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  مقدمه
  

اهميت استفاده از روشهاي آماري در علوم مختلف بيش از           با پيشرفت علوم و گسترش تكنولوژي،     
  .ده است ملزومات گرديءزهر رشته جپيش مورد توجه قرار گرفته است و آموختن آمار كاربردي در 

به شكلي است كه بـراي       يد،ي مطالعه بدست مي آ    يك سري داده هاي آماري كه در اولين وهله          
  .هر چند كه داده ها به صورت ساده اي باشند ر قابل استفاده است،يك تعبير و تفسير فوري غي

اطالعات مورد نيـاز خـود را        ي اوليه، فرآيند آناليز آماري كمك ميكند تا پژوهشگر بتواند از داده ها          
  .استخراج كند و در صورت لزوم نتايج را تعميم دهد

  
 از داده هاي انبوه و سرگيجه آمار هنر بيرون كشيدن اطالعات نهفته

  .ستآور
  خاماطالعات همان داده هاي آنچه مهم و مفيد است اطالعات است،

 ه تنهائي كاري بر مي آيد،اگر فكر ميكنيد كه از داده ها ب .پردازش شده اند
  .سخت در اشتباهيد

  
استفاده از روشهاي مختلف آنـاليز آمـاري بـسيار خـسته كننـده و مـشكل                  اگر حجم داده ها بزرگ باشد،     

  .امروزه انواع نرم افزارهاي مختلف آماري موجودند كه قادرند انواع آناليزهاي آماري را انجام دهند خواهد بود،
 SPSS ) مخففStatistical Package for Social Sciences(     يكـي از توانـاترين و جـامع

ترين نرم افزارهاي آماري است كه با توجه به سادگي كار و ساير خصوصيات بارز آن امروزه پركاربردترين نرم                   
  .افزار آماري محسوب ميشود

 داريد،خام اگر وزن دانشجويان دانشكده رياضي را داشته باشيد فقط داده 
  .داشته باشيد اطالعات داريد... يانگين،انحراف معيار،نمودار و اما اگر م
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   و اعمال مقدماتيSPSSشروع كار با 

  
  

 Desktop در SPSS نـرم افـزار   Icon در صورت وجود  SPSSط نرم افزارورود به محيبراي     
  : كنيدDouble-clickروي آن 

  

  
ِ  

  :نيد را فراخواني كSPSS برنامه Startيا از منوي 
  

 
  

  : احتماالً با كادر زير روبرو خواهيد شدSPSSبعد از ورود به محيط 
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 زير تيك بگذاريد، در دفعات بعدي هنگام ورود به برنامه اين سوال پرسيده نخواهد شد و به راگر در كاد
  ).اين كار توصيه نميشود(ض يك صفحه كار خالي باز خواهد شدصورت پيش فر

  
  

 SPSS تصوير محيط اوليـه   . خواهيد شد  SPSSخ مناسب به كادر گفتكوي باال وارد محيط         با دادن پاس  
  .آمده است بعد در صفحه

SPSS      توجـه كنيـد     به اطالع شما مي رسـاند، ي در پايين صفحه كادر همواره وضعيت جاري خود را در
ر اين كـادر نوشـته    دSPSS Processor is readyكه زماني برنامه به خوبي كار خواهد كرد كه عبارت 

  :شده باشد
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  :SPSS نحوه وارد كردن داده ها در 
اعـداد اولـين     .معموالً داده هايي كه در اختيار داريم عبارتند از مقادير چندين متغير براي يك واحد نمونـه                      

ـ                ستون سمت چپ،   راي هـر   نماينده واحدهاي نمونه اي هستند و در هر سطر مقادير متغيرهاي مورد بررسـي ب
  .واحد نمونه وارد خواهد شد

