام تحليل داده

  
  اضافه و حذف كردن يك مشاهده  .1,2,1

 جديد بين دو مـشاهده در يـك فايـل داده، ابتـدا نـشانگر صـفحه را در زيـر                      ي  براي اضافه كردن يك مشاهده    
 ي   و بعـد گزينـه     Dataدهيم و سپس از نوار ابزار منـوي          سطري كه قرار است مشاهده جديد وارد شود قرار مي         

Insert Caseشود هاي جديد اضافه مي يك سطر تازه براي ورود داده. كنيم  را انتخاب مي .  
با كليـك كـردن بـر        (شود ميداده  ها نشانگر صفحه روي سطر مورد نظر قرار           سري از مشاهده  براي حذف يك    

 Clear ي  ده و سـپس گزينـه     شـ  انتخـاب    Editاز نوار ابزار منـوي      ). شود  سطر اين امر حاصل مي     ي  روي شماره 
  . شود انتخاب مي

  
  اضافه و حذف كردن يك متغير  .2,2,1

 SPSSافزاري    ي نرم   به مجموعه متغيرهاي يك فايل در بسته      ) يك ستون (اضافه كردن يك متغير جديد      امكان  
  :شود ميبين دو متغير به ترتيب زير عمل براي اضافه كردن يك متغير جديد . وجود دارد

اده نشانگر صفحه در قسمت راست متغيري كه قرار است متغير جديد در آنجـا تعريـف شـود قـرار د                     −
  .شود مي

 . شود انتخاب مي Insert Variable ي زينهگو سپس   Dataاز نوار ابزار منوي −
 Edit از طريـق منـوي   Clearي    گزينهبراي حذف يك متغير فقط كافي است روي نام آن متغير كليك كرده و               

  . در نوار ابزار فعال شود
  

   متغيرهاي جديدايجاد .3,2,1
زم و ضـروري  ، الهـاي مـورد نظـر      اجـراي محاسـبه   هاي جديد به منظـور      تغيري م   محاسبهدر بسياري از موارد     

 بـه . شود  هاي منطقي توسط ساير متغيرها انجام مي        ايجاد متغيرهاي جديد با اعمال محاسبات و گزاره       . هستند
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هاي ميان ترم و پايان ترم تعدادي از دانـشجوها باشـد              هاي شما شامل نمره    عنوان مثال، فرض كنيد فايل داده     
  . تيدهس نهايي اين دانشجوها ي مند به نمره اما شما عالقه

  :كنيم ي زير عمل مي براي ساختن متغير جديد به طريقه
  . آن باز شودي تا پنجرهرا انتخاب كرده  Computeعبارت سپس  و Transformاز نوار ابزار منوي 

شـده و   تايـپ  Target Variable ي را در جعبـه ) متغيري كه قرار است ايجاد شـود (نام متغير جديد  .1
 نمره نهايي   ي  به عنوان مثال، براي محاسبه    . شود  مي استفاده   1ي يا آماري  براي ايجاد آن از توابع رياض     

 پائين انتخاب كـرده و آن را در قـسمت   -دانشجويان ابتدا بايد نمره ميان ترم را از ليست سمت چپ          
 اضـافه  پايـان تـرم را   ي كليك كرده و در نهايـت نمـره   » +«سپس بر روي عالمت     . محاسبات قرار داد  

هاي ميان تـرم و پايـان تـرم اسـت، محاسـبه               كل دانشجو كه حاصل نمره     ي  ترتيب نمره اين    به. كنيم
  )6.1شكل (.خواهد شد

 كليك كرده تا متغير جديد محاسبه Okي  ي گزينهوپس از كامل شدن عبارت رياضي مورد نظر، بر ر   .2
 .شود

 
   Computeي    پنجره-6.1شكل

 امكـان   Computeي      در پنجره   …Ifافي، از طريق كليد     ايجاد يك متغير جديد با در نظر گرفتن يك شرط اض          
ي پايـان     ي نهايي دانشجوياني مورد نظر است كـه نمـره           مثالً فرض كنيد نمره   ).  را ببينيد  6.1شكل(پذير است   

                                                 
عالوه بر توابع جبري ساده مانند جمع، تفريق، ضرب و تقسيم بسياري از توابع رياضي مفيد مانند قدر مطلق، جذر و توان دوم     - 1

  . هستندحراف معيار در اين قسمت قابل محاسبه و همچنين توابع آماري نظير مجموع، ميانگين و ان
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. ي مربوط بـه آن بـاز شـود           را فعال كرده تا پنجره     …Ifدر اين صورت ابتدا كليد      .  باشد 5/7ها بيشتر از      ترم آن 
  شرط مورد نظر با عبارت. كنيم  را انتخاب ميInclude if cases satisfies conditionي  سپس گزينه

5.7>Final  
ي متغيـر   شـود تـا فقـط مـشاهداتي در محاسـبه          اين شرط باعث مي   . گيرد  ي عبارت منطقي جاي مي      در جعبه 

به عبـارت ديگـر     . صدق كنند ) 5/7از  ي پايان ترم بيشتر       نمره(جديد شركت داده شوند كه در شرط مورد نظر          
 اسـت،  5/7هـا بـيش از    ي پايـان تـرم آن   فقط براي مشاهداتي كـه نمـره  ) Totalبا متغير (ي نهايي  مقدار نمره 

كننـد، مقـادير گمـشده محـسوب          شود و ساير مقادير اين متغير كه در شرط مورد نظر صدق نمي              محاسبه مي 
  .شوند مي

خواه از متغيرهاي   (هاي قبلي يكسان باشد       مان نام متغير هدف با يكي از نام       در صورتي كه در جريان اجراي فر      
هـاي قـديم    هاي جديد بـه جـاي داده   پيامي مبني بر تاييد جايگذاري داده ) موجود يا متغيرهاي منطقي جديد    

  .  شود شود، كه تنها در صورت تاييد جايگذاري، متغير قديم حذف مي ظاهر مي
 

  كدگذاري متغيرها  .4,2,1
 يـك يـا     مقـادير توان    ميكه  است  هاي مفيد     يكي از تكنيك   -يگروه متغيرهاي عددي يا     -اري متغيرها   كدگذ

اين كدها ممكـن اسـت معـاني        . تك به مقاديري كدگذاري شده تغيير داد        چند متغير را به طور همزمان يا تك       
ل تعداد نفرهاي خـانوار،     عنوان مثال، فرض كنيد يك فايل داده شام         به .خاصي در مسائل تحقيقي داشته باشند     

آوري  كننـد جمـع    هاي سرپرست خانوار باشد كه بر اساس استاني كه در آن زندگي مـي               درآمد و ساير مشخصه   
ي اسـتان     بر حسب شماره   محل زندگي اين خانوارها      ي   نشان دهنده  28 تا   1متغير استان با مقادير     . است  شده
كنند نيـاز بـه    كه در شمال يا جنوب كشور زندگي مي اساس اينبراي تحليل توزيع درآمد خانوارها بر    . باشد مي

 پيوسته يـا    -بندي يك متغير عددي      دستهمند به    همچنين ممكن است عالقه   . است» استان«كدگذاري متغير   
ها شامل سن سرپرست خانوارهـا       عنوان مثال، ممكن است فايل داده      به. هاي محدودتر باشيم     به گروه  -گسسته  

و )  سـال  64 تـا    35بـين   (سـال    ، ميـان  ) سال 35زير(هاي جوان    بندي آن به گروه    مند به دسته   قهباشد و ما عال   
  .هستيم)  سال و بيشتر64(سال  كهن

  
  :براي كدگذاري متغيرها دو حالت وجود دارد

  
به عبارت  . شود  كه باعث از بين رفتن تمام مقادير اصلي متغير مورد نظر مي            كدگذاري مقادير در متغير يكسان    

 .شوند ديگر مقادير كدگذاري شده در همان متغير جايگزين مي
  

شـود و مقـادير     كه مقادير كدگذاري شده در يك متغير جديد ثبت مي    كدگذاري مقادير در يك متغير متفاوت     
  .مانند متغير اصلي بدون تغيير باقي مي

  
  :به منظور كدگذاري در متغير يكسان مراحل زير را بايد انجام داد

 را  Into same variableي  و در نهايت گزينهRecode ي ، سپس گزينهTransformابزار منوي از نوار  .1
  .ي آن باز شود پنجره تا هدرانتخاب ك
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  Numeric variables box را در قـسمت   نام متغير مورد نظر را براي كدگـذاري انتخـاب كـرده و آن    .2
  . قرار دهيد

   )7.1شكل ( . مربوط به آن باز شودي پنجره تا  كليك كردهOld and new valuesي  گزينهروي  .3
 Add ي  و كليك كردن بر روي گزينه(Old and new values)با مشخص كردن مقادير قديم و جديد  .4

  .شوند  كدگذاري ميي مقادير آماده
 متغير كدگذاري شده ايجـاد      Ok ي   گزينه  و سپس  Continue ي  به وسيله كليك كردن بر روي گزينه       .5

  . شود مي

 
   Recode: Old and New Valuesي    پنجره-7.1كلش

 Into differentي مراحل كدگذاري در يك متغير متفاوت مشابه حالت قبل اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه گزينـه      

variable ي  جاي گزينه  بهInto same variableپـس از انتخـاب متغيـر مـورد     در اين حالت،. شود  انتخاب مي 
  . يك متغير جديد براي مقادير كدگذاري شده نيز ثبت شودنظر براي كدگذاري بايد نام 

  
  گزينش مشاهدات .5,2,1

به عنوان  .   جاي استفاده از تمام مشاهدات تنها بخش كوچكتري از آنها مورد نياز است              در برخي از كاربردها به    
ي كه بيـشتر    متوسط وزن افراد  .  نفر است  200ها شامل وزن و قد       مثال، حالتي را در نظر بگيريد كه فايل داده        

پس در ايـن مـسئله تنهـا قـسمتي از مـشاهدات مـورد اسـتفاده قـرار                   .  كيلوگرم هستند مورد نياز است     70از  
 در نظر Select Cases، دستور )يعني برخي از سطرهاي يك فايل( براي انتخاب بخشي از مشاهدات .گيرند مي

  ).  را ببينيد8.1شكل (د شو  در نوار ابزار فعال ميDataگرفته شده است كه از طريق منوي 
تواند بين صفر تا صد درصد تغيير كند كه تغيير اين درصد بـه قيـد تعيـين                    درصد مشاهدات گزينش شده مي    

هـاي مختلفـي بـراي      گزينـه 8.1شـكل   مطابق بـا     .ي اعمال آن بر روي مشاهدات بستگي دارد         شده و محدوده  
  : ستانتخاب قسمتي از مشاهدات وجود دارند كه به شرح زير ا

. گيرنـد  ي مشاهدات يك فايل مورد استفاده قرار مي با انتخاب اين گزينه كليه: All Casesي  گزينه .1
  .فرض اين بخش است اين گزينه حالت پيش
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   Select Casesي    پنجره-8.1شكل

