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آمار توصیفی در MINITAB
مقدمه:
اتتذایی تریي تحلیل ّای ٍ هحاسثات آهاری در پرٍشُ ّا تذست آٍردى آهارّای تَصیفی دادُ ّای هذًظر است.
تؼییي فراٍاًی ،هیاًگیي،هیاًِ ٍ  ....از جولِ هَاردی است کِ در آهار تَصیفی تذست هی آیذ ٍ در تحلیل ّای
اتتذایی تِ کارتراى اطالػات خَتی را هی دّذ .در ایي فایل تالش ضذُ تا تا طرح چٌذ هثال تِ تیاى آهار تَصیفی
تِ ٍسیلِ ی ًرم افسار  MINITABتپردازین.
آهار تَصیفی ترای دادُ ّای کیفی:
هثال :سی ًفر از هرداى ٍ زًاى کِ دارای ًاراحتی چطن تَدًذ هَرد هؼایٌِ یک چطن پسضک قرار گرفتِ اًذً .تایج
هؼایٌِ تِ صَرت کذ ّای آستیگوات( ،)Aآب هرٍاریذ(،)Cآب سیاُ( ،)Gصذهِ دیذُ(،)Iلَچ( ٍ )Sسایر ًاراحتی
ّا( )Oتِ ّوراُ جٌسیت آًْا در زیر زیر فْرست ضذُ است.
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در اتتذا دادُ ّا را تِ صَرت ضکل رٍترٍ در پٌجرُ ی ٍ Worksheetارد ًواییذ.

ترای تذست آٍردى جدول فراوانی برای (متغیرهای کیفی) جٌسیت ٍ تیواری چطن هسیر زیر را طی ًواییذ.
Stat > Tables > Tally Individual Variables
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تا طی کردى هسیر تیاى ضذُ پٌجرُ ی پاییي تاز هی ضَد .دٍ هتغیر  C1,C2را تِ هستطیل  Variablesهٌتقل
ًواییذ(تر رٍی هتغیرّا کلیک کردُ سپس دکوِ ی  selectتسًیذ ،هتغیرّا تِ هستطیل رٍترٍ هٌتقل هی ضَد).
تا زدى تیک در ّر یک از گسیٌِ ّای  displayخرٍجی هَرد ًظر ًوایص دادُ خَاّذ ضذ .ترای ایجاد یک جذٍل
فراٍاًی کاهل تایذ ّر چْار گسیٌِ را تیک تسًیذ.

فراٍاًی
درصذ فراٍاًی ًسثی
فراٍاًی تجوؼی
درصذ فراٍاًی تجوؼی

پس از  okکردى پٌجرُ  sessionتاز هی ضَد .در ایي
پٌجرُ جذٍل فراٍاًی هذ ًظر رسن ضذُ است ٍ .توام هَارد
خَاستِ ضذُ(در ایٌجا چْار گسیٌِ تیک دار ضذُ اًذ)
ًوایص دادُ ضذُ استّ .واى طَر کِ هطاّذُ هی کٌیذ
فراٍاًی ّا تِ تفکیک تیواری ،جٌسیت ٍ ّوچٌیي درصذّا
ًوایص دادُ ضذُ است.

در اداهِ تِ تررسی دادُ ّای کوی پیَستِ هی پردازین.
هثال :در هجلِ ی  PCدر هقالِ ای ،ترای تررسی ساالًِ سرػت چاپگرّا ،سرػت ًَ 312ع هختلف چاپگر تیاى
ضذُ است .یک ًوًَِ تصادفی  46تایی از چاپگرّای سَزًی اًتخاب ضذُ است .دادُ ّای زیر سرػت ایي
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چاپگرّا را تر حسة کارکتر در ثاًیِ هی دّذ .در ایي هثال هی خَاّین جدول فراوانی را برای داده های پیوسته
رسن ًوایین.
,138,154,128,102,37,86,246,195,145,91,100,111,200,99,53,60,124,133,173,46,115,93
,133,89,147,173,111,157,15,150,100,131,136,154,111,138,163,105,141,138,163,105,141

173,157,150
جْت رسن جذٍل دادُ ّای فراٍاًی ترای دادُ ّای پیَستِ اتتذا تایذ دادُ ّاا را تاِ دادُ ّاای گسساتِ تثاذیل
کٌین کِ ترای ایي هٌظَر هی تایستذاهٌِ تغییرات ،طَل طثقات ٍ تؼذاد آًْا را ترای دادُ ّی پیَستِ اصلی تاِ
دست آٍرین.
ترای تؼییي تیطیٌِ ،کویٌِ ٍ ،داهٌِ تغییرات هی تایست هسیر زیر را طی ًواییذ.
Stat > Basic Statistics > Display Descriptive Statistics

سپس پٌجرُ ی رٍترٍ تاز هی ضَد.
هتغیاار هرتااَ تااِ ساارػت را تااِ هسااتطیل
 Variableهٌتقل ًواییذ .سپس تارای اًتخااب

هتغیر هَرد تررسی را ایٌجا هٌتقل
ًواییذ.

