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 زـهای گرایش به مرکشاخص   

ّای گرایش بِ هرکس است. هٌظَر از شاخض شاخضاستفادُ از ّا، کردى( دادُّای تلخیض )خالطِدیگر از شیَُ ییک  

باشذ ٍ یا  کوّیّا ّا باشذ. زهاًی کِ دادُای از دادُهجوَعِ مرکس هعرّفعذدی است کِ  گرایش بِ هرکس، ّرعذد یا هعیارِ

ّای کٌار شاخضّای گرایش بِ هرکس در داشتِ باشین، شاخض جوعیّترا در دٍ  هتغیرزهاًی کِ قظذ هقایسِ تَزیع یک 

تواهی پاسخگَیاى را در یک عذد خالطِ  بْرُ َّشیبخَاّین  اگر، کتابپراکٌذگی بسیار هفیذ خَاٌّذ بَد. در هثال 

ّوچٌیي چٌاًچِ بخَاّین بذاًین کِ کذام قَهیت در ًوًَِ ها بیشتریي فراٍاًی ٍ تَاًین از هیاًگیي بْرُ بگیرین. یکٌین ه

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

 ّای هْن گرایش بِ هرکس ّستٌذ.از شاخض (هذ) ًوا هیاًگیي، هیاًِ ٍ .هستند متغیردر توزیع  هاتمرکس داده

 دم
شَد. ایي شاخض را هیخَاًذُ  (ًوا) هذ خَد اختظاص دادُ استِ ّا را بکِ بیشتریي پاسخ اییا طبقِ ترین پاسخرایج

داًشجَی  02بِ عٌَاى هثال اگر از بیي ای ٍ ًسبی هحاسبِ کرد. ّای اسوی، ترتیبی، فاطلِهتغیرتواهی  تَاى برایهی

ًفر دارای قَهیت ترک باشٌذ؛ در ایي طَرت قَهیت ترک  02ًفر قَهیت کرد ٍ  6ًفر دارای قَهیت فارس،  4یک کالس، 

یشتر از سایر آیذ چرا کِ بًوا بِ حساب هی 8، عذد 5ٍ  7، 8، 8، 9یا در بیي اعذاد ، آیذطبقِ ًوا )هذ( بِ حساب هی

 اعذاد تکرار شذُ است.

 

  

کٌٌذگاى شرکت ی ازًفر 022بعذ خاًَار )تعذاد اعضای خاًَادُ( را در بیي ًوًَِ  هتغیر قظذ دارین هیاًگیي، هیاًِ ٍ هذ

 بیاٍرین.  بِ دست

 :اجـ ـرا نحوه

 :کٌینهاًٌذ هثال فراٍاًی هسیر زیر را دًبال هی

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

 

 

 

 

 

ـالـمثـ  
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 :ایجـ ـتن

است.  در جذٍل هتوایس شذُ آهذُ است. هقادیر هیاًگیي، هیاًِ ٍ هذ در اداهِ SPSSآهذُ تَسط برًاهِ  بِ دستخرٍجی 

است کِ  4است ٍ هذ طبقِ یا عذد  5است. هیاًِ برابر با ًفر  5.8ًوًَِ برابر با  022هیاًگیي تعذاد اعضای خاًَادُ در بیي 

- درطذ تعییي تعذاد ٍ برایعضَ ّستٌذ بیشتریي تعذاد را در ًوًَِ ها دارًذ.  4ّایی کِ دارای دّذ خاًَادًُشاى هی

 قبل( بْرُ بگیرین.ٍل فراٍاًی )هثالتَاًین از جذفراٍاًی طبقات هی

Statistics 

 تعذاد اعضا

N 
Valid 100 

Missing 0 

Mean)5.8 )هیاًگیي 

Median)ًِ5 )هیا 

Mode)4 )هذ یا ًوا 

 

یا گرایش ّای  Central Tendency در کادر 

(، هیاًِ Meanّای هیاًگیي )هرکسی، آهارُ

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

ٍ سپس  Continueدر اًتْا بر رٍی گسیٌِ 

OK .کلیک هی کٌین 

( هتغیر یا هتغیرّای هَرد ًظر را بِ 0

 کٌین.را اًتخاب هی Statistics( گسیٌِ 0  کٌین.هٌتقل هی Variableکادر 