با در نظر گرفتن اين گزينه انتخاب بخـشي از مـشاهدات بـر    : If Condition Is Satisfiedي  گزينه .2
ي آن    ، پنجـره  …Ifي    ي فعال شـده     در صورت انتخاب گزينه   . شود  يك شرط خاص انجام مي    اساس  
 )6.1شـكل ( Computeي عمل اين جعبه تقريباً مـشابه دسـتور            نحوه. شود  باز مي  9.1شكلبه فرم   
در صورت برقراري شرط خاصي بر روي متغيرهاي فايل، مشاهداتي كه اين شرايط را داشـته                . است

،  كيلــوگرم دارنــد70بــراي انتخــاب افــرادي كـه وزن بيــشتر از  مـثالً  . شــوند يباشـند، انتخــاب مــ 
 . را بايد وارد كردweight<70شرط

 
   Select Case: Ifي    پنجره-9.1شكل
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ي تصادفي ساده از روي  اين گزينه امكان انتخاب يك نمونه: Random Sample of Casesي  گزينه .3
 برجسته شده كـه     …Sampleدر صورت انتخاب اين گزينه كليد       . سازد  يتمام مشاهدات را فراهم م    

 .شود  باز مي10.1شكلدر صورت فعال كردن، پنجره آن مطابق با 

 
   Select Case: Random Sampleي    پنجره-10.1شكل

 Approximatelyي  گزينـه . ، اطالعات مربوط بـه حجـم نمونـه قـرار دارد    Sample Sizeدر بخش 
 در  99 تا   1تواند بين     اين درصد مي  . كند  ب درصد معيني از كل مشاهدات را فراهم مي        امكان انتخا 
 از مـشاهدات بـه طـور تـصادفي     اي در صورت انتخاب اين گزينه، درصـد تعيـين شـده        . تغيير باشد 
 انتخـاب  N بـه حجـم   اي  تايي از جامعه nي تصادفي  يك نمونهExactlyي  گزينه. شوند انتخاب مي

الزم بـه ذكـر اسـت كـه ايـن           ).  سطر است  N سطر از يك فايل كه داراي        nانتخاب  يعني  (كند    مي
 تايي از 30ي مند به انتخاب يك نمونه عالقهمثالً اگر . گيرد  سطر اول صورت ميNانتخاب بر اساس 

  . كنيم هاي مربوط وارد مي  را به ترتيب در مكان200 و 30باشيم، اعداد  200اي به حجم  جامعه
انتخاب قسمتي از مشاهدات بر اساس تغييرات مقادير : Based on Time or Case Rengeي  گزينه .4

ي اين فرمان را در صورتي كه          پنجره 11.1شكل. شود  اي معين توسط اين گزينه انجام مي        در دامنه 
 Firstي  ي انتخابي اول را در جعبه عدد مشاهده. دهد  انتخاب شده باشد، نشان مي…Rangeكليد 

Caseي  ي انتخابي آخر در جعبه  مشاهده و عددLast Caseاين گزينه سبب انتخاب . شود  وارد مي
و عـدم   ) هـاي مـورد نظـر       شـماره (ي آخر     ي مشاهده   ي اول تا شماره     ي مشاهده   مشاهدات از شماره  

 .شود انتخاب ساير مشاهدات مي

 
   Select Case: Rangeي    پنجره-11.1شكل
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اين گزينه سبب انتخاب مشاهدات بر حسب مقادير يكـي ديگـر از   : Use Filter Variableي  گزينه .5
بنـدي    كـه كـدهاي دسـته       با فرض اين  . متغيرهاي همان فايل است كه اين متغير بايد گروهي باشد         

اگر كدهاي متغير مورد    . شود  ي متناظر با آن به عنوان نمونه انتخاب نمي          شامل صفر است، مشاهده   
  .  شوند ي مشاهدات بودن توجه به مقدار كد انتخاب مي اشند، كليهنظر رقمي بزرگتر از صفر داشته ب

 Unselected Cases Are مـورد نظـر، در قـسمت    هـاي  پس از انتخاب روش گزينش مشاهدات و تاييـد شـرط  
هاي اين جعبه عبارتنـد    گزينه. كنيم  كنند، تعيين مي    وضعيت مشاهداتي را كه در شرط صدق نمي       ) 8.1شكل  (
  :از

− Filtered :ي مـشاهده   اند با يك خط مورب بر روي شماره ر اين حالت مشاهداتي كه انتخاب نشده د
شـود كـه بـه مـشاهدات           ايجـاد مـي    $-Filterشوند و متغيري به نـام         از ساير مشاهدات متمايز مي    

 .دهد انتخابي كد يك و به ساير مشاهدات كد صفر نسبت مي
− Deleted :      خواهد شد كه در شـرط مـورد نظـر صـدق           انتخاب اين گزينه منجر به حذف مشاهداتي 

 .كنند نمي
  

  ي خروجي پنجره 2,2
شود كه به راحتي   نمايش داده ميOutput viewاي به نام  ، نتايج در پنجرهSPSSپس از اجراي يك فرمان در 

  .توان نتايج را چاپ كرد  ميFile  از طريق منوي Print ي توسط گزينه
  

 توصيفي آمارهاي  روش .2
 انحراف معيار آغاز شـده و بـا          و شده مانند ميانگين، ميانه     هاي خالصه   آماره ي  موالً با محاسبه  ها مع  تحليل داده 

هـا شـرح داده      اي و نمودار شاخه و برگ سـاختار داده         رسم نمودارهاي گرافيكي مانند هيستوگرام، نمودار ميله      
چنين رفتار غير عـادي هـر       هم. ستها ا  هدف اصلي در اين مرحله توصيف خواص عمومي توزيع داده         . شوند مي

ها يا نمودارهـا مـشخص    هاي آتي شود، توسط اين آماره مشاهده كه ممكن است باعث بروز مشكالت در تحليل     
 قلبي نيازمند داشتن اطالعاتي از ي  براي بررسي عوامل مؤثر در بروز حملهپژوهشگران ،به عنوان مثال. شود مي

 تـأثير   ي  براي مطالعه .  هستند ها   بيماري ي ساير   و سابقه ) ورزش (هاي روزانه  قبيل سن، جنسيت، ميزان فعاليت    
گيري بـه كـار    توانند براي نتيجه اطالعات به دست آمده به صورت خام نمي قلبي، ي اين متغيرها در بروز حمله    

ي معيارهـاي     ي تنظيم جداول مناسب، رسم نمودارها و محاسـبه          ها به وسيله    برده شوند اما با كاهش حجم آن      
  .تر نمود گيري را ساده توان نتيجه زم ميال

توانند يك تصوير    هاي توصيفي مي   پس آماره . نامند  هاي مورد استفاده براي هدف فوق را آمار توصيفي مي           روش
 قلبي  ي  اي از بيماراني كه دچار حمله      عنوان مثال، فرض كنيد نمونه     به .ها ايجاد كنند   كلي اما مفيد از تمام داده     

   :كند ها را بيان مي  اين دادهي هاي مورد عالقه درباره هاي زير برخي از كميت سوال. است   شده تهيه،اند شده
 اند، زن هستند؟ ي قلبي شده چند درصد از بيماراني كه دچار حمله −
  پراكندگي سن بيماران چگونه است؟ −
 ت؟اند، متوسط زمان ورزش روزانه چقدر اس  قلبي شدهي در بين بيماراني كه دچار حمله −
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. هـا دارد    هاي جمع آوري شده براي متغيرها بستگي بـه ماهيـت آن             به طور كلي در مطالعات آماري، شرح داده       
هـا شـرح      ها را با توجه به نـوع آن         بدين منظور ابتدا انواع متغيرها را توضيح داده و سپس روشهاي بررسي داده            

  :معموالً دو نوع متغير در آمار مد نظر هستند. دهيم مي
 ):كيفي(اي گروهي متغيره .1

هـا را بـه       تـوان آن    گيري كرد و با اعداد و ارقام نشان داد اما مي            ها را اندازه    توان آن   متغيرهايي كه نمي  
متغيرهايي نظير جنسيت، رنـگ پوسـت، نـژاد و گـروه            . بندي نمود   ها يا طبقات مختلف تقسيم      دسته

غيرهـاي اسـمي و ترتيبـي تقـسيم         متغيرهاي گروهي خود به دو گروه مت      . خوني از اين قبيل هستند    
  :شوند مي

ها يا طبقات مهم نيست مانند گـروه       هايي هستند كه ترتيب براي دسته       متغيرهاي اسمي آن   −
 )مرد و زن(يا جنسيت ) O و A ،B ،AB(خوني 

ها يا طبقـات حـائز اهميـت اسـت            هايي هستند كه ترتيب براي دسته       متغيرهاي ترتيبي آن   −
كوچـك،  (ي اتومبيـل   يـا انـدازه  ...) ، فـوق ديـپلم، ليـسانس و    ديپلم(مانند مقاطع تحصيلي    

 )متوسط و بزرگ
 ):كمي(متغيرهاي عددي  .2

متغيرهايي مانند تعداد فرزندان يك خانواده يا تعداد حوادث در يك كارخانه در روزهاي مختلف كـه                 
گيـري    ازهي انـد    ي شمارش هستند و يا متغيرهايي مانند سن يا ميزان توليد پسته كـه نتيجـه                 نتيجه
  :شوند متغيرهاي عددي نيز خود به دو گروه متغيرهاي گسسته و پيوسته تقسيم مي. باشند
تواننـد مقـادير معينـي را     هايي هستند كه قابل شـمارش بـوده و مـي          متغيرهاي گسسته آن   −

آموزان يك كـالس يـا      ها مفهوم ندارد مانند تعداد دانش       اي بين آن    اختيار كنند و هيچ اندازه    
 رختان بارور يك استانتعداد د

هايي هستند كه قابل شمارش نبوده و بتواننـد هـر عـددي را در يـك           متغيرهاي پيوسته آن   −
هـاي   هـاي مـولتي ويتـامين يـا وزن مـوش      فاصله يا بازه اختيار كننـد ماننـد حجـم شـربت       

 آزمايشگاهي
  . نشان داد1.2شكل توان به صورت  بندي متغيرها را مي نماي كلي تقسيم

            يرمتغ          
                      

      )كمي (عددي        )كيفي(گروهي     
                      

    گسسته  پيوسته    ترتيبي  اسمي  

   م بندي انواع متغيرهايتقس  -1.2شكل

بـه  . توان به سادگي به يك متغير كيفي تبديل نمـود           در پايان الزم به يادآوري است كه يك متغير كمي را مي           
 تا  51 بين   «،  » سال 50 زير   «بندي آن به صورت       توان با تقسيم    ت كه مي  عنوان مثال سن، يك متغير كمي اس      

  . آن را به يك متغير كيفي تبديل كرد» سال و بيشتر71 « و » سال70
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  هاي كيفي آمار توصيفي داده 1,3
ها كه    گونه داده   آمار توصيفي اين  . هاي كيفي هستند    ها مربوط به داده     اي از داده    در مطالعات آماري بخش عمده    