ػولیااات ّااای آهاااری دکوااِ ی  Statisticsرا
تسًیذ تا پٌجرُ ی پاییي تاز ضَد.
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تا زدى تیک ّر گسیٌِ هحاسثات الزم تَسط ًرم
افسار اًجام ضذُ ٍ در پٌجرُ ی ًْایی ًوایص
دادُ هی ضَد.در زیر گسیٌِ ّای پٌجرُ رٍترٍ
تَضیح دادُ ضذُ است.

 ; Meanهیاًگیي ; SE of mean ،استاًذارد هیاًگیي ; Standard deviation ،اختالف استاًذارد،
ٍ ; Varianceاریاًس ; Coefficient of variation ،ضریة تغیرات ; Sum ،هجوَع ; Maximum ،تیطیٌِ،
 ; Minimumکویٌِ ; Range ،داهٌِ تغیرات ; N nonmissing ،تؼذاد دادُ ّای هَجَد; N missing ،
تؼذاد دادُ ّای گن ضذُ ٍ ًا هَجَد ; N total ،تؼذاد کل دادُ ّا ; Percent ،درصذ فراٍاًی ًسثی،
 ; Cumulative percentدرصذ فراٍاًی تجوؼی ; First quartile ،چارک اٍل ; Median ،هیاًِ،چارک دٍم،
 ; Third quartileچارک سَم ; Interquartile range ،داهٌِ هیاى چارکی ; Mode ،هذSum of squares ،

; هجوَع هرتؼات ; Skewness ،چَلگی ; Kurtosis ،کطیذگی
تا اًتخاب گسیٌِ ّایی از پٌجرُ تاال ٍ زدى دکوِ ی  okخرٍجی زیر ًوایص دادُ هی ضَد.

حال تا هطخص ضذى داهٌِ تغییرات از فرهَل

تؼذاد طثقات را تؼییي هی کٌین کِ در آى  nحجن

ًوًَِ است ٍ  kتؼذاد طثقات ،اٍلیي ػذد طثیؼی است کِ در ًاهساٍی فَق صذق هی کٌذ .سپس از
⁄

فاصلِ طثقات را تؼییي هی کٌین.
 = 231/6 =38.5طَل طثقات

 =231داهٌِ تغییرات
 =6تؼذاد طثقات
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تؼذ از تؼییي تیطیٌِ ٍ کویٌِ ٍ فاصلِ ٍ تؼذاد طثقات،حذٍد طثقات را تِ طَر دستی تؼییي هی کٌین ٍ پس از
تؼییي حذٍد طثقات تِ رٍش زیر دادُ ّای پیَستِ را تِ گسستِ تثذیل هی کٌین .تِ ػٌَاى هثال فرض کٌیذ
حذٍد طثقات ػثارتٌذ از:
52.5-13.5 ...................................... 1
91.5-52.5 ...................................... 2
130.5-91.5..................................... 3
169.5-130.5 ................................... 4
208.5-169.5 ................................... 5
247.5-208.5 ................................... 6
ترای تؼریف ٍ هؼرفی دادُ ّای گسستِ  6,5,4,3,2,1تِ ػٌَاى طثقات هسیر زیر را طی کٌیذ.
Date > Code > Numeric To Numeric

سپس پٌجرُ ی زیر تاز هی ضَد.
ًحَُ ی ًَضتي اػذاد در
طثقات تِ صَرت زیر است:
13.5 : 52.5

متغیر مورد بررسی (پیوستو)
متغیر گسستو کو ایجاد خواىیم کرد
تقسیم بندی داده
ىا

پس از تکویل تواهی هَارد
هَرد ًظر کلیذ  okرا هی
زًین .ستَى جذیذی تا ًام
 gosasteایجاد ضذُ است.

کدىای جدید تعریف
شده

حال هی تَاى ترای دادُ ّای
گسسِ ّواًٌذ دادُ ّای
کیفی جذٍل فراٍاًی ترسین
کردّ( .واًطَر کِ در تاال
تَضیح دادُ ضذُ است ).کِ در ایي حالت تِ جای اػذاد طثقات  .... ٍ 2 ٍ 1قرار دادُ ضذُ است.
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Stat > Tables > Tally Individual Variables

ٍ هتغیر  gosasteرا تِ هستطیل رٍترٍ هٌتقل کردُ ٍ ّواًٌذ قثل ػول هی کٌیذ .خرٍجی ًْایی در تصَیر
پاییي ًوایص دادُ ضذُ است.

هٌثغ:
-

آهَزش  ،Minitabآقای سؼیذ اتراّین ًصاد90-89

-

ًHelpرم افسار Minitab
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