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 زـهای گرایش به مرکشاخص   

ّای گرایص تِ هرکس است. هٌظَر از ضاخص ضاخصاستفادُ از ّا، کردى( دادُّای تلخیص )خالصِدیگر از ضیَُ ییک  

تاضذ ٍ یا  کوّیّا ّا تاضذ. زهاًی کِ دادُای از دادُهدوَػِ مرکس هؼرّفػذدی است کِ  گرایص تِ هرکس، ّرػذد یا هؼیارِ

ّای کٌار ضاخصّای گرایص تِ هرکس در داضتِ تاضین، ضاخص خوؼیّترا در دٍ  هتغیرزهاًی کِ قصذ هقایسِ تَزیغ یک 

تواهی پاسخگَیاى را در یک ػذد خالصِ  تْرُ َّضیتخَاّین  اگر، کتابپراکٌذگی تسیار هفیذ خَاٌّذ تَد. در هثال 

ّوچٌیي چٌاًچِ تخَاّین تذاًین کِ کذام قَهیت در ًوًَِ ها تیطتریي فراٍاًی ٍ تَاًین از هیاًگیي تْرُ تگیرین. یکٌین ه

 معرّفهای گرایش به مرکس شاخصتَاى گفت کِ ضاخص هذ )ًوا( استفادُ کٌین. در کل هیتَاًین از تؼذاد را دارد هی

 ّای هْن گرایص تِ هرکس ّستٌذ.از ضاخص (هذ) ًوا هیاًگیي، هیاًِ ٍ .هستند متغیردر توزیع  هاتمرکس داده

 میانه
دارای آى هقذار یا کوتر از آى هقذارًذ ٍ ًیوی  خوؼیّتدرصذ( از  55، هقذاری )ػذدی( کِ ًیوی )ّای کوّیهتغیردر 

ی سمت مساورا به دو ق جمعیّتمقداری است که  ،میانهضَد. دیگر دارای هقذاری تیطتر از آى ّستٌذ، هیاًِ خَاًذُ هی

کِ در ترگیرًذُ ای آیذ. ّر طثقِهی تِ دستتٌذی هَردّا از پاییي تِ تاال ٍ یافتي ًفر ٍسط هیاًِ تا رتثِ کند.تقسیم می

ای تیي در خایی کِ تؼذاد افراد زٍج تاضذ، ًفر ٍسط ٍاقؼی ٍخَد ًذارد ٍ هیاًِ در ًقطِ ًفر ٍسط است طثقِ هیاًِ است.

، 6 :تاضذ ایي صَرت چٌاًچِ تؼذ خاًَار پٌح خاًَادُ تِ هثالهَردّایی است کِ در دٍ سوت ًفر ٍسط خیالی قرار دارًذ. 

چْار  رچٌاًچِ تؼذ خاًَا در تیي ایي پٌح خاًَادُ است. اًَاردٌّذُ هیاًِ تؼذ خًطاى 4ت ػذد ؛ در ایي صَر 3ٍ  3، 4، 5

تقسین تر دٍ. یؼٌی هیاًِ  4ٍ  3. در ایي صَرت هیاًِ تراتر است تا هدوَع دٍ ػذد  2، 3، 4، 6تِ صَرت زیر تاضذ:  دُاخاًَ

 است. 3.5قرار دارد ٍ هیاًِ ػذد  4ٍ  3تیي دٍ هَرد 

 اًِ فرهَل خثری ٍخَد ًذارد ٍ فقط دارای یک رٍش هحاسثِ است:ترای هی

 کٌین.هقادیر را تِ ترتیة هٌظن هی -1

اگر تؼذاد کل اػذاد فرد تاضذ، هیاًِ ػذدی است کِ در ٍسط قرار دارد ٍ ًصف اػذاد قثل از آى ٍ ًصف دیگر اػذاد تؼذ  -2

 تاضٌذ، هیاًِ تراتر ّواى ػذد است. از آى قرار دارًذ. اگر در ٍسط چٌذ ػذد هطاتِ قرار گرفتِ

 اگر تؼذاد اػذاد زٍج تَد، هیاًگیي اػذاد ٍسط را هحاسثِ کٌیذ. -3

  

کٌٌذگاى ضرکت ی ازًفر 155تؼذ خاًَار )تؼذاد اػضای خاًَادُ( را در تیي ًوًَِ  هتغیر قصذ دارین هیاًگیي، هیاًِ ٍ هذ

 تیاٍرین.  تِ دست

 :اجـ ـرا نحوه

 :کٌینهاًٌذ هثال فراٍاًی هسیر زیر را دًثال هی

Analyze ---> Descriptive Statistics ---> Frequencies   

ـالـمثـ  
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 :ایجـ ـتن

است.  در خذٍل هتوایس ضذُ آهذُ است. هقادیر هیاًگیي، هیاًِ ٍ هذ در اداهِ SPSSآهذُ تَسط ترًاهِ  تِ دستخرٍخی 

است کِ  4است ٍ هذ طثقِ یا ػذد  5است. هیاًِ تراتر تا ًفر  5.5ًوًَِ تراتر تا  155هیاًگیي تؼذاد اػضای خاًَادُ در تیي 

- درصذ تؼییي تؼذاد ٍ ترایػضَ ّستٌذ تیطتریي تؼذاد را در ًوًَِ ها دارًذ.  4ّایی کِ دارای دّذ خاًَادًُطاى هی

 قثل( تْرُ تگیرین.ٍل فراٍاًی )هثالتَاًین از خذفراٍاًی طثقات هی

Statistics 

 تؼذاد اػضا

N 
Valid 100 

Missing 0 

Mean)5.8 )هیاًگیي 

Median)ًِ5 )هیا 

Mode)4 )هذ یا ًوا 

 

یا گرایص ّای  Central Tendency در کادر 

(، هیاًِ Meanّای هیاًگیي )هرکسی، آهارُ

(Median هذ ٍ )(Mode .را اًتخاب هی کٌین ) 

ٍ سپس  Continueدر اًتْا تر رٍی گسیٌِ 

OK .کلیک هی کٌین 

( هتغیر یا هتغیرّای هَرد ًظر را تِ 1

 کٌین.را اًتخاب هی Statistics( گسیٌِ 2  کٌین.هٌتقل هی Variableکادر 