بـر  ( كيلـومتر 100و ميزان مـصرف بنـزين در   ) بر حسب كيلوگرم( عنوان مثال داده هاي مربوط به وزن    به     
  : وارد شده اندSPSS اتومبيل مختلف اندازه گيري شده است كه به صورت زير در 20براي ) حسب ليتر
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وزن و ميزان مصرف بنـزين در       (بايد متغيرهاي مختلفي كه بررسي شده اند        اما قبل از وارد كردن داده ها        
  .تعريف شوند )مثال باال

  :SPSSتعريف متغيرها در 
  : در نوار زير كليك كنيدVariable viewبراي تعريف متغيرها ابتدا روي عبارت 

  
  

  : به صورت زير تغيير خواهد كردSPSSمحيط كار 
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   :SPSSيك متغير در مشخصه هاي مختلف  
Name :       نام يك متغير در      .در اين قسمت نام متغير را وارد ميكنيمSPSS   كاراكتر متـشكل    8 حداكثر 

  :به عنوان مثال داريم. از ارقام و حروف است كه كاراكتر اول آن نبايد رقم باشد
  

 SPSS مجاز در  غيرنامهاي SPSSنامهاي مجاز در 

Vazn 
Income 
Nomre3 

X 
. 

2num 
Mizane masraf 

. 

. 

. 

   
  .سعي كنيد اسمي كه انتخاب ميكنيد حتي االمكان بامفهوم باشد تا در مراحل بعدي كارتان ساده تر شود

  
Type :نوع غير از دو  .نوع متغير مورد بررسي را مشخص ميكند Numeric) متغيرهاي عددي مثل :

...) ،شـغل و   گـروه خـوني   اسـم،  :اي رشته اي مثلمتغيره(String  و ) ...سايز كفش و تعداد واحد، وزن، قد،
  :روند  موارد بسيار خاصي به كار ميساير نوعها كاربرد چنداني ندارند و در
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WidthوDecimals :   اگر نوع متغير عددي )Numeric (           ِباشد در اين دو ستون تعـداد كـل ارقـام
  .ن كردرا ميتوان تعيي) Decimals( و تعداد رقمهاي اعشار) Width( عدد

  
Label : چون اسم متغيرها درSPSSدر صورتيكه مايل ...)  كاراكتر و 8 تا( محدوديت است  داراي

به عنوان مثال اگر متغير مورد  .براي متغير قرار ميدهيم) Label( باشيم ميتوانيم در اين قسمت يك عنوان
  :يم تايپ كن Labelبررسي تعداد افراد هر خانواده باشد ميتوانيم در قسمت 

Number of family members 
 به جاي نام متغير اين عنوان نمايش SPSSعنوان تعريف شود در خروجيهاي  در صورتيكه براي متغير،

  .داده خواهد شد در غير اينصورت نام متغير به كار خواهد رفت
  

Value :             ،چـسب  مقـادير آن و بر     در اين قسمت اگر متغير مورد بررسي داراي مقـادير مشخـصي باشـد
 بـا برچـسب     2 و   "مـرد " با برچسب    1به عنوان مثال متغير جنسيت داراي دو مقدار         .مقادير را مشخص ميكنيم   

  . است"زن"
  

ادرهاي كو برچسب مربوط به آن مطابق تصوير زير مقدار و برچسب را در  مقدار اضافه كردن يكبراي 
  : را كليك كنيدAddمربوطه تايپ كرده و دكمه 
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 Missing : در اين قسمت نحوه معرفي داده هاي گمشده بهSPSSتعيين ميشود .  
بـا انتخـاب گزينـه دوم ميتـوان چنـد مقـدار              .انتخاب گزينه اول به معني عدم تعريف داده گمشده اسـت          

به عنوان مثال اگر متغير مورد بررسي تعداد واحـد باشـد            .مشخص را براي معرفي يك مقدار گمشده تعيين كرد        
 يـا   30مـثالً   .(قاديري كه خارج از دامنه تغييراتند چند مقدار براي معرفي مقادير گمشده تعيين كـرد              ميتوان از م  