  .شود اي است، در ادامه شرح داده مي اي و دايره شامل تنظيم جداول توزيع فراواني و رسم نمودارهاي ميله
  

   جدول توزيع فراواني .1,1,2
شوند و سپس فراوانـي مقـاديري كـه          بندي مي  در جدول توزيع فراواني مقادير يك متغير به چند دسته تقسيم          

هـا ماننـد     سـاير كميـت   . توزيع فراواني تشكيل شـود    دول  جشده تا يك     گيرند شمارش  درون هر دسته قرار مي    
  .شدخواهند درصد فراواني، فراواني تجمعي و درصد فراواني تجمعي با استفاده از مقادير فراواني محاسبه 

ـ ، قلبيي عوامل مؤثر در حمله ي مطالعهمربوط به هاي  دادهدر ادامه از    توزيـع  جـدول   تـشكيل يـك   منظـور  ه ب
 ي   ورزشي، سـابقه   هاي  ها براي سن، جنسيت، فشار خون، فعاليت       در اين مطالعه داده   . كنيم يفراواني استفاده م  

اند،   قلبي شدهي ي بيماري ديابت و مدت زمان بستري شدن براي بيماراني كه دچار حمله    قلبي، سابقه  ي  حمله
  :توزيع فراوانيجدول براي ساختن يك . است  آوري شده جمع

 .  را انتخاب كنيدDescriptive Statistics  ي  و سپس گزينهAnalysisاز نوار ابزار منوي  .1
  بـاز شـود  Frequencyي   تـا پنجـره  انتخاب كـرده  را …Frequencies  ي از زير منوي باز شده گزينه .2

 )2.2شكل(
 ،خواهيم توزيع فراواني آنهـا تـشكيل شـود         كه مي را  نام متغير يا متغيرهايي      Variable(s)در قسمت    .3

  )جنسيتمتغير به عنوان مثال . (دهيم قرار مي
 .  كليك كنيدOkي  روي گزينه .4

 
   Frequencyي    پنجره-2.2شكل

ايـن  . اسـت   نـشان داده شـده    ) 1.2( در جـدول     SPSS يافزار نرمي    بسته ي  شده به وسيله   توزيع فراواني توليد  
 ي نشان دهنـده » Statistics«جدول . دهد  را نشان ميOutput ي هاي تشكيل شده در پنجره    شكل فقط جدول  

جـدول  نيز بيـانگر    » Gender«جدول  . براي متغير جنسيت است   ) گمشده(تعداد مشاهدات معتبر و غير معتبر       
  . باشد كه شامل فراواني، درصد فراواني، درصد فراواني معتبر و درصد فراواني تجمعي است توزيع فراواني مي
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Statistics

Gender
178

0

Valid
Missing

N

 
 

Gender

79 44.4 44.4 44.4
99 55.6 55.6 100.0

178 100.0 100.0

Male
Female
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ت  توزيع فراواني براي متغير جنسي-2٫1 جدول  

  نمودارهاي آماري .2,1,2
در مقايسه . آيد به دست مي ها وجود دارد كه از طريق نمودارهاي آماري دهي داده رهيافت ديگري براي سازمان

دهنـد و تفـسير بـر اسـاس آنهـا            ها را بهتر نشان مـي      هاي فراواني، نمودارهاي آماري شكل توزيع داده       با جدول 
تـرين نمودارهـا      اي متـداول    اي يا كلوچـه     اي و نمودار دايره     ميلههاي كيفي نمودارهاي      براي داده . ستتر ا  راحت

  :شود ها پرداخته مي باشد كه در ادامه به چگونگي رسم آن مي
  

  ): Bar Chart(اي  نمودار ميله
 فراواني يا درصـد     ي  اي طول هر ميله نشان دهنده      در نمودار ميله  . هاي گروهي است   يك نمودار مفيد براي داده    

توان بـر اسـاس فراوانـي تجمعـي يـا درصـد              اين نمودار را مي   . ستمختلف يك متغير ا   هاي    دسته فراواني براي 
 بـه صـورت زيـر عمـل      Graphاي از طريـق منـوي        براي رسم يك نمـودار ميلـه      . فراواني تجمعي نيز رسم كرد    

  :شود مي
آن مطـابق بـا      ي   كرده تـا پنجـره     را انتخاب  …Barي     و سپس گزينه   Graphsابتدا از نوار ابزار منوي       .1

 . باز شود3.2 شكل
 Summaries را انتخاب كرده و عبـارت  Simpleاي براي يك متغير حالت  منظور رسم نمودار ميله به .2

For Groups of Casesعبـارت سـپس روي  . )فرض ي پيش گزينه (كنيم  را فعال مي Define  كليـك 
 .كنيم مي

دهـيم     قـرار مـي  Category Axisمت  متغيـر گروهـي مـورد نظـر را در قـس     ، فعال شدهي در پنجره .3
 ).كنيم است را وارد مي  بندي شده گروه دسته  3 عنوان مثال متغير فشار خون كه به به(

توان براساس فراواني، فراوانـي تجمعـي،        اي را مي   هاي زير نمودار ميله    با فعال كردن هر كدام از گزينه       .4
 :درصد فراواني و درصد فراواني تجمعي رسم كرد

- N of cases 
- Cum. N 
- % of cases 
- cum. % 

  .كنيم تا نمودار مورد نظر ايجاد شود  كليك ميOkپس از انتخاب نوع نمودار روي گزينه  .5
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   Bar Chartsي    پنجره-3.2 شكل

اطالعـات شـرح داده شـده در ايـن     .  بايد ظاهر شـود  Outputي  در پنجره4.2 اي شبيه شكل يك نمودار ميله
بيشترين فراواني مربوط بـه     . فراواني براي متغير فشار خون است     توزيع  يكي از جدول     گراف ي  نمودار يك نسخه  

 8/7(و كمترين آن مربوط به فشار خون بـاال اسـت            )  درصد 6/73(بيماراني است كه فشار خون معمولي دارند        
  . توان تعداد بيماران در هر گروه را حساب كرد از اين نمودار نيز مي). درصد

دسـت آوردن اطالعـات        گـزارش يـا بـه      ي   نمودار، به منظور باال بردن كارايي آن براي ارائه         پس از ساختن يك   
 ي  وسـيله  توان اين كار را بـه       مي SPSSافزاري   ي نرم   در بسته . رسد اضافي، تعديل كردن آن ضروري به نظر مي       

است روي نمودار مورد نظر براي اين منظور فقط كافي . انجام داد) Chart Editor(فعال كردن ويرايشگر نمودار 
  .دو بار كليك كرده تا ويرايشگر نمودار فعال شود

HypertensionNormalHypotension

Blood pressure

140
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80
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0

Co
un

t

14
7.87%

131
73.6%

33
18.54%

 
  اي براي متغير فشار خون   نمودار ميله-4.2شكل
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  ): ChartPie  (اي دايرهنمودار 
. سـت اي ا   اي يـا كلوچـه     هـاي گروهـي بـسيار مفيـد اسـت، نمـودار دايـره              نمودار ديگري كه براي توصيف داده     

دسـت   بـراي بـه  . هـستند ها  ي چگونگي پراكندگي داده  مانند ساير نمودارها مشخص كننده   اي  نمودارهاي دايره 
در . كنـيم   را انتخـاب مـي  …Pieي  ، سـپس گزينـه  Graphsاي ابتدا از نوار ابزار منـوي       آوردن نمودارهاي دايره  

جود را فعال كـرده   با توجه به اينكه چه نوع نموداري مورد نياز است يكي از سه حالت موPie Charts ي پنجره
توانـد بـر     پس از وارد كردن متغير مورد نظر، نـوع نمـودار را كـه مـي               . كنيم  كليك مي  Define ي  و روي گزينه  

. اي تشكيل شـود  كنيم تا نمودار دايره  كليك ميOk  ي اساس تعداد يا درصد باشد، انتخاب كرده و روي گزينه
 گرافيكي ديگـري از     ي  اين نمودار نيز نسخه   . دهد ن نشان مي  اي را براي متغير فشار خو        نمودار دايره  5.2 شكل

  . جدول توزيع فراواني است

Hypertension
Normal
Hypotension

Blood pressure

 
  اي براي متغير فشار خون    نمودار دايره-5.2شكل

  
  هاي كمي آمار توصيفي داده 2,2

هاي كيفي بيشتر بر اساس جداول        در داده . پردازيم  هاي كمي مي    هاي آماري براي داده     در ادامه به بررسي روش    
اي  هاي كمي وضـعيت بـه گونـه    كنند اما براي داده     سازي اطالعات مي    ع فراواني و نمودارها اقدام به خالصه      توزي

  .متفاوت استكمي ها  سازي اين نوع داده هاي خالصه روشديگر است، به عبارت ديگر 
ا را مختـصر و     هـ   تـوان تـا حـدودي اطالعـات نهفتـه از داده             فراواني و نمودارها مـي    توزيع  با استفاده از جداول     

آورده شـوند تـا      شود تا اين اطالعات به صورت يك يا چند عدد معقول در             با اين حال سعي مي    . محسوس كرد 
 مطالعات را بـه سـادگي    ي  ه خصوصيت مورد مطالعه بدست آورد و هم نتيج        ي  ه كلي دربار  ي  ههم بتوان يك ايد   

كننـد كـه ايـن        د عدد به نـام معيـار خالصـه مـي           به صورت يك يا چن     ها را معموالً    آماردانان داده . گزارش كرد 
  .دنساز ها را منعكس مي معيارها قسمتي از اطالعات موجود در داده
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براي فهم بيشتر موضوع فرض كنيـد فـردي    . كنيم گونه معيارها استفاده مي ها از اين گيري ما همواره در تصميم  
در آنجا اكثر افـراد سـياه       « گويد    وي مي . شنويد هاي او را مي    ي از صحبت  يگويد و شما قسمتها     از سفر خود مي   

نـد بلكـه بـا      ا  هبـود ... يـا    سـفيد، زرد و    م سـياه،  ا  هرا كه ديد   گويد به ترتيب افرادي     در واقع او نمي   » چرده بودند 
، مـشاهدات را در يـك معيـار خالصـه           »اكثر  «ي  هسازي نتايج مشاهداتي كه داشته است در قالب كلم          خالصه

كه وي به آنجا سفر كرده است يا از كـشورهاي            جايي توانيد تصور كنيد،     وي شما مي   ي  ه جمل با اين . كرده است 
بـسياري از مـردان     « گويـد     حـال وي در ادامـه مـي       . يا ازكشورهاي عربي خـاور ميانـه بـوده اسـت           آفريقايي و 

ز كـشورهاي عربـي     توانيد دريابيد كه ايـن كـشور ا         با اين جمله شما مي    » گذاردند    هايي سفيد بر سر مي      پارچه
لذا . دشو  شود درك ما از جامعه بيشتر و بيشتر مي          اي كه گفته مي     يعني با افزايش معيارهاي خالصه    . بوده است 

