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  بخش اول 

  

  آغاز تحليل

ن شـما بايـد طـرح تحقيـق     قبـل از آ . تحليل داده ها تنها بخشي از يك پژوهش اجتماعي اسـت   
بعد از جمـع آوري داده هـا   . مناسبي تهيه كرده باشيد و بر اساس آن داده هاي الزم را جمع آوري كنيد          

براي اين كار بايد تمام متغيرها و مقاديري كـه هـر متغيـر مـي     .  آماده كردSPSSبايد آنها براي ورود به  
براي اينكه بتوانيد داده ها     . دنامه استفاده مي شود    از ك   منظور براي اين .  مشخص شوند  ،تواند داشته باشد  

چگونه كار مي كند و چگونه مي توانيد بـا آن ارتبـاط             اين نرم افزار     كنيد بايد بدانيد كه      SPSSرا وارد   
در فصل اول برخي نكات . هر كدام از اين مراحل در بخش اول مورد بحث قرار گرفته اند          . برقرار كنيد 

با رعايت اين نكات شما بتوانيد احي پژوهش ارائه شده اند و هدف آن است كه  و پيشنهادات درباره طر   
 كدنامـه و تبـديل      چگـونگي تهيـه   دربـاره   در فـصل دوم     .  ديـ نكداده هايي با كيفيـت بـاال جمـع آوري           

در .  قابـل فهـم باشـد       SPSSآوري كرده ايد به چيزي است كه به بهترين شكل براي            اطالعاتي كه جمع  
اگر تاكنون بـا    .  خواهيم داشت و برخي مهارتهاي الزم بررسي خواهند شد         SPSS بر   فصل سوم مروري  

SPSS  قبل از انجام هر تحليلـي آنچـه در فـصل سـوم ارائـه شـده اسـت را                 ايد الزم است كه      كار نكرده
  . مطالعه كنيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 3

  

  

  

  فصل اول

  طراحي يك پژوهش

  
 اسـت دربـاره چگـونگي    SPSSل داده هـا بـا   شايد عجيب باشد كه در كتابي كه دربـاره تحليـ       

طراحي پژوهش فصلي ارائه شود اما بايد گفت كه شيوه طراحي پژوهش تاثيري مستقيم بر كيفيت داده                 
 مثال پرسـشنامه  - مي كنيد بايد از جايي آمده باشند   SPSSاطالعاتي كه شما وارد     . ها و تحليل آنها دارد    

نـدازه گيـري عينـي      ذاري آنها يا ا   گها و كد  مشاهده رفتار     ،ها، اطالعات جمع آوري شده از مصاحبه ها       
ابـزار  . ابـزار انـدازه گيـري   كيفيـت  رابطه مـستقيمي دارد بـا   داده ها كيفيت .  يك پديدهنتايج و عملكرد  

 بنـابراين بـدون توجـه بـه     .پـژوهش فـراهم مـي شـود    و روشـي   مباحث نظـري    گيري هم بر اساس     اندازه
  . توان داده هاي خوبي جمع آوري كردبخشهاي نظري و روشي پژوهش نمي

  برنامه ريزي پژوهش 

كتابهاي عالي بـسياري  .  استآنانجام يك پژوهش خوب در گرو برنامه ريزي و اجراي دقيق       
 تنظيم فرضيه ها، انتخاب       مراحلي چون بررسي منابع پژوهش،     -در زمينه طراحي پژوهش نوشته شده اند      

 كـه مـي توانـد       - ثبـت مـشاهدات و جمـع آوري داده هـا           طرح تحقيق، انتخاب و تخـصيص سـوژه هـا،         
تصميم هايي كه در هركدام از اين مراحل گرفته مي شـوند مـي تواننـد بـر كيفيـت      .  باشند شماراهنماي  

تـاثير  پاسـخ آنهـا هـستيد       يـافتن   داده هاي جمع آوري شده و شيوه پاسخگويي به سـواالتي كـه در پـي                 
 مطالعـه  .وقت كافي اختـصاص دهيـد  ي تحقيق به بهترين شيوه     طراحبراي   كه   پيشنهاد مي شود  . گذارندب

  . متون گوناگون و متفاوت مي كند به اين امر كمك كند
  :براي شروع طراحي پژوهش خود به اين نكات توجه كنيد

بهتـرين شـيوه    ) به عنوان مثال آزمايش، پيمايش، مـشاهده      ( بررسي كنيد كه كدام طرح تحقيق        •
.  هر كدام از رهيافتهاي پژوهـشي مزايـا و معـايبي دارنـد    .ماستپاسخگويي به سوال پژوهش ش   

پـژوهش هـاي قبلـي كـه در        . براي سوال پژوهشي خود مناسب ترين رهيافت را انتخـاب كنيـد           
 . يدخوب بفهمآنها را سعي كنيد حوزه پژوهشي شما انجام شده اند به خوبي بررسي كنيد و 
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سـوژه هـاي   (ه طـرح مقايـسه بـين گروهـي      تصميم بگيريد كـ ،اگر آزمايش را انتخاب كرديد     •
سوژه هاي مـشابه تحـت تمـام        (يا طرح اندازه گيري تكراري      ) متفاوت در هر شرايط آزمايشي    

هر كدام از اين دو محاسن و معـايبي        .  براي سوال پژوهش شما مناسب است     ) شرايط آزمايشي 
 .دارند پس هر دو رهيافت را به دقت بررسي كنيد

-طوح كافي را براي متغير وابسته خود به كار بـرده        مطمئن شويد كه س   در پژوهشهاي آزمايشي     •

به آن معني است كه سوژه هاي كمتـري مـورد نيـاز            ) يا دو گروه  (استفاده از تنها دو سطح      . ايد
آيـا وجـود گـروه كنتـرل الزم و          . نتيجه گيري هاي شما را محدود مـي كنـد         اين امر   هستند اما   

  نتايج شما را محدود مي كند؟مطلوب است؟ آيا نبود گروه كنترل

بـه خـصوص هنگـامي كـه نمونـه شـما از       . وژه انتخاب كنيـد همواره بيش از آنچه نياز داريد س     •
-يعني همواره آنطور كه انتظار مـي       –نيستند     مردم چندان قابل اتكاء   . انسانها تشكيل شده است   

پـس متناسـب بـا      . ي كننـد  رود رفتار نمي كنند، بيمار مي شوند، پرسشنامه ها را به خوبي پر نمـ              
 .بدبين بودن بهتر از خوش بين بودن استدر اينجا . چنين اتفاقاتي برنامه ريزي كنيد

درپژوهشهاي آزمايشي بررسي كنيـد كـه در هـر گـروه بـه انـدازه كـافي سـوژه داشـته باشـيد                         •
در گروههـاي كوچـك   ). هنگامي كه امكان پذير است سعي كنيد  كه تعداد آنها برابر باشـند       (
 در مقدمه بخـش     بحث توان (ر بين  گروهها مشكل است       ستخراج نتايج از نظر آماري معني دا      ا

محاسباتي وجود دارد كه با استفاده از آنها مي تـوان حجـم             ). پنجم مورد بحث واقع شده است     
 .براي اين بحث مي توانيد به كتابهاي آماري مراجعه كنيد. محاسبه نمودرا نمونه مورد نياز 

اين . نپذير است سوژه ها را به صورت تصادفي به گروههاي آزمايشي انتساب دهيد            هر جا امكا   •
همچنـين  . روهـي كـاهش مـي دهـد       نابرابري گروهها در طرحهاي بـين گ      كار مسايل مربوط به     

تا مطمئن شـويم كـه بـين گروههـا      بين گروهها مقايسه شوند     بيشتري  خوب است كه متغيرهاي     
 تفاوت هاي مشخص شده را با آزمون هاي آماري مـورد            مي توان . تفاوت ماهوي وجود ندارد   

 )به عنوان مثال با آناليز واريانس( بررسي قرار داد 
بـه بحثـي در     (  باشند   داراي اعتبار و قابليت اعتماد    متغيرهاي مستقل مناسبي را انتخاب كنيد كه         •

ارد خـوب اسـت كـه سـنجه هـاي گونـاگوني و            ). همين زمينه در ادامه همين فصل توجه كنيـد        
تمام تخم مرغهـاي خـود را در يـك سـبد     .  برخي سنجه ها حساس تر از ديگران هستند       -شوند

 . قرار ندهيد

متغيرهـايي وجـود دارنـد كـه مـي تواننـد       . انتظار متغيرهاي ويژه و غافلگيركننده را داشته باشيد  •
 خـود   گاهي اوقات هنگامي كه شما در طرح پژوهش       . تبيين ديگري براي نتايج شما ارائه دهند      

 شـخص همـواره   . مـي شـود    مـشكل    چنين متغيرهـايي     قرار دادن    ،بسيار بر خود تكيه كرده ايد     
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كه طرح تحقيق شـما را قبـل از انجـام           ) استاد راهنما، پژوهشگر همكار   (ديگري را داشته باشيد     
هر كاري كه مي توانيد براي كنترل اين متغيرهاي غافلگيركننده بـه كـار              . كندبررسي  پژوهش  