1- (  

  
  

مثالً اگـر   .براي مشخص كردن مقادير گمشده تعيين كرد با انتخاب گزينه سوم ميتوان يك بازه عددي را      
 را بـراي تعيـين   0 وعـدد  200 تا 101متغير مورد بررسي درصد طالي موجود در يك انگشتر باشد ميتوان بازه   

  :مقادير گمشده تعيين كرد
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Columns :   ردن داده هاي متغير مورد بررسي اسـت را در ايـن قـسمت              وارد ك  اندازه ستوني كه محل
  .وارد ميكنيم

Align :،چپ يا وسط خانه  تعيين ميكند كه داده ها در سمت راست)cell( قرار گيرند.  
Measure :اس اندازه گيري داده ها را تعيين ميكنيمدر اين قسمت مقي:  

  
- Scale)اعداد حقيقي هستند كه اعمال جبري روي آنها امكان پذير است ):فاصله اي.  
- Ordinal)متغيري عددي است كه مجاز به انجام عمليات جبري در مورد آنها نيستيم بلكـه   ):رتبه اي

  .تنها ارجحيت يا برتري را نشان ميدهد
- Nominal)فاقد هرگونه ارجحيت ميباشد ):مياس.  
  

 به محيط وارد كردن داده ها Data viewبعد از تعريف تمامي متغيرهاي الزم با كليك روي عبارت 
  .برگشته و داده ها را وارد كنيد
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  :SPSSذخيره كردن و باز كردن فايلها در   - 
 استفاده Fileه هاي تحت ويندوز از منوي  همانند تمام برنامSPSSبراي ذخيره كردن فايلها در     
  :شود مي

  
  

  :به جاي مسير فوق ميتوانيد از كليد ميانبر زير استفاده كنيد

  
  : از مسير زير استفاده كنيدSPSSبراي باز كردن يك فايل حاوي داده هاي 

  
  :به جاي مسير فوق ميتوانيد از كليد ميانبر زير استفاده كنيد
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  :يل آماريتحل
در اصطالح عاميانه آمار به معناي ثبت و نمايش اطالعات عددي در مورد يك موضوع مثالً ثبت و       

نمايش تعداد بيكاران، تعداد تصادفات رانندگي، ميزان محصوالت كشاورزي، ميزان صدور نفت، جمعيت شهر 
مفاهيم . ن كاربرد عاميانه استولي علم آمار امروزه داراي مفهومي بسيار وسيعتر از اي. تهران و غيره مي باشد

از نقطه نظر علمي، آمار به مجموعه . ح بين آمار دانان استلعاميانه آمار زير مجموعه اي از آمار مصط
روشهايي براي جمع آوري تنظيم و خالصه كردن داده هاي عددي و غير عددي و انجام استنباط و نتيجه 

  . دگيري بوسيله تجزيه و تحليل آنها، اطالق مي شو
ديگري مي توان گفت كه آمار عبارت است از هنر و علم جمع آوري، تعبير، تجزيه و تحليل داده ن با بيا      

  . ها و استخراج تعميمهاي منطقي در مورد پديده هاي تحت بررسي
 اولين قدم. با توجه به تعاريف باال مي توان گفت  يك فرآيند تحليل آماري شامل دو بخش عمده است      

نمايش دادن و خالصه كردن داده ها مي باشد تا توجه ما روي ويژگيهاي مهم داده ها متمركز شود و جزئيات 
پديده تحت  اما بخش دوم براي استخراج نكات كلي و استنباط هايي در مورد. غير ضروري كنار گذاشته شود

ر برگيرنده روشهاي موسوم به بخش اول شامل روشهاي آمار توصيفي و بخش دوم د. رود مطالعه به كار مي
  . آمار استنباطي است

. آمار توصيفي به آن دسته از روشهاي آماري گفته مي شودكه به پژوهشگر در طبقه بندي، خالصه كردن     
  . توصيف و تفسير و برقراري ارتباط از طريق اطالعات جمع آوري شده كمك مي كند