  .كنند  ناآشنا ايفا ميي هاين دو معيار نقش اساسي در شناسائي يك جامع
 بـه طـور مجـزا تـشريح         سازي  نمودارها و معيارهاي خالصه    فراواني،   جداولكمي  هاي   براي داده قسمت  در اين   

  .د شدنخواه
  

   جدول توزيع فراواني .1,2,2
 قابـل   ،شد   توضيح داده  2,1,1 توزيع فراواني به راحتي توسط همان فرآيندي كه در بخش         در اين حالت جدول     

هـاي كمـي      اي ديگر اسـت و بـا توجـه بـه ماهيـت داده                اما شرايط ساختن اين جداول به گونه       يابي است  دست
  .شوند عيين ميت) گسسته يا پيوسته(

به عنوان مثال   . شود  هاي متغير گسسته محاسبه مي      هاي گسسته، جدول توزيع فراواني بر اساس رده         براي داده 
هـاي ايـن متغيـر يعنـي تعـداد            تعداد فرزندان يك متغير گسسته است و جدول توزيع فراواني بـر اسـاس رده              

  .ي تغييرات متغير مورد مطالعه كم باشد هاين جدول زماني مفيد است كه دامن. شود فرزندان محاسبه مي
به عبارت ديگر يك متغير كمي به يك        . كنيم  بندي مي  ها را به چند رده دسته       هاي پيوسته، ابتدا داده     براي داده 

اي انتخاب شود كه از يك طرف اطالعات زيـادي در             تعداد طبقات بايستي به گونه    . شود  متغير كيفي تبديل مي   
. هـا مـشكل شـود        نشود و از سوي ديگر تعداد طبقات آنقدر زياد نباشد كه تحليـل داده              داخل هر طبقه ناپديد   

توان بـه فرمـول       ي آن مي    هاي تجربي متعددي براي تعيين تعداد طبقات پيشنهاد شده است كه از جمله              روش
  استورجس به صورت 

 log (n)3/3+1=K  
ها را    پس از تعيين تعداد طبقات، ابتدا داده      . باشد  تعداد طبقات مي   K تعداد مشاهدات و     nاشاره كرد كه در آن      

به عنوان مثـال،  . كنيم و سپس جدول توزيع فراواني را رسم مي       ) با استفاده از روش كدبندي    (بندي كرده     دسته
 به نمـايش در      2.2 لجدو ، جدول توزيع فراواني براي متغير سن در        قلبي ي   عوامل مؤثر بر حمله    ي  در مطالعه 

  .ست اآمده
CatAge

8 4.5 4.5 4.5
130 73.0 73.0 77.5
40 22.5 22.5 100.0

178 100.0 100.0

age <=50
51< age<=70
age>=71
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
سن  توزيع فراواني براي متغير -2٫2 دولج  
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   نمودارهاي آماري .2,2,2
هـاي   دادهاي بـراي      نمـودار ميلـه   د  نـ مان كه ه  اي مناسب ترين نمودار است       نمودار ميله  ،هاي گسسته  براي داده 

هـا در محـور      از رده  ، كيفـي  ي  هاي مختلـف داده    ه جاي گروه  در اين است كه ب    تفاوت  تنها  . شود  ميكيفي رسم   
رسـم   6.2 شكلاي مطابق با       به عنوان مثال، براي متغير تعداد فرزندان يك نمودار ميله          .شود اده مي افقي استف 
  .شود ها به سادگي رسم مي اي نيز براي اين داده نمودار دايره. شده است

7654321

Number of Children

14

12

10

8

6

4

2

0

Co
un

t

 
  تعداد فرزنداناي براي متغير  ميله   نمودار -6.2شكل

نـشان  اي از يـك نمـودار گرافيكـي ديگـر كـه            مـودار ميلـه   جاي استفاده از ن     به پيوستههاي   براي توصيف داده  
 كه   معروف است  (Histogram)اين نمودار به هيستوگرام     . شود  باشد، استفاده مي    توزيع فراواني نيز مي    ي  دهنده
 بـراي سـاختن هيـستوگرام بـه صـورت زيـر عمـل              .باشد  هاي پيوسته مي    ترين نمودار براي ترسيم داده      متداول

  :شود مي
 .كنيم  را انتخاب مي…Histogram ي  و سپس گزينهGraphsابزار منوي از نوار  .1
اگـر بخـواهيم در نمـودار       . دهـيم   قرار مي  :Variable هيستوگرام متغير سن را در قسمت        ي  در پنجره  .2

 .كنيم  را فعال ميDisplay Normal Curve ي مربوطه منحني نرمال نيز رسم شود، گزينه
 ي توان از گزينه  در هيستوگرام مي   (Footnote) و يا نوشتن زيرنويس      (Title)براي اضافه كردن عنوان      .3

Titlesاستفاده كرد . 
 هيـستوگرام وزن  7.2 شـكل . كليك كـرده تـا هيـستوگرام رسـم شـود     Ok  ي در انتها بر روي گزينه .4

 . دهد  قلبي را نشان ميي بيماران دچار حمله
در  90 تا 40 مورد بررسي است كه مقادير آن از ي عه سن بيماران در مطالي نشان دهنده(x-axis) محور افقي 

عبـارت ديگـر هـر       بـه . ست تعداد بيماران براي هر رده ا      ي  نشان دهنده  نيز   (y-axis) محور عمودي . ر است يتغي
  . سني مربوطه قرار دارندي  تعداد بيماراني است كه در ردهي نشان دهندهستون 
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  ن  نمودار هيستوگرام براي متغير س-7.2شكل

كم توان با  مياما شود   مشخص ميSPSSافزاري  ي نرم توسط بستهبه طور خودكار،  ها در هيستوگرام     تعداد رده 
 7ها در مثـال قبـل را بـه           تعداد رده توان    ميبه عنوان مثال    . تغيير داد ها هيستوگرام را     دن تعداد رده  و زياد كر  

 هيستوگرام وزن بيماران دچـار      8.2 شكل. انجام است اين عمل از طريق ويرايشگر نمودار قابل        . رده كاهش داد  
  . دهد  قلبي را با ساختار جديد نشان ميي حمله
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    نمودار هيستوگرام براي متغير سن با تعداد هفت رده-8.2شكل
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 & Stem) شود استفاده از نمـودار شـاخه و بـرگ    كار برده مي هاي كمي به روش ديگري كه براي توصيف داده

Leaf Plot)رسم نمودار شاخه و برگ به دليل از دست ندادن اطالعات بـه نمودارهـاي فراوانـي تـرجيح     . تس ا
براي رسم نمودار شاخه و برگ، هر مقدار كمي بدست آمده را به دو بخش تقسيم نموده و يـك                    .  شود  داده مي 

طـور جداگانـه در    هاي مربوطـه را بـه         آنگاه براي هر شاخه برگ    . ناميم  بخش را شاخه و بخش ديگر را برگ مي        
 ايـن   )9.2(عنـوان مثـال، شـكل         به. نامند  ها مي   شكل حاصل را نمودار شاخه و برگ داده       . نويسيم  مقابل آن مي  

  .دهد اند، نشان مي ي قلبي شده نمودار را براي متغير سن در افرادي كه دچار حمله
د طبقات ديگر دستيابي بـه مقـادير        شود كه در هيستوگرام با ايجا       با مقايسه اين نمودار و هيستوگرام ديده مي       

 توزيع  ي  ه تصويري از نحو   ي  هانفرادي مشاهدات امكان پذير نيست اما در نمودار شاخه و برگ ضمن داشتن ايد             
  .ك اطالعات نيز دسترسي داريم تكتها به  داده

 
    نمودار شاخه و برگ براي متغير سن-9.2شكل

  
  معيارهاي تمركز و پراكندگي .3,2,2

اين . توانند خالصه شوند   هاي عددي نيز مي    ها توسط شاخص   رهاي آماري، خصوصيات اصلي داده    عالوه بر نمودا  
بنـدي    تقـسيم  (Variability) و پراكندگي يا تغييرپذيري      (Location) تمركز يا مكان     ي  ها به دو دسته    شاخص

كـه   حـالي  نـد در  ده در يك مجموعه داده، معيارهاي تمركز ميزان تمايل به مركزيـت را نـشان مـي               . شوند مي
عبارت ديگر، معيارهاي پراكنـدگي      به. شود گيري مي  ها توسط معيارهاي پراكندگي اندازه     چگونگي پراكنش آن  

 ي  هـاي محاسـبه    در ايـن قـسمت روش     . دهنـد  ها حول معيارهاي تمركز را نشان مي       شدن داده  چگونگي پخش 
 امـا قبـل از آن بـه صـورت         شـود   مـي داده   شرح   SPSSافزاري   ي نرم   معيارهاي تمركز و پراكندگي توسط بسته     

  .كنيم  را تعريف ميسازي ي خالصهخالصه معيارها
بـراي نمونـه فـرض      . شوند  ها معرفي مي    ي داده   عنوان نماينده   ي يك عدد به       وسيله  ها به   اي از داده    غالباً مجموعه 

معيارهـاي تمركـز    از  يكـي   ايـن نـوع انـدازه را        .  كيلـوگرم اسـت    65ي قلبي      متوسط وزن بيماران حمله    ،كنيد
. دهـد   طور كلي يك معيار تمركز، مركز ثقل يك هيستوگرام يا يـك منحنـي توزيـع را نـشان مـي                      به. نامند  مي

   :است  ها در زير اشاره شده اند كه به برخي از آن معيارهاي تمركز متعددي تعريف شده
ام دارد كه يك لغت فرانسوي و باشد نما ن اي كه بيشترين فراواني را دارا مي آن مشاهده: (Mode)نما  .1

اين معيـار بـراي متغيرهـاي گروهـي يـا متغيرهـاي گسـسته مناسـب                 . ترين است  به معناي متداول  
  (Bi Modal)گوييم نمونه دو مدي اگر بيشترين فراواني در دو يا چند رده اتفاق بيافتد، مي. باشد مي

  .  است (Multi Modal)يا چند مدي
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 وسـط   ي  هاي يك متغير را از كوچك به بزرگ مرتب كنيم آنگاه مـشاهده             اگر داده : (Median)ميانه   .2
ها از آن كمتر باشند ميانه نام  اي كه حداقل نيمي از داده عبارت ديگر، نقطه به. ستها ميانه ا اين داده

 .باشد اين معيار يكي از معيارهاي مهم تمركز مي. دارد
سـازد   هـا را مـي    سيم بر تعداد آنها ميانگين داده     مجموع تمام مقادير يك متغير تق     : (Mean)ميانگين   .3

دادن تمركـز در     ترين معيـار، بـراي نـشان       اين معيار متداول  . گويند كه به آن مياگين حسابي نيز مي      
 .متغيرهاي عددي است

هـا   تـوان انتظـار داشـت كـه داده         وقتي كه مقادير ميانگين، ميانه و نما تقريباً شبيه به هم باشند مـي             
عبارت ديگر، توزيع آنها به فرم يـك توزيـع متقـارن     اند يا به ارن حول مركز پراكنده شده  صورت متق  به
 مركـزي پراكنـده     ي  ها به صورت تقريبـي حـول يـك نقطـه           حال اگر داده  . نزديك است ) مثال نرمال (