متغيرهـاي  اشتن شناخت نـسبت بـه حـوزه پـژوهش هـم بـه شـما كمـك مـي كنـد كـه                       د. بريد
اگر متغيرهاي ديگري وجود دارد كه شما نمـي توانيـد آنهـا را    . غافلگيركننده را مشخص كنيد   

بوسـيله انـدازه     و آيـا     آيا مي توانيد آنها را انـدازه گيـري كنيـد؟          بررسي كنيد كه    كنترل كنيد،   
 ).به عنوان مثال به آناليز واريانس( ور آماري كنترل كرد گيري مي توان آنها را به ط

ن شويد پايلوت به شما كمك مي كند كه مطمئ  اجراي حال انجام يك پيمايش هستيد،  اگر در    •
  هر جـا كـه امكـان پـذير اسـت انجـام          .اضح است اهنمايي ها، سواالت و طيف روشن و و       كه ر 

 شـما بايـد   .، توصيه مي شـود جام خواهد شدانآنها پايلوت با همان كساني كه پژوهش اصلي با         
فهمنـد و بـه     مـي    گويه هاي پيمايش و پرسشنامه را به خوبي           شويد كه پاسخگويان شما    مطمئن

آزمون پـايلوت بايـد بتوانـد سـواالت آزاردهنـده بـراي          .خواهند داد طور مناسبي به آنها پاسخ      
 . پاسخگويان را مشخص كند تا حذف شوند

ايش را انجام دهيد كل آزمايش را تمرين كنيد و پايلوت را هم انجام اگر مي خواهيد يك آزم •
اي اگر از وسيله. و آنچه مي خواهيد بسنجيد هر دو انجام دهيد       براي آزمايش    اين كار را  . دهيد

مـايش كننـدگان يـا      اگـر از آز   . ه بـه درسـتي كـار مـي كنـد           مطمئن شويد ك   ،استفاده مي كنيد  
و ي آمـوزش ديـده انـد    ب بـه خـو  ، مطمئن شويد كه   ده مي كنيد  مصاحبه كنندگان متفاوتي استفا   

رتبـه بنـدي رفتارهـا الزم هـستند     اگر مشاهده كنندگان متفـاوتي بـراي     . دانند چه بايد بكنند   مي
به صـورت تمرينـي   . اند را رتبه بندي كنيد    ي توانيد به خوبي آنچه آنها ديده      مطمئن شويد كه م   

ببينيـد  ( بـين رتبـه دهنـدگان را بررسـي كنيـد     يت اطمينـان  يك بار اين كار را انجام دهيد و قابل       
ها زمون پايلوت رويه ها و سنجهآ). نمرات رتبه دهنگان متفاوت تا چه حد با هم سازگار هستند

برخي از اينها . بيابيددر پژوهش اصلي  خطا باشند و عوامل مزاحم را به شما كمك مي كند كه  
پـشت پنجـره آزمايـشگاه كـارگران     مثـال  بـه عنـوان     ( را ممكن است نتوانيد پـيش بينـي كنيـد           

 .  كنترل كنيد،، اما تالش كنيد آنهايي را كه مي توانيد)سروصدا كنند

  قياسها و سنجه هاي مناسبانتخاب م

شيوه هاي گوناگوني براي جمع آوري داده ها وجود دارد كه انتخاب آنها به ماهيت پـژوهش                  
ا يـ  نتيجه و عملكـرد بـر اسـاس برخـي معيارهـاي عينـي                اين كار ممكن است سنجش    . شما بستگي دارد  

دارنـده  همچنين ممكـن اسـت در بر    . باشدص براي رتبه بندي رفتار      مجموعه اي از معيارهاي عيني مشخ     
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به طور مستقيم قابـل  طيفهايي باشد كه براي عملياتي كردن سازه ها يا ويژگي هايي طراحي شده اند كه         
  ).سمانند اعتماد به نف(سنجش نيستند 

. رد استفاده قـرار گيرنـد  مي توانند در پژوهش مو يابي شده وجود دارند كه      هزاران طيف اعتبار  
اولين قـدم مطالعـه آثـار    .  كه براي پژوهش شما مناسب است ممكن است بسيار مشكل باشد         يافتن طيفي 

هي گا ؟ديگر پژوهشگران از چه سنجه هايي استفاده كرده اند        . موجود در حوزه مورد پژوهش شماست     
ممكن است مجبـور شـويد بـه        . يتم هاي مورد نظر شما در ضميمه مقاالت پژوهشي وجود دارد          اوقات آ 

برخي طيف ها حق تـاليف     .  اعتبار بابي شده اند    ،مقاله اوليه مراجعه كنيد كه در آن گويه هاي مورد نظر          
ديگـر طيفهـا    براي  . كنيد از آن را از ناشر خريداري        اينسخهدارند و اين به آن معني است كه شما بايد           

مقاالت پژوهشي منتشر شده اند فرض مي شود كه در حوزه عمومي قرار دارند و مي توان از آنها در كه 
كـار آنهـا   از از پژوهشگراني كـه    با اين حال مهم است به طور مناسبي         . بدون پرداخت پول استفاده كرد    

  .جاع داده شوداستفاده شده است تشكر شود و با جزئيات كامل به آنها ار
اعتبـار و قابليـت   :  دارد كه بايد به آنها توجه كـرد     دو ويژگي وجود  در انتخاب طيفهاي مناسب     

. هر دو اين  عوامل مي توانند بر كيفيت داده هايي كه شما جمع آوري كرده ايد تـاثير بگذارنـد                  . اعتماد
براي طيف اطالعات مربوط    هنگامي كه طيف هاي در دسترس را به قصد استفاده بررسي مي كنيد بايد               

بـراي بخـش روش پـژوهش       را  شما اين اطالعات    . به اعتبار و قابليت اعتماد آن را هم جمع آوري كنيد          
بدون توجه به اينكه پژوهشگران  قبلي تا چه حد بـه خـوبي بـه بحـث اعتبـار و قابليـت           . خود الزم داريد  

هم در آزمون پايلوت خود بـا نمونـه خـود ايـن              بايد شما     اعتماد طيفهاي مورد استفاده شما پرداخته اند،      
بـه  ( برخي گروه ها قابل اعتماد هستند       گاهي اوقات برخي طيفها براي      . عامل را مورد بررسي قرار دهيد     

امـا هنگـامي كـه در گروههـاي ديگـر      ) عنوان مثال بزرگساالني كه مي تواننـد انگليـسي صـحبت كننـد       
به عنوان مثال كودكاني كه هيچ زمينه اي در زبـان انگليـسي             ( استفاده شود به كلي غيرقابل اعتماد باشد        

  .)ندارند

  قابليت اعتماد

في هـاي تـصاد  يك طيف نشان دهنده آن است كه تا چـه حـد آن طيـف از خطا            اعتماد  قابليت  
-دو شاخص متـداول بـراي بررسـي قابليـت اعتمـاد طيفهـا عبارتنـد از قابليـت اعتمـاد آزمـون                    . مبراست

-قابليـت اعتمـاد آزمـون     .  درونـي  و سـازگاري  )  هـم مـي گوينـد      1آن پايداري موقتي  كه به   ( بازآزمون  
 در دو موقعيت متفاوت  و به دست آوردن همبستگي بـين دو    ،آزمون بوسيله بررسي در يك جمعيت     باز

بازآزمون باال نشان دهنده آن است كه طيف   -آزمونباال در   همبستگي هاي   . دسته نمره بررسي مي شود    
سنجد در  طيـف آن را بـ      قرار است     ماهيت سازه مورد سنجش را كه      شما بايد .  خوبي دارد  قابليت اعتماد 

                                                 
1 temporal stability  
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را بـسنجد  خـاص  طيفي كه طراحي شده است تا وضعيتي . دياين نوع  قابليت اعتماد مورد توجه قرار ده      
ن بـا ايـ  . پايين به دست آيـد طيف بنابراين ممكن است قابليت اعتماد يك . در چند هفته پايدار نمي ماند    

بازآزمون همبـستگي هـاي   -وار بود كه در آزمون    عيتهاي شخصي پايدار مي توان اميد     حال در مورد وض   
  . باال مشاهده شود

ايـن  . دومين ويژگي قابليت اعتماد كه مي توان مورد بررسي قرار داد سـازگاري درونـي اسـت       
 يك خصيصه پنهان كه سازنده طيف هستند تا چه حد همگينشان دهنده آن است كه گويه هايي ميزان 

ني را مي تـوان بـه شـيوه هـاي       ورسازگاري د ). بودن گويه ها با هم      يعني ميزان هم بسته     ( را مي سنجند    
كـه در   ( آلفاي كرونبـاخ اسـت  ضريب رايج ترين آماره مورد استفاده براي اين كار  . گوناگوني سنجيد 

SPSS        مـاره ارائـه دهنـده متوسـط        ايـن آ  ).  درباره آن بحث خواهـد شـد       9 در دسترس است و در فصل
مقادير آن بين صفر و يك هستند و هرچه اين . همبستگي ميان تمام گويه هاي تشكيل دهنده سازه است      