  : زمراحل اساسي توصيف داده ها عبارتست ا      
  

  گوي كلي خالصه كردن و توصيف ال) الف
  فشرده كردن داده ها در قالب جدول هاي آماري) 1
  نمايش آنها بوسيله نمودار) 2     

   آماريمحاسبه شاخصهاي ) ب 
صه كردن داده آمار توصيفي با خال. نقش آمار توصيفي در فرآيند تحليل آماري بسيار مهم و حياتي است       

  نرا نمايان مي سازد تا ايده هاي الزم را در ذهن پژوهشگر براي مرحله دوم تحليل آماري  مهم آها، ويژگيهاي
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به طور مفصل بررسي مي  اينك مراحل مختلف آمار توصيفي را يك به يك  و. ايجاد كند) آمار استنباطي(
  : كنيم
  : خالصه كردن و توصيف الگوي كلي) الف
متغيرها مي توانند عددي .  مجموعه اي از مقادير يك يا چند متغير استيك مجموعه داده آماري شامل      

متغيرهاي عددي خود به دو دسته گسسته و پيوسته دسته بندي مي .  باشند(Categorical)يا رسته اي 
  . شوند

  . اين دسته بندي، روشهاي آماري را كه براي داده ها مناسب اند، مشخص مي كند
نوع نمودار مورد استفاده به . ن و توصيف داده ها رسم يك نمودار آماري استيكي از روشهاي خالصه كرد

  . شود نوع داده ها بستگي دارد و بسته به رسته اي بودن يا عددي بودن، نمودارهاي مختلفي به كار برده مي
 متغير، جداول فراواني هم بسته به نوع متغير، متفاوت خواهند بود، لذا مراحل فوق را براي انواع مختلف

  . جداگانه بررسي خواهيم كرد
  : (Categorical Data)داده هاي رسته بندي شده  ) 1–الف 
متغيرهاي رسته اي به آن دسته از متغيرها اطالق مي شود كه از نظر كيفي مقادير آن به چندين رسته        
نمونه هايي از ... شغل و رتبه شغلي، براي مثال جنسيت، رنگ پوست، رشته تحصيلي،. م مي شوديتقس

تقسيم   كيفي رتبه اي و كيفي اسميمتغيرهاي رسته اي به دو دسته كلي . متغيرهاي رسته اي هستند
  .ميشوند

  
  :جدول فراواني براي متغيرهاي رسته بندي شده- 

 جداول فراواني اين نوع متغيرها، با فهرست كردن مقادير مختلف متغير، فراواني مربوط به هر مقدار و      
 SPSSدرصد فراواني هر مقدار، بدست خواهد آمد، با يك مثال نحوه ساختن اين نوع جداول فراواني را با 

  :مي بينيم
سط وي به ترتيب و قطعه توليد شده ت20 را توليد مي كند اگر D,C,B,Aصنعتگري چهار نوع قطعه : مثال

  . زير باشند
  

B,C,C,A,D,C,C,B,D,C,A,C,D,C,B,C,C,B,D,D 
   :سعي كنيد با كمك آن به سئواالت زير پاسخ دهيد.  جدول فراواني براي داده هاي فوق مي سازيميك     
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   در اين روز توليد شده است؟ C چند عدد از قطعه -
  گيرند؟   چند درصد از كل توليد روزانه را در بر ميB,A قطعات -

  : كنيم وارد مي SPSSابتدا داده ها را در محيط 

  
  

  : در كناري باز شود تا كا جداول فراواني مسير زير را طي كنيدسپس براي رسم

  
  

  كليك كنيد  متغير مربوطه را انتخاب كرده روي دكمه 
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و در .  تيك بگذاريـد Display frequency tablesبراي رسم جدول فراواني، در كادر كنار عبارت        