هاي چولـه   پس توزيع. رسد نظر مي  مهم به (Skew ness)نباشند آنگاه درك يك مفهوم به نام چولگي
توانـد بـه     امند كه مي  ن  ميزان عدم تقارن منحني را چولگي مي      . باشند ايي هستند كه متقارن نمي    ه آن

 يك توزيع چوله به سـمت راسـت را          10.2 شكل. ظاهر شود ) مثبت(و راست   ) منفي(دو صورت چپ    
د، كنـ   تغيير مـي   افتاده ميانگين به سمت مقادير دور     ،هاي چوله  كه در توزيع   دليل اين  به .دهد نشان مي 

رسد چـون ايـن معيـار تحـت تـاثير مقـادير        نظر مي استفاده از ميانه به عنوان معيار تمركز مناسب به   
   .گيرد خيلي كوچك يا بزرگ قرار نمي

هـاي مرتـب شـده را بـه چهـار قـسمت              هايي هستند كـه داده     ها اندازه  چارك: (quartiles)ها   چارك .4
ترتيـب    نشان داده كه بـه Q3 ,Q2 ,Q1وم را با معموالً چارك اول، دوم و س. كنند مساوي تقسيم مي

واضح است كـه چـارك دوم همـان         . هاي مرتب شده زير آنها قرار دارند        درصد از داده   75 و   50،  25
  . استميانه 

هاي مرتب شده را     هايي هستند كه داده    ها اندازه  دهك: (Percentiles)ها    و صدك  (Deciles)ها   دهك .5
 ،ها را به صد قسمت مساوي تقسيم كنند        هايي كه داده    اندازه  و نندك به ده قسمت مساوي تقسيم مي     

 .شوند ها ناميده مي صدك
اين معيارها براي تعيين وضعيت قرار گرفتن يك مشاهده در مقايسه با ساير مشاهدات براي يـك مجموعـه از                    

هـا بـا     هـا و صـدك     هـك ها، د  در بحث آمارهاي توصيفي چارك    . شوند اي يا جامعه بكار برده مي      هاي نمونه  داده
  .شوند  نام برده مي(Quantile)عنوان كلي چندك 

بـه عبـارت    . ها نيـستند    وضعيت كامل توزيع داده    ي  معيارهاي تمركز مانند ميانگين، ميانه و نما توصيف كننده        
هاي يكسان هستند ممكن است پراكندگي متفاوت داشته باشند و            كه داراي ميانگين   ، داده ي  ديگر دو مجموعه  

ها را دقيقاً توصيف نمود كه عالوه بـر شـناخت معيـار مناسـبي بـراي مركزيـت آن،                     توان توزيع داده   ماني مي ز
  :معيارهاي پراكندگي متداول عبارتند از. معياري را هم براي پراكندگي آن تعيين نموده باشيم

اخـتالف مقـادير     پراكندگي براي يك مجموعه داده برد است كه از           ي  ترين اندازه  ساده: (Range)برد   .1
بـرد نيـز هماننـد ميـانگين تحـت تـاثير            . آيـد  دست مي  ماكسيمم و مينيمم در يك مجموعه داده به       

  . ي يك معيار مناسب براي پراكندگي نيستهاي گيرد و در چنين حالت هاي پرت قرار مي داده
. دهد شكيل ميها را ت تفاوت بين چارك اول و سوم، برد چارك: (Interquartile range)ها  برد چارك .2

 . گيرد  قرار نميدورافتادههاي  ها است كه تحت تاثير داده  دادهي اين معيار در حقيقت برد پيراسته
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    نمودار هيستوگرام براي يك متغير كه شكل توزيع آن چوله است-10.2شكل

 هـا از   هدف اصـلي معيارهـاي پراكنـدگي نـشان دادن مقـدار پراكنـدگي داده              : (Variance)واريانس   .3
هـا از   بهترين راه حل مجمـوع تـوان دوم تفاضـل مـشاهده    . ست عددي اي  ميانگين توسط يك اندازه   

هـا تقـسيم شـود يـك معيـار مهـم بـراي پراكنـدگي                  اگر اين معيار به تعداد مشاهده     . ميانگين است 
 . شود كه به واريانس معروف است محاسبه مي

  ها است كه بـه   پراكندگي جذر واريانس دادهمفيدترين معيار: (Standard Deviation)انحراف معيار  .4
 تـا چـه     هـا    مـشاهده  ي اين است كه     نشاه دهنده  انحراف معيار    ي   و اندازه  ندگوي آن انحراف معيار مي   

هـا   اي از داده براي انحراف معيار مجموعه) زياد( كم ي يك اندازه . مقدار در اطراف ميانگين قرار دارند     
حـول ميـانگين پراكنـده      ) بزرگـي ( كـوچكي    ي  ها در دامنه    داده  اين واقعيت است كه    ي  نشان دهنده 

 . اند شده
 آن  (Kurtosis)ميزان كشيدگي يا پخي منحني فراوانـي را نـسبت بـه منحنـي نرمـال اسـتاندارد، برجـستگي                     

كه ضريب برجستگي مثبت يا منفـي باشـد منحنـي فراوانـي نـسبت بـه منحنـي نرمـال                      برحسب آن . نامند مي
اگر اين ضريب نزديك صفر باشد برجستگي منحني فراواني طبيعي يـا معمـولي              .  يا پخ است   استاندارد كشيده 

  . است
هاي آمار   اي از روش   توزيع فراواني از مفاهيم اساسي در تئوري آمار بوده و اساس بخش عمده            كه    با توجه به اين   

صـورت زنگـي    اسـتاندارد كـه بـه   ترين توزيع فراواني، توزيع نرمال   معروف، معرفي دهد استنباطي را تشكيل مي   
نـدرت    در عمـل بـه     .رسـد   ، ضـروري بـه نظـر مـي        شكل بوده و از لحاظ تقارن، كشيدگي و پخي متناسب است          

هـا نامتقـارن،    اغلب منحني فراواني داده   . متغيري وجود دارد كه منحني فراواني آن كامالً نرمال استاندارد باشد          
  .سنجند ا با دو معيار چولگي و برجستگي ميميزان نرمال نبودن ر. كشيده و يا پخ هستند

  : قابل محاسبه هستندSPSSافزاري  ي نرم هاي زير در بسته معيارهاي تمركز و پراكندگي با استفاده از شيوه
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    Descriptive procedure:  اولي شيوه
 را ...Descriptives و  Descriptive statistics و سپس از زيرمنوهاي باز شدهAnalysisابتدا از نوار ابزار منوي 
متغير يا متغيرهاي مورد نظر را انتخاب       ).  را ببينيد  11.2 شكل(ي مربوط به آن باز شود         انتخاب كرده تا پنجره   

). 12.2شـكل    (مكنـي  مـي  كليـك    ...Options ي  هاي توصـيفي بـر روي گزينـه        كرده و براي دستيابي به آماره     
هـاي   سـاير آمـاره  . انـد  فرض انتخاب شده مم و مينيمم به صورت پيشهاي ميانگين، انحراف معيار، ماكسي  آماره

 و سپس اجـرا  Continue ي با كليك كردن روي گزينه. توانند انتخاب يا حذف شوند  مي ، بسته به نياز   ،توصيفي
  . هاي موردنظر محاسبه خواهند شد كردن دستور، آماره

 
  Descriptives ي   پنجره-11.2شكل

 
 Descriptives: Options ي   پنجره-12.2شكل

     Frequencies procedure دوم   ي  شيوه
هـاي توصـيفي نيـز از همـين دسـتور            آمـاره (كنـيم    در اين قسمت از دستور جدول توزيع فراواني استفاده مي         

 ي ، بـر روي گزينـه  )2.2شـكل  ( Frequenciesي براي اين منظور پـس از بـازكردن پنجـره    ).شوند محاسبه مي
Statistics13.2شكل(هاي توصيفي ظاهر شود   مربوط به آمارهي  كليك كرده تا پنجره(.  
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  : شرح زير است ، اين جعبه شامل چهار قسمت به13.2مطابق با شكل
  ميانگين، ميانه، نما و مجموع   :مركز تمايل به −
 انحراف معيار، واريانس، برد، مينيمم، ماكسيمم و خطاي معيار   :پراكندگي −
 ها ها و صدك  دهكها، چارك  :ها چندك −
 چولگي و كشيدگي  :معيارهاي توزيع −

 .هاي فوق، معيار مورد نظر محاسبه خواهد شد با فعال كردن هر كدام از آماره

 
 Frequencies: Statistics ي   پنجره-13.2شكل

 بـراي  .سـت ا اي توسط اين دستور نيز قابل محاسبه    برخي از نمودارهاي آماري مانند هيستوگرام يا نمودار ميله        
 مربوط بـه آن بـاز شـود    ي  كليك كرده تا پنجره Chartي  بر روي گزينهFrequencies ي اين منظور در پنجره

توان نمودار مورد نظـر      د، مي هستنصورت گروهي يا عددي      ها كه به   با در نظر گرفتن ماهيت داده     ). 14.2شكل(
  .را رسم كرد

  
 Frequencies: Charts ي   پنجره-14.2شكل



  SPSS هاي آماري با استفاده از تحليل

 ي آمار پژوهشكده 1384 ©

27

توانند بر اساس فراواني مشاهدات يـا درصـد فراوانـي مـشاهدات رسـم                اي مي   اي و دايره    نمودارهاي ميله  :نكته
  .شوند
  Explore procedure سوم  ي شيوه

. كنـد  د، محاسـبه مـي    هـستن اين شيوه آمارهاي خالصه شده و نمودارهاي مفيد آماري را كه اساس هر تحليل               
ها براي استفاده     كردن فرضيه   و چك  دورافتادههاي   ها، تشخيص داده   ادهكردن د   زيادي از جمله غربال    هاي  دليل

. هاي غيرمعمول يا دورافتاده باشد      داده ي  نشان دهنده ها ممكن است     غربال كردن داده  . از اين روش وجود دارد    
ايـد،   هـا در نظـر گرفتـه       هاي آماري كه براي داده     كند كه آيا تكنيك    ها به شما كمك مي     بررسي و كنكاش داده   

ها نياز به تبديل دارنـد و يـا     اين باشند كه دادهي نشان دهندهها ممكن است   مناسب هستند يا نه؟ اين بررسي     
   :كنيم صورت زير عمل مي براي استفاده از اين شيوه به. آزمونهاي ناپارامتري مورد نياز است

ــزار منــوي  .1 ــوار اب ــر منوهــاي بعــدي گزينــه Analysisاز ن  و Descriptive Statisticsهــاي   و از زي
Explore…باز شود15.2 آن مطابق با شكلي  را انتخاب كنيد تا پنجره . 