  . مقدار بيشتر باشد نشان دهنده آن است كه قابليت اعتماد بيشتر خواهد بود
شده پيشنهاد اما قابليت اعتماد مورد نياز است، از سطوح متفاوتي بسته به ماهيت و هدف طيف، 

اد گويـه هـاي موجـود در طيـف     مقدار آلفاي كرونباخ بـه تعـد      .  باشد 7/0 حداقل آن    به طور كلي   است
مقـدار آن ميتوانـد     ) كمتـر از ده گويـه       (هنگامي كه تعداد گويه ها در طيف اندك اسـت           . وابسته است 

ي محاسـبه و گـزارش      ادر چنين وضعيتي شايد بهتر باشد ميانگين همبـستگي بـين گويـه            . بسيار كم باشد  
  . است4/0 تا 2/0اي بهينه بين ويهميانگين همبستگي بين گ. شود

  اعتبار

آن است كه تا چه حـد آن طيـف همـان چيـزي را كـه قـرار بـوده                     به  اعتبار يك طيف مربوط     
. ي اعتبـار طيـف وجـود نـدارد     متاسفانه هيچ شاخص واضح و مطلقي براي بررسـ        .  سنجيده است  ،بسنجد
مهمترين انواع اعتبار كـه     .  شامل جمع آوري شواهد تجربي با توجه به كاربرد آن است           يابي طيف اعتبار

  . اعتبار معيار، و اعتبار سازه با آنها مواجه خواهيد شد عبارتند از اعتبار محتوا،
. اعتبار محتوا مربوط به كفايت نمونه گيري سنجه يا طيف از جهان يـا دامنـه مـورد نظـر اسـت                     

.  به رابطه ميان نمرات طيف و برخي معيارهاي مـشخص و قابـل انـدازه گيـري اسـت         اعتبار معيار مربوط  
فرضـيه هـاي بـه      اعتبار سازه مربوط به آزمون يك سازه است، نه بر اساس يك معيار بلكه بـا توجـه بـه                     

 اعتبار سازه با بررسي رابطه آن با. دست آمده از نظريه ها كه درباره ماهيت متغير يا سازه مورد نظر است
نهـايي  و هـم آ  ) اعتبـار همگـرا   (ديگر سازه ها مورد بررسي قرار مي گيرد، هم آنهايي كه مربوط هستند              

 براي مطالعه بيشتر درباره انـواع اعتبـار مـي توانيـد بـه كتابهـاي روش              ).2اعتبار متمايز (كه مربوط نيستند    
  . تحقيق مراجعه كنيد

                                                 
2 discriminant validity  
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د بـه انتخـاب طيفهـاي مناسـب كمـك      كتابها ومقاالت خوب بسياري وجود دارند كه مي توانن     
مـي توانيـد    . اگر بخواهيد خود طيفي را طراحي كنيد هم برخي از اين كتابهـا مفيـد خواهنـد بـود                  . كنند

  . مراجعي را كه در آخر فصل معرفي شده اند بررسي كنيد

  آماده سازي يك پرسشنامه 

. ان جمـع آوري شـوند  در بسياري از پژوهشها الزم است كه اطالعات از سوژه ها يا پاسـخگوي           
طالعات جمعيت شناختي از سوژه ها قبـل از وارد كـردن       اين امر ممكن است در بردارنده جمع آوري ا        

ازسوي ديگر ممكـن اسـت بخـواهيم يـك پيمـايش گـسترده را در نمونـه اي از        . آنها در آزمايش باشد  
نمـي توانـد    حي شده استپرسشنامه اي كه ضعيف برنامه ريزي و طرا. جمعيت مورد مطالعه انجام دهيم   

در تهيه يك پرسشنامه بايد توجه كنيد كه قصد داريـد چگونـه از              . به خوبي به سواالت پژوهش بپردازد     
بـسته بـه تكنيـك    . بايد بدانيد كه از كدام آماره هـا مـي خواهيـد اسـتفاده كنيـد           . اطالعات استفاده كنيد  

 به شـيوه خاصـي بپرسـيد و يـا اشـكال      آماري كه مي خواهيد استفاده كنيد ممكن است سوال خاصي را          
طراحي و در عواملي را كه نياز است در بخشهاي بعدي برخي از . خاصي را براي پاسخها در نظر بگيريد

  . ساخت پرسشنامه به آنها توجه شود ارائه شده اند
  .  پرسشنامه مي پردازداين بخش تنها به طراحي اوليه

  انواع سوال 

در يـك سـوال بـسته    .  بـاز بـسته و  : وه دسـته بنـدي گـرد       دو گـر    سواالت را مي تـوان در      اغلب
ده اسـت  از آنها خواسـته شـ  . پاسخهايي به پاسخگو ارائه شده اند كه او بايد يكي از آنها را انتخاب كند              

ند زن باش  /خير با مرد  /د به سادگي بله   نگزينه ها مي توان   . نها مشخص كند  كه با عالمت خاصي يكي از آ      
  :دن در بر داشته باشاوتي راو يا گزينه هاي متف

  ؟)لطفا عالمت بزنيد( باالترين دوره تحصيلي كه گذرانده ايد كدام است
   دبيرستان اما تمام نكرده ام  -2                          و راهنمائي ابتدائي  -1
   دوره هاي آموزشي ديده ام-4 اتمام دبيرستان                               -3
  )باالتر از ليسانس( دانشگاه -6)             ليسانس و پايينتر(ه  دانشگا-5
  

قابل فهم    SPSSسواالت بسته را معموال به سادگي مي توان به صورت عدد درآورد كه براي               
 2 باشد و زن مي تواند 1مرد مي تواند .  باشد2 باشد، و خير مي تواند 1به عنوان مثال بله مي تواند . است
 SPSS مربوط به گزينه انتخاب شده وارد ال درباره تحصيالت پرسيده شد عدد   لي كه در با   در سوا . باشد

 را بـه آن  5را انتخاب كند كد ) ليسانس و كمتر(به  عنوان مثال اگر پاسخگو گزينه دانشگاهي   . مي شود 
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رود بـراي و .  را سـاده مـي كنـد      كدگـذاري در پرسـشنامه    دادن عدد به هر كدام از پاسخها        . خواهيم داد 
  . در خود پرسشنامه و يا كنار صفحه قرار دهيدو كد را انتخاب كنيد ها داده

گاهي اوقات ممكن است شما نتوانيد تمـام پاسـخهاي پاسـخگويان را حـدس بزنيـد در چنـين                    
حسن چنين سـواالتي آن اسـت كـه پاسـخگويان آزاد            . هنگامي استفاده از سواالت باز الزم خواهد بود       

 مقابل او قرار داده محدود      مي خواهند پاسخ دهند و به گزينه هايي كه پژوهشگر در          هستند تا آنطور كه     
  :به عنوان مثال. دنشومي ن

  

  در حال حاضر چه چيز هايي بيش از همه در زندگي به شما استرس وارد مي كنند؟
...................................................................................................................  

  
سواالت باز داده شده است را مـي تـوان در تعـدادي مقولـه محـدود كـرد بـه         به  پاسخهايي كه   

اين مقوالت معموال بعد از آنكه محـدوده پاسـخهاي واقعـي    .  كردSPSSصورتي كه بتوان آنها را وارد  
از  را هـم مـي تـوان         ياحتمـال  پاسـخهاي برخـي   . داده شده به سواالت بررسـي شـد بـه دسـت مـي آيـد               

بـه هـر كـدام از ايـن مقـوالت عـددي             . پژوهشهاي قبلي انجام شده در زمينه مورد نظـر بـه دسـت آورد             
و ايـن  )  و ماننـد اينهـا    3= روابـط اجتمـاعي    ؛2=؛ امور مالي  1=به عنوان مثال كار   (تخصيص داده مي شود     

ش مربوط به آماده كـردن كدنامـه ارائـه          جزئيات بيشتردر اين زمينه در بخ     .  مي شوند  SPSSاعداد وارد   
  . شده است

 اسـت كـه     بـه آن معنـي    اين كار   . گاهي اوقات تركيبي از سواالت باز و بسته نتيجه بهتري دارد          
 اضافه مي شود كـه  »غيره«اي اضافي هم با نام در اختيار پاسخگويان گذارده مي شود و مقوله پاسخهايي  

. انتخـاب كنـد    مي تواند گزينه غيره را       ،ينه هاي ارائه شده نبود    اگر پاسخ مورد نظر پاسخگو در ميان گز       
اسـتفاده  . يك با دو خط جا هم براي نوشتن توضيحات مورد نظر در اختيار پاسخگو قرار داده مي شـود                 

از تركيب سواالت باز و بسته در حوزه هايي كه پژوهشهاي كمتري در آنها انجام شده است الزم است                   
ي فهماند كه آيا مقوالتي كه او به عنوان پاسخ در نظر گرفته است مناسب هـستند  چرا كه به پژوهشگر م  