 باز خواهـد شـد   Output viewن صفحه جداگانه اي تحت عنوا. را كليك كنيد نهايت دكمه 
  : خروجي اين مثال به صورت زير خواهد بود.  همواره در آن ظاهر خواهد شدSPSSكه خروجي هاي 

  
  

و . دهد  را نشان مي(Missing) و داده هاي گمشده (Valid)جدول اول تعداد داده هاي موجود       
 هر مقدار، ستون سوم درصد فروانيير، ستون دوم ستون اول مقادير متغ. جدول دوم جدول فراواني متغير است

  . فراواني آن مقدار و ستون چهارم هم درصد فراواني تجمعي مي باشد
   .از روي اين جدول سعي كنيد به سوالهاي مطرح شده در صورت مثال جواب دهيد

  .    براي متغيرهاي كيفي رتبه اي هم مراحل رسم جدول فراواني به همين صورت خواهد بود
    
  :  نمودارهاي آماري براي متغيرهاي رسته بندي شده- 

 و نمودار دايره اي (Bar chart)نمودار ميله اي : عبارتند از نمودارهاي مناسب براي اين نوع متغيرها     
(pie chart) .   

  : براي رسم اين نمودارها مي توان از دو راه زير استفاده كرد     
  
  



١٥  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

كليك كنيد تا كادر  روي دكمه رفته دول فراواني طي كرديم ي رسم جرااز مسيري كه ب. 1
  : گفتگوي زير باز شود

  
  

  مايل بوديد انتخاب كرده و دكمه را كهBar chart يا pie chartهر كدام از نمودارهاي      

  . را كليك كنيد دكمه . ا كليك كنيد ر
  : يد هاي مثال طي كنيد و خروجي را ببينهمسير فوق را براي داد

  

  
  



١٦  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

  
  

       توجه كنيد كه نمودارهاي  دايره اي براي متغيرهاي كيفي اسمي مناسبترند و نمودارهاي ميله اي براي 
  .  متغيرهاي كيفي رتبه اي

   : استGraph راه دوم استفاده از منوي -2

  
  : را كليك كنيدDefine كليك كرده و دكمه simpleروي نوع در كادر باز شده 

  
  



١٧  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

  .  را كليك كنيدOkر گفتگوي ظاهر شده متغير مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه  در كاد
  

   (Numerical Data)داده هاي عددي ) 2–الف 
 مقادير متغيرهاي گسسته اعداد حاصل از شمارش مي پيوسته و گسسته: داده هاي عددي دو نوع اند      

داشته باشد اما تعداد فرزندان خانواده نمي تواند عددي باشد براي مثال يك خانواده مي تواند يك يا دو فرزند 
براي مثال . و در سمت مقابل، متغيرهاي پيوسته فاقد واحدهاي تفكيك پذير مي باشند. ما بين اين دو باشد

  . وزن يك متغير پيوسته است
  :  متغير عددي گسسته- 

ست براي رسم جدول فراواني يك متغير  محدود ا چون مقادير يك متغير گسسته، جدا از هم و معموالً      
اما اگر تعداد مقادير متفاوتي كه يك متغير گسسته . عددي گسته همچون حالت متغير رسته اي عمل مي كنيم

  . مي گيرد زياد باشد، براي رسم جدول فراواني، با آن مثل يك متغير پيوسته رفتار خواهيم كرد
 50ه يك خانواده در عرض زمستان مصرف كرده اند، در  فرض كنيد تعداد قرصهاي سرماخوردگي ك:مثال
  :ده ا نتخاب شده به صورت زير باشدخانوا

7,5,3,3,4,5,3,2,8,3,3,2,4,4,3,6,7,4,5,4,6,4,5  
2,3,4,2,7,3,5,4,6,2,3,2,4,5,4,8,4,3,2,2,6,4,5,7,8  