 
 Explore ي   پنجره-15.2شكل

 قـرار   Dependent Listهاي توصيفي براي آنها نياز است را در قسمت اي كه آماره متغيرهاي پيوسته .2
 . دهيم مي

صورت   به Plots و Statisticsهاي ترتيب با گزينه ن بهتوا هاي توصيفي يا نمودارهاي آماري را مي آماره .3
 . تك تك يا همزمان فعال كرد

 و دورافتـاده هـاي توصـيفي، برآوردگرهـاي اسـتوار، شناسـايي نقـاط         براي آماره Statisticsي پنجره .4
 . گيرد ها مورد استفاده قرار مي چندك

 هيـستوگرام،  ،) ويـسكر -بـاكس   (اي  جعبـه  وشاخه و بـرگ   براي نمايش نمودارهاي Plotsي پنجره .5
 . است  تست نرمال بودن و نمودار نرمال و تست همساني واريانس به همراه نمودار آن تهيه شده

 را كليك كرده و نهايتاً دستور را اجـرا          Continue ي  هاي مورد نظر گزينه    با انتخاب هركدام از كميت     .6
 قلبي نشان   ي  ران در مثال مربوط به حادثه     هاي توصيفي را براي سن بيما       آماره 3.2جدول  . كنيم مي
 .دهد مي
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Case Processing Summary

178 100.0% 0 .0% 178 100.0%Age in years
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 

Descriptives

65.25 .663
63.94

66.56

65.14
65.00

78.359
8.852

47
85
38
11

.165 .182
-.464 .362

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Age in years
Statistic Std. Error

 
  های توصيفی برای متغير سن   آماره-٣.٢جدول 

  
ايـن  . كنـيم   شود را معرفي مـي      هاي پيوسته رسم مي     در پايان يكي از مفيدترين نمدارهاي آماري كه براي داده         

يسكر نموداري اسـت كـه بـه كمـك            و ـ   سنمودار باك . معروف است يسكر    و ـ   سباكاي يا     نمودار به نمودار جعبه   
ايـن  . دهـد  ها را به شكلي بسيار گويـا و مفيـد ارائـه مـي      معيارهاي مركزي و پراكندگي، موقعيت مجموعه داده      

و دو خـط در دو      ) باكس(نمودار ابتدا توسط آمار شناس معروف توكي ارائه شد كه با استفاده از يك مستطيل                
هـاي اول و سـوم و مقـادير ماكـسيمم و مينـيمم رسـم                  ميانـه، چـارك    ي  و به وسيله  ) ويسكر(طرف مستطيل   

  . ها كسب نمود توان اطالعات زير را در مورد داده با استفاده از اين نمودار مي. شود مي
  . ها تقريباً متقارن است باشد توزيع داده) باكس(اگر ميانه نزديك وسط مستطيل  −
چوله به راست و اگر ميانه در طرف راسـت وسـط   اگر ميانه در طرف چپ وسط مستطيل باشد توزيع       −

  . مستطيل قرار گيرد توزيع چوله به چپ است
ها به توزيـع متقـارن نزديـك          تقريباً برابر باشند توزيع داده    ) ويسكرها(اگر خطوط دو طرف مستطيل       −

  .  خطوط توزيع داراي چولگي استنبوده و در صورت نامساوي بود
توان پراكندگي آنها را بـا توجـه بـه طـول              ها مي   كر دو مجموعه از داده    يس  و ـ   سدر مقايسه نمودار باك    −

مـستطيلي كـه طـول بزرگتـري دارد داراي پراكنـدگي            . هاي نمودار با يكديگر مقايسه نمود       مستطيل
  . باشد بيشتر مي

يـسكر    و ــ    س قـوي را بـا اسـتفاده از نمـودار بـاك            ي  دورافتادههاي     ضعيف و داده   ي  دورافتادههاي    داده −
  . توان تعيين نمود مي

  .دهد  آن را نشان مي16.2هاي بيماران قلبي را رسم نموده كه شكل يسكر سن  وـ  سدر ادامه نمودار باك
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Age in years

80706050

 
  ويسكر براي متغير سن–  نمودار باكس -16.2شكل

  اي نمونهآمارگيري هاي  طرح .3
آوري شـده   هاي جمع  دادهي هدف معين بر اساس      هدف اصلي در علم آمار، پي بردن به خصوصيات يك جامعه          

، مستلزم صرف هزينه و وقت زيـادي        كه بسيار بزرگ باشد     هاي يك جامعه، وقتي     ي ويژگي    معموالً مطالعه  .است
اي از اجـزاي       موارد، زير مجموعـه    گونه  در اين . باشد و در بسياري از مواقع، اين امر اصوالً امكان پذير نيست             مي

 .دهنـد  كنند و نتايج به دست آمده را به كل جامعه تعميم مي نتخاب مي اجامعه را طبق قاعده و ضوابط خاصي      
به عبارت ديگر، نمونه بخشي از جامعـه اسـت    . نامند  ي آماري مي    نمونه يا نمونه  بخش انتخاب شده از جامعه را       

  .شود ي خصوصيات جامعه به روش صحيح انتخاب مي كه براي مطالعه
 انتخاب صحيح نمونه بـسيار اهميـت        ،اي تعميم نتايج به كل جامعه است        نمونه ي  كه هدف از مطالعه    از آنجايي 

باشـد امـا بايـد توجـه          مـي » ي خروار است    مشت نمونه «المثل    گيري مصداق ضرب    به عبارت ديگر، نمونه   . دارد
هـا از مجموعـه    گيري و طرح آزمايش هاي نمونه در اين ارتباط روش. ي خروار نيست داشت كه هر مشتي نمونه    

بـه  . ها در رسيدن به نتايج صحيح و قابـل اطمينـان ضـروري اسـت               اي آماري هستند كه استفاده از آن      ه روش
 انتخـاب شـده را      ي  توان نمونـه    نمي ،عنوان مثال اگر هدف يك مطالعه برآورد متوسط درآمد افراد جامعه باشد           
 تعداد  ،ه بايستي با شناخت جامعه     بلك ،فقط از قشر كارمندان و يا فقط از قشر افراد با مشاغل آزاد انتخاب نمود              

  . نمودآوري  جمعرا و اطالعات الزم به دست آورده  مناسب را به نسبت جمعيت اقشار مختلف جامعه ي نمونه
انجام گرفته  سرشماري  گوييم    ميشوند  اگر تمام اجزاي آن جامعه بررسي        ،خصوصيات يك جامعه  بررسي  ي  برا

اكثـر مطالعـات    بنـابراين    .انجـام داد  ي  مارسرشـ توان بـراي آن       نميقدر بزرگ است كه       يك جامعه آن    اما است
 هر چنـد سـال يـك مرتبـه بـراي شـناخت جامعـه و تهيـه                   ها سرشماري. ندسته اي   نمونه يها  مطالعه ،آماري

توان از سرشماري نفـوس در ايـران          در اين مورد مي    .گيرند اي انجام مي   چارچوب مناسب جهت مطالعات نمونه    
هاي اخيـر انجـام    هاي كشاورزي و صنعتي كه در سال     گيرد و يا سرشماري    ك مرتبه انجام مي    سال ي  10كه هر   

  .  نام برد،گرفته است
. گيري احتماالتي و غير احتماالتي معروف هستند     گيري وجود دارد كه به نمونه       به طور كلي دو نوع روش نمونه      

 هر كدام از واحدهاي جامعه از قبـل معلـوم و            گيري احتماالتي، فرايندي است كه در آن احتمال انتخاب          نمونه
گيري غير احتماالتي، روشي است كه در آن نمي توان بـه واحـدهاي جامعـه، احتمـال                    نمونه  اما مشخص است 
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گيري غيـر     در واقع نمونه  . گيري ميسر نيست   مشخصي را براي انتخاب شدن نسبت داد و در نتيجه دقت نمونه           
 باشد اما به دليل اين كـه امكـان ارزيـابي نتـايج بـر                ج مفيدي در بر داشته    احتماالتي هر چند ممكن است نتاي     

جا ذكر اين نكتـه ضـروري اسـت كـه        در اين . باشد  اساس قوانين احتمال ميسر نيست، معموالً قابل اعتماد نمي        
اي  اي هرگز با قطعيت و حتميت همراه نيست، زيرا اگر ميزان خطاهـاي غيـر نمونـه                  نتايج يك آمارگيري نمونه   

گيري قرار دارد كه ناشـي از انتخـاب بخـشي از     ناچيز باشد، نتايج تحت تاثير خطايي تحت عنوان خطاي نمونه         
لكن . توان با افزايش حجم نمونه تقليل داد        گيري را مي    ميزان خطاي نمونه   .باشد  جامعه به جاي كل جامعه مي     

حجم عمليات ميـداني و هزينـه آمـارگيري         نظر به اينكه زياد كردن حجم نمونه روي عوامل متعددي از جمله             
  .تأثير دارد، لذا در اين زمينه بايد عوامل مورد اشاره و ديگر عوامل مربوط، مد نظر قرار گيرد

گيـري بـا      گيري بـدون جايگـذاي و نمونـه         نمونه: انجام شود گيري از يك جامعه ممكن است به دو طريق            نمونه
دون جايگذاري، هر كدام از واحدها فقط يـك بـار شـانس انتخـاب           گيري ب   در روش اول يعني نمونه    . جايگذاري

در . شدن دارد و در حقيقت وقتي يك واحد انتخاب شد، ديگر در معرض انتخاب شـدن قـرار نخواهـد گرفـت                     
گيرد، هر واحد جامعه پس       گيري با جايگذاري كه در موارد خاصي مورد استفاده قرار مي            روش دوم يعني نمونه   

گيـرد و بـدين ترتيـب در نمونـه            شود و مجدداً در معرض انتخاب قـرار مـي           امعه برگردانده مي  از انتخاب، به ج   
  .انتخابي، ممكن است برخي از واحدها تكراري باشند

گيري است كـه توسـط   هاي يك طرح نمونهگيري براي يك طرح آماري، از مهمترين بخش       انتخاب روش نمونه  
هـاي مختلـف    اقع، يك آمارشناس مجـرب، بـا آگـاهي كـافي از روش            در و . گيرداي انجام مي  آمارشناسان حرفه 

گيري مناسـب را  تواند يك روش نمونهها ميهاي هر كدام از اين روش قابليت وهاگيري و شناخت ويژگي  نمونه
  .براي آمارگيري مورد نظر مشخص نمايد

و انتخاب هر عـضو جامعـه       برابر   جامعه   ي اعضا ي  هاگر شانس انتخاب شدن براي هم     گيري احتماالتي،     در نمونه 
، مثـال به عنـوان    . شده تصادفي ساده است     انتخاب ي   نمونه گاه  تاثيري در انتخاب اعضاي ديگر نداشته باشد، آن       

 نفر از بين اين جمعيت به طـور  150ي يك شهر، انتخاب مثالً  ي قد دانشجويان بيست ساله   براي بررسي اندازه  
ي هـا  هايي از نمونـه     ي خانوارها، مثال    ، براي تعيين هزينه   خانوارهاي يك شهر   خانوار از    200تصادفي يا انتخاب    