  . يا خير و مي تواند به خوبي پاسخهايي كه پاسخگويان در ذهن دارند پوشش دهند يا نه

  شكل پاسخ

شـكل پاسـخ    . هنگام پرسيدن يك سوال شما بايد دربـاره شـكل پاسـخها هـم تـصميم بگيريـد                 
ستگي نياز بـه    برخي تحليلها مثل همب   . در تحليل هاي آماري شما تاثير گذار باشند       انتخابي شما مي تواند     
اگر از پاسـخگويان خواسـته ايـد    . كه دامنه مقادير آن هم زياد باشند  از كم تا زياد، نمرات پيوسته دارند، 

ز  و بـيش ا 50 تـا   31 سـال؛ بـين      30كمتـر از    (كه سن خود را با انتخاب يكي از مقوالت مشخص كننـد             
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 بين سن و اعتماد     پس اگر مي خواهيد   . چنين داده اي را نمي توان براي تحليل همبستگي به كار برد           )50
به نفس همبستگي بگيريد بايد سواالت خود را به گونه اي بپرسيد كه پاسخگويان سـن واقعـي خـود را                     

  . بگويند
ا همـواره مـي توانيـد      شـم . تالش كنيد تا آنجا كه امكان دارد گزينه هاي پاسخ متنوع تر باشـند             

هرگز تنها از پاسـخگويان نپرسـيد       ).  را ببينيد  8فصل  ( كاهش دهيد     SPSSدر  تعداد گزينه ها را بعدا در       
 از طيف ليكرت استفاده كنيد كه مي توانـد از بـسيار موافـق تـا                 .كه با گزاره اي موافق هستند يا مخالف       

  .بسيار مخالف باشد

  بسيار موافق        10   9     8     7     6    5    4     3     2    1 بسيار مخالف 

  
تحليـل هـاي آمـاري    و به شـما مـي دهـد    را امكان نمره دهي گسترده تري چنين طيف پاسخي   

مـثال از   ( ميم بگيريـد     هاي پاسخ تـص    رتبهشما بايد درباره تعداد     . بيشتري را در اختيار شما قرار مي دهد       
   ).يك تا ده

.  كرديد بايد راهنمايي هاي واضحي براي پاسخگويي ارائه دهيـد  بانتخاهر نوع پاسخي را كه      
پاسخگويان در مربعي تيك بزنند، دور عددي خط  بكشند، يا اينكـه در خطـي عالمـت            آيا مي خواهيد    

-فكر نكنيد كه آنهـا مـي  . آنها باشدبزنند؟ ممكن است براي بسياري از پاسخگويان اين اولين پرسشنامه       

. راهنمايي هاي واضحي ارائه كنيد و اگر امكان دارد مثالي بزنيد          . د پرسشنامه را پر كنند    دانند چگونه باي  
قبـل اينكـه   .  كنيـد  و همواره با همان كساني كـه مـورد پـژوهش شـما هـستند آزمـون پـايلوت را اجـراء           

  . ثير كنيد، تمام ابهامات آن را از بين ببريدرسشنامه خود را به تعداد نمونه تكپ
رسشها همواره توجه كنيد كه پاسخگو سوال شما را چگونه خواهد فهميـد و تمـام   در طراحي پ  

 به عنوان مثال ممكن است شما بخواهيد بدانيد كـه آيـا پاسـخگويان           .جوابهاي ممكن را در ذهن آوريد     
  :مي توانيد چنين بپرسيد. سيگار مي كشند يا خير

  
              بله                  خير )        لطفا دور پاسخ خط بكشيد(آيا سيگار مي كشيد؟ 

  

  
ايـن  ؟ آيـا   سيگارت يـا مـاري جوانـا اسـت       پاسخگويان ممكن است بپرسند منظور شما سيگار،      

، در مقابـل دو يـا سـه بـسته           دو سه سيگار  ( اندازه سيگار مي كشند؟     چه  كه آنها   شوال به شما مي گويد      
منظـور آن اسـت   در اينجـل  ؟ )در موقعيتهاي خـاص هر روز يا تنها (  چگونه سيگار مي كشند      يا) سيگار
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چه اطالعاتي آنها به شما مي دهند و چه اطالعاتي ممكـن         و ببينيد   كه به تمام سواالت خود توجه كنيد،        
  . است از دست برود

  جمله بندي سواالت

متاسفانه قوانين مشخصي بـراي راهنمـايي       . نوشتن سواالت واضح و روشن خود يك هنر است        
اما كارهايي وجود دارد كه مي توانيد براي بهبود سواالت خود انجـام             . ين فرايند وجود ندارد   در انجام ا  

. اوپنهايم نكاتي را پيشنهاد داده اسـت كـه در تنظـيم سـواالت خـود بايـد از آنهـا اجتنـاب كنيـد                  .  دهيد
  : اجتناب كنيد از

 سوالهاي طوالني و پيچيده •

 .سواالتي كه داراي دو محتوا هستند •
 و اصطالحات فرهنگي خاصكلمات  •

 سواالت جهت دهنده •

 بسيار منفي  •

 اصطالحات تخصصي و اختصارات •

 .كلماتي كه داراي دو معني هستد •
 .كلماتي كه بار احساسي  دارند •

 اضـافه  »كـاربردي نـدارد  « يـا  »نمـي دانـم  « خوب است كه گزينه اي به عنوان        ،در جاي مناسب  
  .قيق مراجعه كنيدبراي توضيحات اضافه به كتابهاي روش تح. شود
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  فصل دوم

  تهيه كدنامه

  
 كنيد الزم اسـت  SPSSقبل از اينكه بتوانيد اطالعات را از پرسشنامه، مصاحبه يا آزمايش وارد      

راهنمايي هايي است كه براي تبديل اطالعات به دست  اين فصل خالصه اي از      . اي تهيه شود  كه كدنامه 
الزمـه تهيـه كدنامـه آن اسـت كـه      .  الزم اسـت ، قابل فهم باشـد SPSSسوژه به چيزي كه براي از  آمده  

  :درباره نكات زير تصميم بگيريد و آنها را ثبت كنيد
 تعريف كردن و برچسب گزاردن براي متغيرها و •

 .تخصيص يك عدد براي هر كدام از پاسخها •
 بايد در جايي    اين كدنامه . تمام اين اطالعات بايد در يك دفترچه يا فايل كامپيوتري ثبت شود           

به فايل داده هاي خود مراجعه كنيـد و         هيچ چيز بدتر از آن نيست كه بعد از مدتي           . امن نگاه داري شود   
  . كلمات اختصاري را فراموش كرده باشيد

نـام هـاي اختـصاري بـراي متغيرهـا و      . در كدنامه بايد تمام متغيرهاي پرسشنامه را ليـست كنيـد      
بـراي نـشان دادن مراحـل     در اين فصل مثالهاي ساده اي       . ده شوند  آور SPSSكه در   كدگذاري پاسخها   

  . مختلف آورده شده اند
نـام اختـصاري متغيـر و    در سـتون دوم  .  اسم متغير آورده شده است    1-2در اولين ستون جدول     

 آورده شده است آمده اسـت و در سـتون سـوم جزئيـات كدگـذاري پاسـخها            SPSSهمان نامي كه در     
  . آورده شده است

  ام متغيرهان

برخي از اين نامها بـه روشـني       . هر سوالي در پرسشنامه شما بايد نامي منحصر به فرد داشته باشد           
سـواالت ديگـر ماننـد آنهـايي كـه      ). به عنوان مثال جـنس، سـن و غيـره         ( اطالعات را مشخص مي كند      

 ،1ماننـد خوشـبيني  (اري مـشخص شـوند      سازنده يك طيـف اسـت، ممكـن اسـت بوسـيله كلمـه اختـص               
-گويه هايي كه طيـف خـوش بينـي را مـي    براي مشخص كردن كه   4، خوشبيني 3، خوشبيني 2وشبينيخ

   ).سازند به كار رفته اند
  
  

  راهنماي كدگذاري  SPSSنام متغير در   متغير
شماره اختصاص يافته به هـر        ID  شماره شناسايي
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  پرسشنامه
  مرد= Sex 1  جنس 

  زن= 2
  سن پاسخگو بر حسب سال Age  سن 
  مجرد= Marital 1  يت تاهلوضع

  رابطه دائمي= 2
  ازدواج اول = 3
  ازدواج مجدد= 4
  جدايي/طالق= 5
  بيوه= 6

ــاي   ــه هــــ گويــــ
  6 تا 1خوشبيني  

Op1  تا op6      ــه دور آن ــماره اي را كـ شـ
خط كشيده شده وارد كنيـد      

ــالف   (1از  ــسيار مخ ــا ) ب  6ت
  )بسيار موافق(

  
ايـن قـوانين در   .  بايـد در نظـر داشـت     SPSSا در   نكاتي وجود دارند كه در نام گذاري متغيرهـ        

  .كادر زير آورده شده است

  قوانين نام گذاري متغيرها

  :نام متغير بايد
به اين خاطر كه در مجموعه داده ها هـر متغيـر بايـد نـام متفـاوتي داشـته       ( منحصر به فرد باشد     •