  
  . رسم كنيدSPSSجدول فراواني داده هاي فوق را با -
  
  . ره اي را براي داده هاي فوق رسم كنيدنمودارهاي ميله اي و داي-
 6 قرص مصرف كرده اند؟ چند درصد حداكثر 6مشخص كنيد چند درصد از خانواده ها در طول زمستان -

  .  قرص مصرف كرده اند6قرص مصرف كرده اند؟ چند درصد حداقل 
   

 كه (Histogram)ام         چون متغير ما عددي است مي توانيم به جاي نمودار ميله اي از هيستوگر
  . مخصوص داده هاي پيوسته است استفاده كنيم

  :  متغير عددي پيوسته- 
  . نحوه رسم جداول فراواني براي داده هاي پيوسته را با يك مثال بيان مي كنيم

  



١٨  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

   : كه به نزديكترين عدد صحيح گرد شده اند به قرار زير استه قالب كر40وزنهاي :  مثال
  

33 46 38 34 51 36 47 24 35 52 

40 42 40 41 34 47 50 38 36 47 

21  41  37  37  35  30  32  30  29  26  
43  34  31  43  23  45  35  26  30  31  
  

  .جدول فراواني داده هاي فوق را رسم كنيد
هرگاه داده هاي ما پيوسته باشد، داده ها را به تعدادي رده با طول مساوي تقسيم مي كنيم و در هر رده      

ه ها را مي شماريم براي بدست آوردن تعداد رده ها در رسم جدول فراواني به ترتيب زير عمل فراواني داد
  : كنيد

  : آيد محاسبه مي كنيم ابتدا حدود تغييرات داده ها را كه از فرمول زير بدست مي. 1
Range = Max - Min 

  : ير استفاده مي كنيمبراي محاسبه دامنه تغييرات، كمترين داده ها و بيشترين داده ها از مسير ز
  

  

تا خروجي به . گزينه هاي مورد نظر را تيك بگذاريد. كليك كنيد تا كادر زير ظاهر شودروي 
  :شكل زير ظاهر شود

  
  



١٩  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

Range, Maximum, Minimumدكمه .  انتخاب كنيد راContinueپس و س okرا كليك كنيد  .  
 رده  25 تـا    5ود ندارد و معموالً تعدادرده هـا را بـين           براي بدست آوردن تعداد رده ها يك قاعده عمومي وج         . 2

   : استSturgesيك قاعده مفيد استفاده از دستور استورگس . اختيار مي كنند
):n تعداد كل داده ها (                       m=1+3.322 log (n) تعداد طبقات   

  . كنيم گرد ميآن را به بزرگترين عدد صحيح . چون حاصل يك عدد اعشاري خواهد بود
  : در مثال باال داريم

  
m=1+3.322 log (40) =6.322 

   . مي گيريم7پس تعداد طبقات را 
  
 و 5/34 در داده ها در واقع عددي بين 35چون وزنها به نزديكترين عدد صحيح گرد شده اند بنابراين عدد . 3
در ساختن حدود طبقات مورد استفاده  را تغيير پذيري مقادير داده ها مي ناميم كه 5/0عدد .  مي باشد5/35

  : كنيم طول هر طبقه را هم از فرمول زير محاسبه مي. گيرد قرار مي
  L=Range/m=4.574         طول طبقه   

طبقات مورد نظر به صورت .  بسازيم5 طبقه به طول 7حال بايد .  در نظر مي گيريم5پس طول هر طبقه را 
   :زير خواهد بود

  
  
  



٢٠  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

 1  20.5-25.5 
 2 25.5-30.5 
 3  30.5-35.5 
 4 35.5-40.5 
 5 40.5-45.5 
 6 45.5-50.5 
 7  50.5-55.5 

  
  . انتخاب حدود طبقات به صورت فوق باعث مي شودكه هر عدد دقيقاً در يك دسته قرار گيرد

نه باال يكي از حال متغير جديدي تعريف مي كنيم كه با توجه به واقع شدن داده در يكي از فواصل هفتگا. 4
  : اين متغير مسير زير را طي كنيدبراي تعريف.  را بپذيرد7 تا 1مقادير 