  .تصادفي ساده هستند
گيري   كند، روش نمونه    ها مي   گيري كه بسيار سريع و راحت اقدام به انتخاب نمونه           نمونههاي    از روش يگر  د ييك

گـذاري شـده و سـپس      شماره)Nا   ت 1از   (در اين روش ابتدا واحدهاي جامعه از اول تا آخر         . سيستماتيك است 
 انتخـاب شـده تـا       k تـا    1در ادامه يك عدد به تـصادف بـين          . شود  مشخص مي  (k=N/n)گيري    ي نمونه   فاصله
ي ساير    ي اولين واحد نمونه، شماره       به شماره  kبا اضافه كردن متوالي     . ي اولين واحد نمونه به دست آيد        شماره

    .آيد واحدهاي نمونه نيز به دست مي
هـا مـورد اسـتفاده        كه به طور معمول در آمارگيري     اي را     با طبقه بندي و خوشه    گيري    هاي نمونه    ادامه روش  در

  :شوند گيرند، شرح داده مي قرار مي
  

  :بندي گيري تصادفي با طبقه نمونه
هايي همگـن تقـسيم بنـدي شـده كـه هـيچ گونـه عنـصر                   گيري، ابتدا جامعه به زير جامعه       در اين روش نمونه   

نامنـد   هر زيرجامعه را يك طبقه مي. ها برابر با مجموع كل جامعه است       ي عناصر آن    كي ندارند و مجموعه   مشتر
گيري تصادفي سـاده گرفتـه شـود، شـيوه     اي به روش نمونه و وقتي طبقات مشخص شد اگر از هر طبقه، نمونه     

بنـدي، هـدف از       گيري با طبقه    نمونهمعموالً در   . نامند  بندي مي   گيري تصادفي با طبقه     گيري را نمونه    كلي نمونه 
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تـوان بـا      باشد و با اين كار مـي        هاي همگن مي    بندي جامعه به زيرجامعه     تقسيم جامعه به طبقات مختلف، گروه     
در اينجا  . گيري تصادفي ساده، برآوردهايي با دقت موردنظر به دست آوريم           تعداد نمونه كمتري نسبت به نمونه     
احدهاي هر طبقه از نظر متغيرهاي مورد بررسي بـا يكـديگر تـشابه زيـادي                طبقه همگن به اين معناست كه و      

  .دارند و بديهي است كه طبقات مختلف بايد با يكديگر تفاوت زيادي داشته باشند
  

  :اي گيري تصادفي خوشه نمونه
فهرسـتي  گيري معرفي كرديم كه استفاده از آنها مستلزم وجـود   هاي نمونه هايي را به عنوان روش  تاكنون شيوه 

وقتـي حجـم    . گيري است تا نمونه تصادفي از آن انتخاب شـود           از واحدهاي جامعه تحت عنوان چارچوب نمونه      
تـوان    جامعه خيلي بزرگ نباشد و چارچوب مورد نياز براي انتخـاب واحـدهاي نمونـه در دسـترس باشـد مـي                     

هـا بـا      شود، اين شـيوه     ه بزرگ مي  اما وقتي حجم جامع   . هاي مذكور را بدون اشكال مورد استفاده قرار داد         روش
 يكي از اين مشكالت عدم وجود فهرست دقيق، كامل و بهنگام از واحـدهاي جامعـه    .دنباش  مشكالتي همراه مي  

ها، به دليل پراكندگي زيـاد واحـدهاي جامعـه از نظـر      در بسياري از آمارگيريمشكل ديگر اين است كه  . است
هـايي  در چنين مواردي، جامعه را به قسمت      . باشدونه، بسيار زياد مي   هزينه مراجعه به واحدهاي نم    جغرافيايي،  

هـاي جغرافيـايي از     ها در اغلب اوقات، تقسيم بندي     شود و مبناي تشكيل خوشه    كه اصطالحاً خوشه ناميده مي    
ها بايد كل جامعـه  خوشه. كنندقبيل استان، شهرستان، دهستان، شهر و بلوك يا آبادي است، تقسيم بندي مي     

به بيان ديگر هر كدام از عناصر جامعه بايد به يكي و فقط يكي از اين . ا پوشش دهند و فاقد همپوشاني باشندر
شود و نيز با استفاده از الذكر حاصل ميبا استفاده از چارچوبي كه بر پايه روش فوق    . ها تعلق داشته باشد   خوشه

اي از قبيـل  گيـري پيچيـده   هـاي نمونـه   ان طـرح  توهايي كه داراي اطالعات كمكي مفيدي باشند، مي       چارچوب
  .كار برد را بهاي  يا سه مرحلهواي  اي، دو مرحله يك مرحلهاي  هاي خوشهگيرينمونه

ي يـك     دهنـده   هـا نـشان     افزاري ايـن اسـت كـه داده         هاي نرم   هاي تحليلي بسته    ي موروثي در شيوه     يك فرضيه 
هـا    اين فرضيه در بـسياري از تحقيـق       .  مورد مطالعه هستند   ي  ي تصادفي ساده بدون جايگذاري از جامعه        نمونه

ي   ي جامعـه     نادرسـت دربـاره    هـاي   ها بر اساس آن منجر به استنباط         و تحليل داده   دسر  به نظر مي  غير منطقي   
ي تصادفي را مطابق با يك   امكان انتخاب و تحليل يك نمونهSPSSافزاري  ي نرم  بسته.مورد بررسي خواهد بود

گيري با    ، نمونه بندي  با طبقه گيري    نمونه،  اي   يك يا چند مرحله    اي  گيري خوشه   نمونه ( پيچيده گيري طرح نمونه 
در  Complex Samplesي  شـيوه  .كند  فراهم ميComplex Samplesي  شيوه، در قالب )و غيرهاحتمال متغير 

  :گيرد موارد زير مورد استفاده قرار مي
 اي هاي نمونه  آمارگيريياجراطراحي و  −
 خاص اي  ر اساس يك طرح نمونهگيري شده ب نمونههاي  تحليل داده −

 درون يـك بايـد  اي   اطالعات طرح نمونـه   ،  بدون توجه به اين موضوع كه كدام يك از موارد فوق مورد نياز است             
باشـد كـه بـراي     اي مـورد نظـر مـي    اين فايل شامل مشخصات طرح نمونـه  .ذخيره شود Plan Fileفايل به نام 

  :شوند ي زير تقسيم مي  ها به دو دستهPlan File .هاي بعدي كاربرد دارد استفاده
1. Sampling Plan :ي  ها از جامعـه  گيري پيچيده براي انتخاب نمونه معرفي مشخصات يك طرح نمونه

 . شود  توسط اين فايل انجام ميمورد مطالعه،
2. Analysis Plan :ـ    اين فايل شامل مشخصات يك طرح نمونه هـاي   تحليـل داده راي گيـري پيچيـده ب

هاي برآورد پارامترها در هر مرحلـه و منـابع مـورد نيـاز                ساختار نمونه، روش  . گيري شده است    نمونه
 .اي، از طريق اين فايل قابل دسترسي است متغيرها مانند وزن نمونه
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  قـدم قـدم بـه  يـك راهنمـاي   هاي فـوق،      هر كدام از فايل   مراحل ساخت، اصالح و اجراي      به منظور سهولت در     
(Wizard) شوند ميتوضيح داده ها  اين فايل در ادامه .وجود داردها  براي اين فايل.  

   
  Sampling Planهاي  فايل 1,3

 و سپس از زير منـوي فعـال شـده    Analyses ، ابتدا از نوار ابزار منويSampling Planبراي ساختن يك فايل 
 براي ايجاد فايـل انتخـاب   Select a Sampleبارت در ادامه، ع .كنيم  را انتخاب ميComplex Samplesعبارت 

، پيش از سـاختن ايـن فايـل       . دهد  فايل را نشان مي   اين  براي  قدم به قدم    ي راهنماي     پنجره 1.3شكل. شود  مي
  :، داشته باشيمستفقط كافي

 ي آماري مناسب يك جامعه .1
 گيري يك فهرست از واحدهاي نمونه .2
 ذهناي مناسب در  يك طرح نمونه .3

 
 Sampling Plan Files  راهنماي جادويي براي ي   پنجره-1.3شكل

اي  ي مشخـصات طـرح نمونـه     را انتخاب كرده و براي ذخيره)فرض ي پيش گزينه (Design a sampleي  گزينه
ي    بـه مرحلـه    Nextي    با كليك كردن روي گزينه    . كنيم   معرفي مي  :Fileمورد نظر، يك نام مناسب در قسمت        

هـاي    هـا را در مكـان       اي يا طبقه بنـدي باشـد، آن         گيري به صورت خوشه     كه طرح نمونه  رفته و در صورتي     بعد  
 از يـك طـرح      قـسمتي گيـري جـاري،        در صورتي كـه طـرح نمونـه        .) را ببينيد  2.3شكل (دهيم  مربوط قرار مي  

 گيـري  ي نمونـه  يعنـي در مرحلـه   (ي پيـشين  اي در مرحلـه  هاي نمونـه   توان وزن   ، مي باشدتر    گيري بزرگ   نمونه
 Input Sampleي  ها در صورت وجود در جعبه اين وزن. ي جاري بكار برد هاي مرحله را به عنوان وزن) تر بزرگ

Weight:شوند  قرار داده مي.  
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 Sampling Wizard:Design Variables ي   پنجره-2.3شكل

انـواع ايـن     .)3.3لشك (شود  ميانتخاب  گيري مناسب     روش نمونه بر اساس طرح تعريف شده،       ،ي بعد   در مرحله 
  :ها عبارتند از روش
 (Simple Random Sampling)تصادفي ساده  −
 (Simple Systematic)سيستماتيك ساده  −
 (Simple Sequential) اي ساده دنباله −
 (Probability Proprtional to Size) با احتمال متناسب −
 (PPS Systematic) سيستماتيك با احتمال متناسب −
 (PPS Sequential) ل متناسباي با احتما دنباله −
 (PPS Brewer) برووير با احتمال متناسب −
 (PPS Murthy) مورفي با احتمال متناسب −
  (PPS Sampford)  فورد با احتمال متناسبپسام −

 
 Sampling Wizard: Sampling method ي   پنجره-3.3شكل
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تنها زمـاني كـه متغيـري بـه عنـوان           ) PPSبا عالمت   (گيري با احتمال متناسب       هاي نمونه   برخي از انواع روش   
اي   گيـري يـك مرحلـه       هـا فقـط در حالـت نمونـه          خوشه تعريف شده باشد، قابل دسترس هستند و ايـن روش          

گيـري بـا احتمـال متناسـب انتخـاب شـده باشـد، بايـد مقـادير                    اگر روش نمونه  . توانند به كار گرفته شوند      مي
ايـن  .   معرفي شـوند Measure of Size (MOS)ي  ريق جعبهگيري از ط  متناسب با هر واحد نمونههاي احتمال

در ).  را ببينيـد   3.3شـكل (ها حساب شوند      توانند از طريق تعريف يك متغير يا شمارش از روي داده            مقادير مي 
و يـا بـدون     ) WRبـا عالمـت     (توانند به صـورت بـا جايگـذاري           گيري مي   هاي نمونه   نهايت، برخي از انواع روش    