 ؛)باشد
  نه عدد يا عالمتبايد با يك حرف شروع شود •

 )"* ؟ (! باشد الي و برخي كاراكترها نبايد شامل جاي خ •
 ,all, ne, eq, to, le, lt, by, or, gt, and( باشد SPSSنبايد شامل دستورات مورد استفاده در  •

not, ge, with.( 

 است ياي بايد شماره شناسايي پرسشنامه باشد كه شماره منحصر به فردتغير در هر دادهاولين م 
م از پرسـشنامه هـا  يـا ركـورد     بـه هركـدا  ز شروع ورود داده ها قبل ا. كه مشخص كننده هر كيس است    

اين كار بـه شـما      . شماره را به روشني روي صفحه اول آن بنويسيد        . ها شماره اي را اختصاص دهيد     داده
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  كه اگر در داده ها به مشكلي برخورديد به آساني بتوانيد به پرسشنامه بازگرديد و اين امكان را مي دهد
  . ي كنيدموضوع را بررس

  كدگذاري پاسخها

برخي از پاسخها ممكن . خود داشته باشدبه   مختص    هر پاسخي بايد عددي     SPSSقبل ورود به    
اما برخـي ديگـر ماننـد جـنس     ) مانند سن كه بر حسب سال است     (است از قبل چنين شكلي داشته باشند        

خـود از اعـداد بـراي پاسـخها         اگـر شـما در سـواالت        ). زن= 2  مـرد؛ = 1مانند  (بايد تبديل به عدد شوند      
ايد اگر چنين نكرده. تر خواهد بوداين كار راحت ،)تحصيالت در فصل اولمانند مثال (ايد استفاده كرده

 و الـي  2 و دومـي را      1اولـين پاسـخ را      به عنوان مثال    . اي را براي تبديل انتخاب كنيد و انجام دهيد        شيوه
  .آخر

  

  وضعيت تاهل شما اكنون چگونه است؟
  

  مجرد           داراي رابطه            متاهل       جدا شده
  

  
- مـي 2اگر متاهل باشـد كـد   . مي گيرد 1براي كدگذاري سوال باال اگر كسي مجرد باشد كد     

  . گيرد و الي آخر

  كدگذاري سواالت باز

 ،براي كدگذاري سوال هاي باز كه در آنهـا پاسـخگويان مـي تواننـد بـه دلخـواه پاسـخ دهنـد                      
ترين در حال حاضر اصلي: به عنوان مثال اين سوال را در نظر بگيريد. اري اندكي پيچيده تر استكدگذ

منبع استرس در زندگي شما چيست؟ براي كدگذاري اين سوال شما بايـد تمـام پرسـشنامه هـا را مـرور                      
اسـترس  ممكن است پاسخگويان بسياري را بيابيـد كـه منبـع            . كنيد و به دنبال جوابهاي مشترك بگرديد      

  . خود را كار، مسائل مالي، روابط عشقي، سالمت يا كمبود وقت بدانند
در كدنامه اين پاسخها را تحت متغير استرس و اختصاص شماره اي به هركدام از پاسخها وارد                

شما ممكن است كه كد عددي ديگري را بـه عنـوان پاسـخ       . )مسائل مالي و غيره   = 2كار؛  = 1(مي كنيد   
هنگـامي كـه   ). ديگـر = 9(باشد كه در مقوالت ديگر جاي نگرفته اسـت  ل پاسخهايي  شاموارد كنيد كه    

شـماره   داده ها را براي هر پاسخگو وارد مي كنيد آنها را با آنچه در كدنامه وجود دارد تطبيـق دهيـد و                
  . مناسب براي متغير استرس وارد مي كنيد
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دو چيز است كه اول بايد انجام     . دهنگامي كه كدنامه خود را ساختيد آماده ورود داده ها هستي          
  :دهيد

همچنـين بـا پنجـره هـاي        . چگونگي باز كـردن  و بـستن فايلهـا            آشنا شويد،   SPSS با فضاي    -1
  . مختلف آن آشنا شويد

  . بسازيد امه خود فراهم كرده ايد،را با استفاده از اطالعاتي كه در كدن فايل داده اي -2
   

 رويـه هـاي مـورد نيـاز بـراي ورود            4ه است و در فصل       مرور شد   SPSSدر فصل سوم ساختار     
  .ساختن فايل و ورود داده ها بررسي شده است
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  فصل سوم

  SPSSآشنايي با 

  
 با تعدادي پنجره متفاوت كار مي كند كه       SPSS. چند نكته است كه قبل از هر چيز بايد بدانيد         

 بايـد يـك     ،بتوانيد به آن پنجره ها دست بيابيد      قبل از اينكه    . هر كدام كارهاي متفاوتي را انجام مي دهد       
 بنابراين در اين فصل مي آموزيم كه چگونه فايلي را باز كنيم يـا ببنـديم و اينكـه                    .فايل داده را باز كنيد    

  . پنجره هاي مختلف را بررسي خواهيم كردسپس . چگونه فايل داده اي را بسازيم
  

 SPSS با كار آغاز

  : وجود داردSPSSاوتي براي شروع كار با راههاي متف
 . در دسك تاپ استSPSSيكون آراحتترين كار كليك كردن بر  •
 را انتخـاب  spss for windows گزينـه  programs و سپس Startهمچنين مي توانيد از منوي  •

 .كنيد
 البته مـي توانيـد  .  مشاهده مي شود1-3 را شروع كنيد كادر محاوره     spssبه هر طريقي كه     

اگر .  آن را مشاهده نكنيد spss ديگر هنگام باز كردن ،در پايين كادر با فعال كردن گزينه مورد نظر
  .  را انتخاب مي كنيد  okبخواهيد فايلي را باز كنيد 

  

  فايلهاي دادهكاركردن با 

 به شما اجازه نمي دهد كه بيش از يـك فايـل را همزمـان بـاز      spss 15 خه هاي قبل از نس
امـا در   .  را بـاز كنيـد     spssدو بـار    اگر بخواهبد دو فايل داده را همزمان باز داشته باشيد بايد            كنيد و   
 را در فايل خـود همواره هر تغييراتي .  مي توان همزمان بيش از يك فايل را باز كردspss 15نسخه 

  .زحمات شما از دست مي رود ،فايل و ذخيره نكردنذخيره كنيد اگر نه با بستن 
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 SPSS كادر محاوره هنگام باز كردن -1-3شكل 

  

  باز كردن فايلي كه از قبل وجود دارد

 به عنوان مثـال  مثال يكي از فايلهايي كه(كنيد   باز ،اگر بخواهيد فايلي را كه از قبل وجود دارد   
 open an بـر روي   ،)دنـ ر پايگاههـاي اينترنتـي وجـود دار    وجود دارد يـا فايلهـايي كـه د   spssدر خود 

existing data source  دايركتوري هاي رايانه خود با اين كار مي توانيد در . كليك كنيددر شكل باال
هنگامي كه فايل خود را مشخص كرديد بر روي آن كليك كنيـد و              . فايلهايي را ذخيره كرده ايد بيابيد     

فايـل  .  هـستند sav. داراي پـسوند  spssبه ياد داشته باشيد كه تمام فايلهاي  .  را انتخاب كنيد   openسپس  
درباره اين پنجره بعدا ( باز خواهد شد  data editorداده اي را كه انتخاب كرده ايد در پنجره اي به نام 

  ). بحث خواهد شد

  نكته

و فايل داده هاي شما بر روي فالپي ديـسك اسـت بـراي آنكـه سـرعت كـار بيـشتر شـود                      اگر  
فايل داده ها را بر روي كامپيوتر خـود كپـي    spssا قبل شروع كار باحتمال خرابي كمتر باشد بهتر است   

هنگامي كه كار خود را تمام كرديد فايل خود را بر روي فالپـي ديـسك خـود            . كنيد و با آن كار كنيد     
  . كپي كنيد

  ذخيره كردن فايل داده ها

تي ييراايلي كه از قبل موجود بوده است تغ     هنگامي كه براي اولين بار فايلي مي سازيد و يا در ف           
اين كار به صورت اتوماتيك صورت نمي گيرد        . ايجاد مي كنيد بايد ذخيره كردن را به ياد داشته باشيد          
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اگر فايل خود را هر چند دقيقه ذخيره نكنيد با بروز مـشكلي يـا               . و شما بايد خود اين كار را انجام دهيد        
ال وارد كـردن داده هـا       اگـر در حـ    . قطع برق و خاموش شدن رايانه تمام زحمات شما به هـدر مـي رود              

  . هستيد هر چند دقيقه حتما عمل ذخيره سازي را انجام دهيد
.  را انتخـاب كنيـد   Save برويـد و  Fileبراي آنكه فايل خود را ذخيره كنيـد بـه داخـل منـوي     

 ، در بـاال سـمت چـپ پنجـره         ،همچنين مي توانيد دكمه اي را كه شكل آن شـبيه فالپـي ديـسك اسـت                
  . يرات ذخيره شودانتخاب كنيد تا تغي

بـر روي همـان     را  شـما   توسـط   توجه كنيد كه كليك كردن بر اين دكمه تغييرات ايجـاد شـده              
  . ذخيره مي كنداست فايلي كه باز 