  

  
  :كادر گفتگوي زير ظاهر مي شود

  
  



٢١  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

 سپس روي .  را فشار دهيدمتغير مورد نظر را انتخاب كرده دكمه 
مقادير متغير اوليه كليك كنيد كادر گفتگوي زير باز مي شود كه در آن مقادير متغير جديد را با توجه به 

  :مشخص مي كنيم
  

  
در سمت چپ كادر گفت و گوي باال حدود طبقات را واردكرده، در سمت راست كادر  همانند تصوير زير      

اين .  را كليك كنيدسپس دكمه . را وارد كنيد) شماره طبقه(گفت و گو مقدار متغير جديد 
  . كار را براي تمام طبقات به ترتيب انجام دهيد

  
  



٢٢  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

 Outputمطابق تصوير زير در قسمت .  را كليك كنيدپس از تعريف مقادير دكمه 

variable نام متغير جديد را تايپ كرده دكمه changeرا كليك كنيد .  

  
  

  :  را كليك كرده و نتيجه كار را به صورت زير مشاهده كنيدokدر پايان دكمه 
  

  
  



٢٣  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

  ه استد ساخته ش7 تا 1 مشاهده مي كنيد كه متغير جديد با مقادير 
هايي به   براي مقادير متغير جديد، بر چسبvalue برويد و در قسمت variable viewبه قسمت . 5

  :صورت زير تعريف كنيد
  

   
  

  .  برگرديدData viewبه قسمت 
 :       اگر براي مقادير يك متغير، بر چسب تعريف شده باشد، نمايش مقادير آن، به دو صورت خواهد بود

  :با كليك روي دكمه زير مي توانيد حالت نمايش را تغيير دهيد. بر چسب هاي مقادير و مقادير متغير

  
     

براي رسم جدول فراواني، .  مقدار مختلف تبديل شده است7 حال متغير پيوسته به يك متغير گسسته با 
  ) . شده را انتخاب كنيددر كادر انتخاب متغير، متغير جديد كدبندي(همانند حالت گسسته عمل كنيد 

  
  



٢٤  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

  : جدول فراواني داده هاي مثال وزن قالبهاي كره به صورت زير خواهد بود

  
  

  : رسم نمودار براي داده هاي پيوسته- 
.      براي داده هاي پيوسته نمودارهاي مختلفي به كار مي روند كه هر كدام كاربردهـاي خـاص خـود را دارد                    

  :براي رسم هيستوگرام داده هاي پيوسته مسير زير را طي كنيد.  استHistogramارجح ترين اين نمودارها 

  
  
  
  



٢٥  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

  : كادر گفتگوي زير ظاهر خواهد شد
  

  
  

 روي دكمه .  را انتخاب كنيدplots) سمت چپ پايين كادر باال (Display در قسمت 
 كرده سپس  را كليكContinue.  را انتخاب كنيدHistogramكليك كنيد در كادر گفتگو ظاهر شده 

okرا كليك كنيد  .  
  :  مثال قبل به صورت زير خواهد بوديهاهيستوگرام داده 

  
  



٢٦  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

كي ديگر از نمودارهايي كه براي متغيرهاي پيوسته به كار مي رود و در سالهاي اخير كاربرد آن بسار زياد   ي
  . خواهيم پرداختن بعد از بحث شاخصهاي آماريآ است كه به Box plotشده است نمودار جعبه اي يا 

  
  : ماريآمحاسبه شاخصهاي )ب
  

.  بيان شدSPSS      مرحله اول آمار توصيفي يعني تشكيل جداول فراواني و رسم نمودارهاي آماري در 
 شاخصهاي آماريمرحله دوم در آمار توصيفي،خالصه كردن داده ها در قالب اعدادي است كه موسوم به 