  .انجام شوند) WORمت با عال(جايگذاري 
 (Proportions) و يـا نـسبت       (Counts)توانـد بـر اسـاس تعـداد           ي بعد انتخاب حجم نمونه است كه مي         مرحله

گيري، نـشان   انتخاب يك طرح نمونهقدم به قدم  را در راهنماي Sample Sizeي   پنجره4.3شكل. تعيين شود
 :Valueي    ح مثبت به عنوان حجم نمونـه در جعبـه          انتخاب شود، يك عدد صحي     Countsي    اگر گزينه . دهد  مي

 انتخاب شود، بايد يك عدد بين صفر تا يك بـه عنـوان              Propertionsي    وارد خواهد شد و در صورتي كه گزينه       
تواند    مي :Valueگيري با جايگذاري است، مقدار        تنها در حالتي كه روش نمونه     . حجم نمونه در نظر گرفته شود     

بندي باشد و حجم نمونه در داخل طبقات يكسان نباشـد،             گيري با طبقه    اگر روش نمونه  . هر مقدار مثبتي باشد   
ي دلخـواه در طبقـات را از طريـق      را فعال كرده و حجم نمونـه :Unequal Values for Strataتوان عبارت  مي

  . تعريف نمودDefineي  ي فعال شده گزينه

 
 Sampling Wizard: Sample Size ي   پنجره-4.3شكل

 ايـن متغيرهـا   . گيري اسـت    ي بعدي مربوط به ذخيره كردن برخي از متغيرها پس از اجراي روش نمونه               مرحله
برخـي  ) . عكس احتمـال ورود بـه نمونـه   (اي  وزن نمونه  و   حجم نمونه ،  اي  ، نسبت نمونه  حجم جامعه  :عبارتند از 

  .شوند رت خودكار توليد و ذخيره مي به صوهاي تجمعي  وزن وديگر از متغيرها مانند احتمال ورود به نمونه
گيـري   اي از مشخصات طـرح نمونـه   ، به آخرين مرحله كه خالصهOutput Variablesي  پس از عبور از مرحله

گيـري   مشخـصات يـك طـرح نمونـه       5.3شـكل به عنوان مثـال،     . رسيم  گذارد، مي   تعريف شده را به نمايش مي     
در ايـن قـسمت     . دهـد   صادفي ساده و بدون جايگذاري نشان مي      بندي را با استفاده از روش ت        اي با طبقه    خوشه
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ي   ي انتخـاب گزينـه      اين عمل به وسـيله    . اي نيز تبديل كرد     گيري دو مرحله    توان طرح را به يك طرح نمونه        مي
Yes, add stage 2 nowي  پس از انتخاب اين گزينه و كليك كردن روي گزينـه . شود  انجام ميNext  ًمجـددا ،

ذكر ايـن نكتـه ضـروري    . دنشو گيري فعال مي ي دوم طرح نمونه     مشخصات مرحله بوط به معرفي    هاي مر  پنجره
بـه  . بـرد    پـيش مـي    ي سوم   اي را تا مرحله     گيري چند مرحله    هاي نمونه    طرح SPSSافزاري    ي نرم   است كه بسته  

  .هاي آمارگيري تا سه مرحله را دارد عبارت ديگر قابليت اجراي طرح
ها از واحـدهاي جامعـه        ، انتخاب نمونه  )اي  يك يا چند مرحله   (گيري    شخصات طرح نمونه  پس از اتمام معرفي م    
كـه   در صـورتي . شـود    انجام مـي   Finishي    ي كليك كردن روي گزينه       اين عمل به وسيله    .صورت خواهد گرفت  

ي  انتخاب شـده باشـد، ابتـدا بايـد نـام يـك فايـل خروجـي داده را بـرا                     (WR)گيري با جايگذاري      روش نمونه 
ايـن عمـل از     . شوند مشخص كرده و بعداً اقدام به انتخـاب نمونـه كـرد              هايي كه با جايگذاري انتخاب مي       نمونه

گيري،  انتخاب يك طرح نمونهقدم به قدم  از راهنماي Output Fileي   در پنجرهExternal Fileي  طريق گزينه
  .امكان پذير است

 
 Sampling Wizard: Plan Summary ي   پنجره-5.3شكل

  Analysis Planهاي  فايل 2,3

گيري متناظر بـا آن بايـد         گيري شده در دسترس است، مشخصات طرح نمونه         هاي نمونه   با فرض اين كه داده    
 ذخيـره  Analysis Planاين مشخصات در يـك فايـل بـه نـام     . ها انجام شود معلوم شده تا بر اساس آن تحليل

كند تا مراحل ساخت و يا اصالح ايـن فايـل بـه     به ما كمك مي Analysis Planقدم به قدم راهنماي . شود مي
گيـري    هاي نمونـه    اي داده    وقتي كه امكان دسترسي به طرح نمونه       ها  ساختن اين گونه فايل   . سادگي انجام شود  

   .شده وجود ندارد، بسيار مفيد است
نـوي فعـال شـده عبـارت      و از زيـر م Analysis، از نوار ابـزار منـوي   Analysis Planبراي ساختن يك فايل 

Complex Samplesي  گزينه. كنيم  را انتخاب ميPrepare for Analysis امكانات ايجاد و اصالح در يك فايل ،
Analysis Planدهد را براي اين فايل نشان ميقدم به قدم راهنماي  6.3شكل .كند  را فراهم مي.   
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ي مشخصات طـرح   خاب كرده و يك نام براي ذخيرهرا انت) فرض ي پيش گزينه (Create a plan fileي  گزينه
ي معرفـي     مرحلـه (در اين مرحله    . رويم  ي بعد مي     به مرحله  Nextكنيم و از طريق كليد        گيري معرفي مي    نمونه

باشد را  اي مي   ي وزن نمونه    دهنده  همچنين متغيري كه نشان   . كنيم  ها را معرفي مي     طبقات و يا خوشه   ) متغيرها
اي امكـان سـاختن يـك فايـل      هاي نمونه بودن معرفي كردن وزن. دهيم  قرار ميSample Weightي  در جعبه

Analysis Planاي كـه   هـاي نمونـه   پـس وزن . گونه تحليلي انجام داد توان هيچ  وجود ندارد و بدين ترتيب نمي
در . ي هستند گيري شده بسيار ضرور     هاي نمونه   باشند، براي تحليل داده     همان عكس احتمال ورود به نمونه مي      

توان طرح مورد نظر را ذخيره نمـود و يـا بـا انتخـاب                  مي Finishتوان با كليك كردن روي كليد         اين مرحله مي  
   .ي بعدي رفت  به مرحلهNextكليد 

 
   Analysis Plan Files  راهنماي جادويي برايي   پنجره-6.3شكل

بـه  . شـوند  ه اين كه تكرار واحدها، مـشخص مـي       اي با توجه ب     ي بعد چگونگي انتخاب واحدهاي نمونه       در مرحله 
گيـري بـدون      همچنـين در روش نمونـه     . عبارت ديگر، روش انتخاب، با جايگذاري و يا بدون جايگـذاري اسـت            

هاي انتخاب يكسان هستند يا متفاوت؟ براي اين مرحله سه حالت در اختيار كاربر قـرار                  جايگذاري، آيا احتمال  
  :گيرد مي

 (WR)ذاري گيري با جايگ نمونه .1
 (Equal WOR)گيري بدون جايگذاري و با احتمال يكسان  نمونه .2
 (Unequal WOR)گيري بدون جايگذاري و با احتمال متغير  نمونه .3

. ي بعد رفته كه شامل اطالعات مربوط به احتمال ورود و يا حجم جامعه اسـت                  به مرحله  Nextبا انتخاب كليد    
  .هدد ي اين مرحله را نشان مي  پنجره7.3شكل

حجـم جامعـه را   )  را ببينيـد 7.3شكل (Unitsي   از طريق جعبهPopulation Sizeي  در صورت انتخاب گزينه
در صورتي كه جحم طبقات     . تواند ثابت و يا نسبت به طبقات متفاوت باشد          ي جامعه مي    اندازه. كنيم  معرفي مي 

هـا در غالـب    ر صورتي كه حجم نمونـه  د.شود  انتخاب مي:Unequal values for strataي  يكسان نيست گزينه
  .دهيم  نشان مي:Read values from variableي  ها را از طريق جعبه يك متغير معرفي شده باشند، آن
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 Analysis Preparation Wizard: Size ي   پنجره-7.3شكل

. باشـد   يري مي گ  اي از مشخصات طرح نمونه      ي آخر رفته كه شامل خالصه       پس از تعيين حجم جامعه به مرحله      
، مشخـصات  Yes, add stage 2 nowي  اي باشـد بـا انتخـاب گزينـه     گيري دو مرحله كه روش نمونه در صورتي

  .كنيم كنيم و در غير اين صورت مشخصات را در فايل مربوط ذخيره مي ي دوم را ثبت مي مرحله
 حجـم جامعـه را   )را ببينيـد  7.3شكل (Unitsي   از طريق جعبهPopulation Sizeي  در صورت انتخاب گزينه

در صورتي كه جحم طبقات     . تواند ثابت و يا نسبت به طبقات متفاوت باشد          ي جامعه مي    اندازه. كنيم  معرفي مي 
  .شود  انتخاب مي:Unequal values for strataي  يكسان نيست گزينه

. باشـد   گيري مي   نمونهاي از مشخصات طرح       ي آخر رفته كه شامل خالصه       پس از تعيين حجم جامعه به مرحله      
، مشخـصات  Yes, add stage 2 nowي  اي باشـد بـا انتخـاب گزينـه     گيري دو مرحله كه روش نمونه در صورتي

  .كنيم كنيم و در غير اين صورت مشخصات را در فايل مربوط ذخيره مي ي دوم را ثبت مي مرحله
ايـن مشخـصات از     . گيري را معرفي كنـيم     گيري، ابتدا بايد مشخصات طرح نمونه       به منظور اجراي تحليل نمونه    

بـراي ايجـاد جـداول    . شود تعريف مي) Analysis Preparation File يا Sampling Plan File(طريق يك فايل 
تـوان از     ي آمـاري شـبيه رگرسـيون، مـي          هـاي پيـشرفته     هاي توصيفي و برخي ديگر از تحليـل         فراواني يا آماره  

 Descriptive دسـتور  . استفاده كردAnalyses از منوي Complex Samplesدستورهاي متناظر در زير منوي 
. كند  گيري شده محاسبه مي     متغير يا متغيرهاي نمونه   ي يك متغيره را براي        هاي خالصه شده    در اين منو آماره   

ي    در پنجـره   Statisticsاز طريـق كليـد      ... هاي خالصه شده مانند ميـانگين، مجمـوع، انحـراف معيـار و                آماره
Descriptiveرا ببينيد8.3شكل(شود   فعال مي .(  
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 Complex Samples Descriptives ي   پنجره-8.3شكل

    