در . دكنياستفاده بايد   Save as از هنگامي كه براي اولين بار مي خواهيد فايلي را ذخيره كنيد
ن انتخـاب كنيـد و مكـان ذخيـره كـردن آن را مـشخص       آشما خواسته مي شود كه نامي بـراي  اينجا  از  

  . كنيد

  بازكردن يك فايل داده ديگر

   Fileاگر كار شما با يك فايل داده تمام شد و خواستيد فايل ديگري را باز كنيد تنها بـر روي  
بـر  .  كليك كنيد و دايركتوري را كه فايل شما در آنجا ذخيره شده است مشخص كنيـد                Openو سپس   
  فايـل جديـد بـاز    spss 15با اين كار در . انتخاب كنيدرا  openل دلخواه كليك كنيد و سپس روي فاي

مي شود در حاليكه فايل قبلي هم باز است اما در نسخه هاي قبلي، با باز شدن فايل جديد فايل قبلي بسته 
   .مي شود

  ساختن يك فايل داده جديد

 Type in در اختيـار شـما قـرار مـي دهـد       يكي گزينه هايي كه باز مي شود spssهنگامي كه 

data   ه به شـما امكـان مـي دهـد كـه فايـل داده هـاي جديـدي         اين گزين. يعني وارد كردن داده ها     است
متغيرهاي خود را تعريف  صفحه سفيدي در اختيار شما مي گذارد تا      Spssبا اتنخاب اين گزينه     . بسازيد
يـك فايـل    با  اگر  ).  موضوع بعدا بيشتر گفته خواهد شد      ندرباره اي (داده هاي خود را وارد كنيد       كنيد و   

 و بعـد از     New سـپس    Fileاز  و مي خواهيد فايل جديدي را شروع كنيد مي توانيد           در حال كار هستيد     
  . را اتنخاب كنيدDataآن 

تحليل كنيد بايـد دربـاره پنجـره هـا و     آن را و را شروع  كنيد ورود داده ها قبل از آنكه بتوانيد     
در بخش بعدي در اين باره بحث خواهـد        .  توضيح داده شود   spssاي گفتگويي مورد استفاده در      كادره

  . شد
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  SPSSپنجره هاي 

 data(ويرايش داده هـا  : عبارتند ازآنها استفاده خواهيد كرد   ازspssپنجره هاي اصلي كه در  

editor(  نمايـشگر ،)viewer(   ويرايـشگر جـدول ،)pivot table editor(يـشگر نمـودار   ، ويرا)chart 

editor ( نويسي و ويرايشگر برنامه)syntax editor .( اين پنجره ها به طور خالصه در اينجا توضيح داده
  . داده خواهد شدمفصل شده اند اما در بخشهاي بعدي توضيح 

. دهمزمان برخي از اين پنجره ها بـاز خواهنـد بـو           كنيد  مي  هنگامي كه تحليل داده ها را شروع        
اين امر بـراي شـما كـامال        اما هنگامي كه مسلط شويد      .  برخي دانشجويان اين امر گيج كننده است       براي

هنگامي كه .  هميشه باز خواهد بود چون داده هاي شما در آن قرار داردData Editor. ساده خواهد بود
 تحليـل هـاي     نتـايج مواره باز خواهد بود چون      هم ه  Viewerتحليل داده هاي خود را آغاز كنيد پنجره         

 انجام تحليـل هـاي      آن هم مطابق ترتيب   نمايش نتايج هم    در آنجا نمايش داده خواهد شد و ترتيب         شما  
  . شما خواهد شد

يكـي از    و در هـر زمـان         مانند كاغذهاي روي ميز شما خواهد بـود        مختلفپنجره هاي   بنابراين  
. دسكتاپ قابـل مـشاهده اسـت    پايين دردكمه مربوط به هر كدام از پنجره ها      . آنها روي ميز خواهد بود    

براي ديدن پنجره ها مي توانيـد      . براي تغيير پنجره ها تنها كافي است بر روي دكمه مربوطه كليك كنيد            
- و مي توانيد پنجرهدر آنجا ليست تمام پنجره هاي باز را خواهيد ديد.  را هم كليك كنيد windowمنو  

  .انتخاب كنيداي را كه مورد نظر شماست 

  )Data Editor window(ره ويرايش داده ها پنج

Data Editorشما براي باز كردن، ذخيـره كـردن و   . ن دهنده محتويات فايل داده شماست  نشا
-ده، بوجود آوردن فايل داده هاي جديد، ورود داده ها، اعمال تغييرات در فايل دابستن فايلهاي موجود  

اگر بخواهيد هر تغييري در فايل داده هـاي         . واهيد كرد  از آن استفاده خ    ها، و اجراي تحليل هاي آماري     
-چنـين گزينـه  .  باشـد پنجره را باز كنيد و روي بقيه پنجره هـا خود  اعمال كنيد، يا ذخيره كنيد بايد اين          

  ) را نگاه كنيد2-3شكل (.  وجود نداردي پنجره هاي ديگرهايي در منو
  



 20

  
  Data Editor پنجره -3-2شكل 

  )Viewer(پنجره نمايشگر 

 به طور اتوماتيك باز خواهـد بـود    Viewerپنجره   هنگامي كه تحليل خود را شروع مي كنيد،
نمودارهـا و   (نتيجه تحليل هايي است كه شما انجـام داده ايـد            اين پنجره نمايشگر    ).  را ببينيد  3-3 شكل(

 كنيد، و حتي آنها در اين پنجره مي توانيد در خروجي ها تغيير ايجاد كنيد، حذف كنيد، كپي             . )جدولها
 spo. كنيـد در فايـل جداگانـه اي بـا پـسوند            هنگامي كه خروجي را ذخيره مي     .  منتقل كنيد  wordرا به   

 ذخيره شده است مـي تـوان از ديگـر فايلهـا     را كه خروجي ها در آنذخيره مي شود به اين طريق فايلي       
  . تشخيص داد

متي وجـود دارد كـه ليـست     قـس چـپ در سـمت  .  داراي دو بخش اصلي است viewerصفحه 
-با اسـتفاده از ايـن قـسمت مـي    . كاملي از تحليل هايي كه انجام داده ايد را در اختيار شما قرار مي دهد           

اين خروجي با چند تحليل به آساني بسيار طوالني         . (توانيد به آساني قسمتهاي مختلف خروجي را بيابيد       
 كليك كنيـد تـا آن را در سـمت راسـت    را بينيد كافي بر روي نام قسمتي كه مي خواهيد آن        ). مي شود 

يي را كـه انجـام داده ايـد ببينيـد       مي توانيد نتايج تحليلها viewer در قسمت سمت راست پنجره .ببينيد
  .كه شامل جداول و نمودارهاست
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  SPSS خروجي نمونه در -3-3شكل 

  ذخيره كردن خروجي

 ماننـد آنچـه بـراي     و بايد  روي شما باشد   بايد روب  viewer خروجي ها پنجره     نبراي ذخيره كرد  
 File از منـو  viewerيعني در باالي پنجـره  .  انجام داديد عمل كنيد data editorذخيره كردن در پنجره 

ما  نامي را براي فايل انتخاب كنيد وسپس جايي را كه مي خواهيد فايل ش.  را انتخاب كنيد saveگزينه 
بهتـر اسـت بـراي نـام گـذاري        .  كليـك كنيـد    saveس بر روي    در آنجا ذخيره شود مشخص كنيد و سپ       

ايلي باشد كه با آن كار كرده ايـد و  خروجي ها از نام هاي اختصاري استفاده كنيد كه به خوبي معرف ف 
 نام خروجي است كه من در تاريخ         family6mordad85.spoبه عنوان مثال نام     . زمان انجام تحليل باشد   

همچنين بهتر است نام فايلها و تحليل هـايي را كـه روي آنهـا    .   گرفته ام family از فايل 1385 مرداد 6
 تا بعدا به آساني بتوانيد به آنچه دنبالش مـي گرديـد دسـت    انجام داده ايد در دفترچه اي يادداشت كنيد     

ر هنگامي كه كار تحليل فايل خود را شروع مي كنيد به زودي با انبوهي از فايلهاي خروجي كه د           . بيايد
براي پيشگيري از سـردرگمي و دوبـاره        . هربار كار كردن با فايل داده ذخيره كرده ايد مواجه مي شويد           

  .كاري بهتر است تحليل هاي خود را به خوبي ذخيره و سازمان دهي كنيد

  پرينت گرفتن از خروجي ها

را  قسمتهاي خاصـي از خروجـي   viewerشما مي توانيد با استفاده از قسمت سمت چپ پنجره      
اولـين  . براي اين كار بايد قسمت هاي مورد نظر خود را هاياليت كنيـد            . براي چاپ كردن انتخاب كنيد    

را روي صفحه فشار دهيـد و نگـاه داريـد و            ) Ctrl(قسمت مورد نظر را انتخاب كنيد سپس كليد كنترل          
باز كنيـد و از     را    Fileبراي چاپ كردن    . سپس قسمتهاي ديگري را كه مورد نظر شماست انتخاب كنيد         
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خروجي را چاپ كنيد يـا    از شما خواهد پرسيد كه مي خواهيد تمام  spss.  را انتخاب كنيد Printآنجا 
  . فقط قسمتهاي انتخاب شده را