  .هستند
شاخصهائي كه گرايش به مركز يا مركزيت داده ها را اندازه : دسته تقسيم ميشوند     شاخصهاي آماري به دو 

شاخصهاي (و شاخصهائي كه براي اندازه گيري تغيير پذيري داده ها به كار ميرود) شاخصهاي مركزي(ميگيرد
  .)پراكندگي

  
  :شاخصهاي مركزي- 
  :شاخصهاي مركزي مهم عبارتند از   
استفاده از اين شاخص بيشتر در متغيرهاي .كه بيشترين فراواني را داردمد داده اي است : (Mode)مد   

  .رسته اي است
ميانه به داده وسطي داده ها اطالق ميشود و در داده هاي كم تعداد يك :  و چندكها(Median)ميانه   

  .شاخص پركاربرد و كار آمد است
  . نصف داده ها از آن بيشترند   ميانه داده اي است كه تقريباً نصف داده ها از آن كمتر و

 درصد داده ها از آن p100،مقداري است كه تقريباً p    تعريف چندكها هم معادل ميانه است،چندك مرتبه
 (Quartiles)ساده ترين نوع چندكها ، چاركها.  بيشرند درصد داده ها از آنp100-1)( و يا مساوي آنكمتر

  .دهكها هستند  و
  . يا مساوي با آن هستنداري است كه يك چهارم داده ها از آن كمترمقد:  چارك اول-        
  .معادل ميانه است:  چارك دوم-        
  . يا مساوي با آن هستندمقداري است كه سه چهارم داده ها از آن كمتر:  چارك سوم-        

  



٢٧  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

  
سـاير دهكهـا هـم بـه      . يا مساوي بـا آن هـستند    مقداري است كه يك دهم داده ها از آن كمتر         :  دهك اول  -

  .همين صورت تعريف مي شوند
  
  
  

. پركاربردترين و كاراترين شاخص براي اندازه گيري مركزيت داده ها ميانگين است: (Mean)ميانگين
البته در صورتيكه تعداد داده ها كم باشد يا تعدادي داده پرت در ميان داده ها مشاهده شود، دقت ميانگين 

  .ورتيكه يكي از حاالت فوق اتفاق بيفتد بايد در استفاده از ميانگين هوشيار بودكاهش خواهد يافت لذا درص
    

       براي رفع مشكل داده هاي پرت، انواع ديگري از ميانگين تعريف ميشود كه اثر اينگونه داده ها را كاهش 
  .ميدهد

  :شاخصهاي پراكندگي- 
ر مركزي نشان ميدهد، عالقه مند به شاخصهائي     غير از شاخصهائي كه گرايش داده ها را به يك مقدا
  :مهمترين شاخصهاي آماري پراكندگي عبارتند از. هستيم كه به نوعي ميزان پراكندگي داده ها را بيان كنند

  .تفاضل بزرگترين و كوچكترين داده را دامنه تغييرات مي نامند: (Range)دامنه تغييرات
  . ل داده ها از ميانگين را واريانس گويندميانگين مربعات تفاض:(Variance)واريانس

  .جذر واريانس را انحراف معيار گويند:(Standard division)انحراف معيار
جذر حاصل تقسيم واريانس بر :(Standard Error of Mean)انحراف استاندارد ميانگين 

  .تعداد  داده ها را  انحراف استاندارد ميانگين گويند
  :ال، ابتدا مسير زير را طي كنيدبراي محاسبه شاخصهاي با

  
  
  
  
  
  



٢٨  انور محمدي  :تهيه و تنظيم

  

  
       

شاخصهاي مركزي را ميتوانيد از كادر . كادر زير باز خواهد شد. كليك كنيد روي دكمه 
Central Tendency و شاخصهاي پراكندگي را از كادر Dispersionانتخاب كنيد .  

  . كنيد را كليكOK و سپس Continueپس از انتخاب شاخصهاي مورد نظر دكمه 
  

  