  

  )Pivot Table Editor window(پنجره ويرايش جدول اصلي 

. از خود تغيير دهيـد   مي بينيد مي توانيد با توجه به ني Viewerظاهر جدول هايي را كه شما در 
بـر روي   بايـد  پنجرهبراي مشاهده اين .  انجام مي شودPivot Table Editorاين كار با استفاده از پنجره 

با استفاده از اين پنجره مي توانيد نما، انـدازه نوشـته هـا و فونـت آنهـا و      . جدول خود دوبار كليك كنيد 
  . ستون را در جدول تغيير دهيدهمچنين مي توانيد جاي سطر و . غيره را تغيير دهيد

  

  )Chart Editor window(پنجره ويرايش نمودار 

 خواهيد نموداري براي شما رسم كند مثال هيستوگرام، نمـودار سـتوني   ي مspssهنگامي كه از    
اگر بخواهيد تغييراتي در نـوع يـا شـيوه    .   نمايش مي دهد viewerيا نمودار پراكندگي آن را در پنجره 

اين پنجره با دوبار كليك بر روي نمـودار ظـاهر مـي    .  استفاده كنيدChart Editorيد بايد از نمليش بده
  .شود

 

  
  Chart Editor window نماي -4-3شكل 

  
ظاهر و نوع نمودار را مـشخص كنيـد، فونتهـا، رنگهـا و الگوهـا و        در اين پنجره شما مي توانيد       

  .  را ببينيد4-3شكل . خطوط را تغيير دهيد
  . توضيح داده شده استChart Editor ل هفتم ساختن نمودارها و استفاده از در فص

  

  )Syntax Editor window(پنجره ويرايش برنامه 

- نوشـته مـي  spss تمام دستورات بايد به صورت برنامه به زبان خاص   spssدر نسخه هاي اوليه     

ام كارهـا در كادرهـاي محـاوره اي    با اينكه در نسخه هاي جديد ديگر برنامه نوشته نمي شود و تمـ             . شد
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.  اين برنامه ها را براي تمام كارهايي كه شما در آن انجام مي دهيد ارائه مي دهد  spssاما  انجام مي شود    
بايد گفت تقريبا تمام كارهايي كه دانشجوي كارشناسي احتياج دارد در منو هـا وجـود دارد امـا گـاهي       

. چه انجام مي شود داشته باشيم، برنامه نويسي به كار مي آيـد        ري بر آن  تاوقات كه مي خواهيم كنترل بيش     
در اين پنجره مي توانيد دسـتورات را ينويـسيد يـا    .  انجام مي شودSyntax Editorاين كار با استفاده از 

 11مثالي براي اين كار در فـصل        .  ارائه داده است ويرايش كنيد      spssآنها كپي كنيد و دستوراتي را كه        
  .استارائه شده 

  منوها

منوها هر كـدام بـا دكمـه       . منوهايي وجود دارد  در تمام پنجره هايي در كه در باال توصبف شد           
   . نگاه كنيد-7-3 و -6-3به شكلهاي . كوچكي مشخص شده اند

اين .  برخي هم مختص پنجره هاي خاصي هستند. برخي از منوها ميان پنجره ها مشترك هستند
بـه عنـوان مثـال اگـر شـما      .  شروع كرده اند گـيج مـي كنـد         spss كار با    موضوع دانشجوياني را كه تازه    

مثال متغير جديدي بسازيد، متغيرهـاي موجـود را كدگـذاري     ( بخواهيد در داده هاي خود تغييري دهيد   
اگـر بخواهيـد نتـايج    .  اين كار كنيد Data Editorبايد از پنجره ) مجدد كنيد و يا داده ها را ذخيره كنيد

بنابراين ايـن   .  باز باشد  Viewer را ذخيره كنيد يا تغييراتي در آنها بوجود آورديد بايد پنجره             يا خروجي 
  . مهم است كه توجه كنيد كدام پنجره روي صفحه قرار دارد

 و مشاهده مي كنيـد بـسياري از گزينـه هـا در هـر دو پنجـره              7-3 و   6-3همانطور كه شكلهاي    
 كـه   Transform و Dataجره ديگر قابل مشاهده نيـستند ماننـد         مشترك است اما برخي از آنها هم در پن        

 كارهاي خـود ار انجـام    Viewerدر بيشتر اوقات شما مي توانيد با پنجره .   هستندData Editorمختص 
مي خواهيـد تغييراتـي در داده هـاي خـود بوجـود        مراجعه كنيد كه Data Editorدهيد و تنها زماني به 

  .آوريد
  

  
  Data Editorنوهاي  م-6-3شكل 
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 Viewer منوهاي پنجره -7-3شكل 

  

  )Dialogue Boxes(كادر هاي گفتگو 

معموال هنگامي كه گزينه اي را در يك منو انتخاب مي كنيـد از شـما خواسـته مـي شـود كـه                         
به عنـوان مثـال هنگـامي    .  انجام مي شودDialogue Boxاين كار از طريق . اطالعات بيشتري ارائه دهيد

واهد شما مي خاز  زير ظاهر مي شود و Dialogue Box  ،  بگيردFrequenciesمي خواهيد   Spss از كه
  . براي اين كار مي خواهيد استفاده كنيدكه مشخص كنيد از كدام متغير 

  

  
  SPSS نمونه كادر گقتگويي در -8-3شكل 

  
كنيد كه بيشتري را باز هاي  Dialogue Box  شما مي توانيد Dialogue Boxاز اين با استفاده 

مايـل هـستيد     مي خواهيد كدام آماره ها نمايش داده شـوند،           ،نيد مشخص كنيد  با استفاده از آنها مي توا     
-بر حسب تحليلي كـه شـما مـي   . واهيد خروجي به چه شكلي ارائه شودخچه نموداري رسم شود و مي      

 Dialogue دارد اما اساس كار با  ها وجودDialogue Boxخواهيد انجام دهيد گزينه هاي متفاوتي در 

Boxها يكي است كه  در زير توضيح داده شده است .  
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  انتخاب متغيرها در كادرهاي گفتگو

بايد متغيرهاي مورد نظر را     براي اينكه مشخص كنيد از كدام متغيرها مي خواهيد استفاده كنيد            
 كـه تـصوير فلـش روي    ايكمه، سپس بر روي د هاياليت كنيدDialogue Boxدر لبست ارائه شده در 

.  روبـروي آن قـرار دارد وارد شـود   Variable(s)آن قرار دارد كليك كنيد تا به كادر خالي كـه بـا نـام      
فلش را بزنيد و يا اينكه     دكمه  براي انتخاب كردن متغيرهاي مي توانيد آنها يك به يك انتخاب كرده و              

اگر متغيرهاي مورد نظر شـما همـه    . لش را بزنيد  فدكمه  گروهي را از متغيرهاي را انتخاب كنيد و سپس          
صفحه كليد نگاه داريد و بـا   را روي     shiftكليد    پشت سرهم قرار دارند مي توانيد اولي را انتخاب كنيد،         

 آنهـايي را كـه مـي خواهيـد هاياليـت كنيـد و                 به پايين كه روي صفحه كليد قرار دارد،        رودكمه فلش   
 Variable(s) را بزنيد تا همه متغيرهاي انتخاب شده به قـسمت  Dialogue Boxسپس دكمه فلش روي 

  .منتقل شوند
لين متغير  شما بايد اوكه مي خواهيد انتخاب كنيد در ليست پراكنده شده اند،         را  ر متغيرهايي   اگ

نوار كنار جعبه حركت دهيـد   را روي صفحه كليد نگاه داريد، ctrlدلخواه را انتخاب كنيد، سپس كليد   
غير دلخواه بعدي برسيد و آن را انتخاب كنيد و بقيه متغيرهاي دلخواه را نيز مي توانيد اين چنـين                    تا به مت  

 هنگامي كه تمام متغيرهاي مورد نظرتان را هاياليت كرديد بر دكمه فلش را بزنيد تا آنهـا               .انتخاب كنيد 
  .به جعبه كناري منتقل شوند و در تحليل وارد شوند

 از جعبه متغيرهاي انتخاب شده كافي اين همين فرآيند را به طـور  براي خارج كردن يك متغير   
 كه مي خواهيد حذف شـود كليـك كنيـد و            Variables بر روي متغيري در جعبه       .معكوس انجام دهيد  

اگر . سپس بر روي كليد فلش كليك كنيد و اين چنين متغير مورد نظر به جعبه اوليه برگردانده مي شود          
قت كنيد مي بينيد كه بسته جعبه اي كه شـما مـي خواهيـد متغيرهـا را از آن     به جهت فلش روي دكمه د   

  . منتقل كنيد تغيير مي كند
  Dialogue boxدكمه هاي كادر گفتگو 

، OK ،Paste ،Reset( هـا شـما تعـدادي دكمـه اسـتاندارد مـي بينيـد        Dialogue boxدر بيشتر 
Cancel و Help ز اين دكمه ها چنين استكاربرد هر كدام ا. ) را ببينيد8-3؛ شكل:  

• OK :                هنگامي بر روي اين دكمه كليك كنيد كه متغيرهاي خود را انتخاب كرده ايد
 . هستيد SPSSو آماده انجام تحليل مورد خود توسط 

• Paste :  اين دستور براي انتقال دستور هاي برنامه نويسي است كهSPSS براي تحليلي 
) ويرايـشگر برنامـه نويـسي    (Syntax Editorكه شما خواسته ساخته اسـت بـه پنجـره    

اين كار هنگامي مفيد است كه شـما مـي خواهيـد يـك تحليـل را چنـدين بـار                     . است
 . انجام دهيدSPSSتكرار كنيد، و يا اينكه مي خواهيد تغييراتي در دستورات 
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• Reset :  اين دكمه براي پاك كردنDialogue box از تمام دستوراتي است كه شما 
 آمــاده دريافــت Dialogue box بــا انتخــاب ايــن دكمــه . داده ايــد اســتقــبال انجــام

 .دستورات و تنظيمات جديد است
• Cancel :  با انتخاب اين دكمهDialogue box مورد نظر بسته مي شود و هيچكدام از 

 اعمال كـرده ايـد اجـرا نمـي     Dialogue boxدستورات و تنظيماتي را كه شما در آن 
 .شود

• Help :  اين دكمـه     با انتخاب SPSS              اطالعـاتي دربـاره تكنيـك يـا رويـه اي كـه مـي 
 .خواهيد اجرا كنيد به شما مي دهد

 هـا  Dialogue box بـراي نـشان دادن ويژگـي هـاي     Frequencies از 8-3با اينكـه در شـكل   
 نـد هـر   هر چ. مشابه هستند و چنين ويژگي هايي دارندهم  ها Dialogue boxاستفاده شده است اما بقيه 

Dialogue box      ايـن دكمـه هـا    . هـم دارد را  گزينه هاي خاص مربوط به تحليلـي كـه انجـام مـي دهـد
Dialogue box ي دهد ويژگي هاي تحليلـي را كـه مـي   به شما امكان مو  هاي ديگري را باز مي كند-

  .خواهيد انجام شود مشخص كنيد

  SPSSبستن 

 در Fileببنديد كافي اسـت از منـو    تمام شد و مي خواهيد آن را SPSSهنگامي كه كار شما با    
 از شما خواهد پرسيد كه آيـا مـي خواهيـد فايـل       SPSS.  را انتخاب كنيد   Exitسمت چپ باالي صفحه     

 و فايـل خروجـي   sav.فايـل داده هـا داراي پـسوند         . داده ها و فايل خروجي خود را ذخيره كنيد يا خير          
  . استspo.داراي پسوند 

  Helpاستفاده از 

-برخي از گزينه ها آشـنا نبوديـد مـي          نياز به كمك داشتيد و يا با         SPSSتفاده از   اگر هنگام اس  

در اين .  را انتخاب كنيدHelp در نوار مربوط به منوها در باالي صفحه . استفاده كنيدHelpتوانيد از منو 
آمـوزش ببينيـد    مي توانيد درباره موضـوع خاصـي جـستجو كنيـد،            . منو گزينه هاي مختلفي وجود دارد     

)tutorial(        و يا از مشاور آماري كمك ،SPSS  اين گزينه آخر امكان جالبي است كه بـه         .  استفاده كنيد
 اين امكان شما را قدم به قـدم راهنمـايي           .دانشجويان و پژوهشگران راهنمايي هاي الزم را ارائه مي كند         

ايـن امكـان نمـي توانـد      البتـه  .تصميم درست را اتخاذ كنيد و آماره مناسب را انتخـاب كنيـد  مي كند تا   
اين امكان همچنين . جايگزين كتابهاي آماري باشد اما مي تواند راهنمايي هاي مناسبي به شما ارائه دهد         

  .شما را ياري مي كند تا برخي از خروجي هاي خود را درك و تفسير كنيد
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 وجود دارد كه به شما كمـك مـي كنـد تكنيـك     Helpيك گزينه هم  Dialogue boxدر هر 
 Dialogueهمچنين اگر بـر روي دكمـه هـاي موجـود در    . ري را كه انتخاب كرده ايد بهتر بشناسيدآما

box                   يك بار كليك راست كنيد كادر كوچكي ظاهر مي شود كه توضيحي خالصه دربـاره آن دكمـه 
  . ارائه مي كند
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  بخش دوم 

  تهيه فايل داده

  
كه شـامل سـاختن فايـل داده و    .  داده براي تحليل داراي مراحلي است تهيه و آماده سازي فايل    

كه در (كه در كدنامه تعيين شده است  است  وارد كردن اطالعات به دست آمده از پژوهش به شيوه اي            
برطـرف  را  در هنگـام ورود داده هـا    س بايد خطاهاي احتمـالي رخ داده      سپ). فصل دوم به آن اشاره شد     

 سـاختن يـك فايـل داده و         در فصل چهارم شـيوه    . كتاب به اين گام مي پردازد     قسمت دوم اين    . ساخت
  .  بررسي و تميز كردن داده ها توضيح داده شده اند5ورود داده ها مورد بحث قرار گرفته اند و در فصل 
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  فصل چهارم

  ساختن فايل داده ها و ورود داده ها

ايـن  . اده و ورود داده ها توضـيح داده خواهنـد شـد    چگونگي ساختن يك فايل د    فصل  در اين   
  :فرآيند داراي مراحلي است

 و چگونگي نمايش داده هـا و خروجـي هـا            SPSSاگر الزم است تنظيمات     : گام اول  •
 )در اغلب موارد براي تازه كارها، اين كار چندان الزامي نيست(.بررسي وتنظيم كنيد

 .ه تعريف متغيرهاتعيين ساختار فايل داده ها بوسيل: گام دوم •
جمـع آوري   ياند كـه از پاسـخگو  نورود داده ها كه شامل مقاديري مي شو     : گام سوم  •

  .شده اند
  

كدنامـه اي كـه بـراي    .  توضـيح خـواهيم داد  survey.savبا استفاده از فايـل داده       اين مراحل را  
  .ساختن اين فايل داده به كار رفته است در ضميمه  موجود است

ايـن كـار    .  كـرد  Spssهـم وارد    ) Excelمانند  (  توان از نرم افزارهاي ديگر       را مي ها  فايل داده   
 Excelتواند فرآيند ورود داده ها تسهيل كند به خصوص براي آنهايي كه بـه نـرم افزارهـايي ماننـد                      مي

 در ورود داده در Excelبـراي چگـونگي اسـتفاده از     مربـوط بـه     راهنمايي هاي   . دسترسي بيشتري دارند  
  . فصل ارائه شده استپايان اين

  SPSSتغيير در تنظيمات 

 تنظيمات مربوط به چگـونگي نمـايش داده هـا و            ها   بهتر آن است كه قبل از ساختن فايل داده        
- تنظيمات به شما اين امكان را مياين.  بررسي شوند و به شكل دلخواه تغيير يابندSPSSخروجي ها در 

ايش داده شـوند، انـدازه نمودارهـا چقـدر باشـد، شـكل         دهد كه انتخاب كنيد متغيرهاي شما چگونه نمـ        
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در ابتدا ممكن است برخي از اين تنظمات        . جدولهاي خروجي چگونه باشد و بسياري از ديگر امكانات        
اما هنگامي كه داده هاي خود را وارد كرديد و برخي تحليل ها را انجام داديد خـود                  گيج كننده باشند،    

  .ين بخش بازگرديداحساس نياز خواهيد كرد كه به ا
دسترسـي   SPSSاگر در آزمايشگاه از رايانه استفاده مي كنيد و كسان ديگر جـز شـما هـم بـه                    

دارند بهتر از چگونگي اين تنظيمات مطلع باشيد چرا كه ممكـن اسـت بـا تغييراتـي ناخواسـته در ظـاهر                      
SPSSمواجه شويد و بخواهيد آن را به حالت اول باز گردانيد .  

.  را انتخـاب كنيـد  Options در نـوار ابـزار بـاالي صـفحه كليـك و در آن      Editبر روي منوي    
  . نشان داده شده ظاهر خواهد شد1-4تصويري كه در شكل 

  
  Optionsمثال گزينه -1-4شكل 

  
در ذيـل   . در اين شكل گزينه هاي بسياري وجود دارند كه بسياري از آنها نياز به تغييـر ندارنـد                 

براي انتخـاب هـر گزينـه كـافي بـر روي آن كليـك            . توضيح داده شده اند   برخي از گزينه هاي كليدي      
  . كليك نكنيدOKنظر خود را انجام دهيد بر روي وردقبل از اينكه تمام تغييرات م. كنيد

 Generalدكمه 

 بخواهيـد كـه    SPSSهنگامي كه مي خواهيد تحليل هـاي خـود را انجـام دهيـد مـي توانيـد از                    
معموال ترتيب . ي نشان دهد و يا به همان ترتيبي كه در فايل داده ها وجود دارندبه ترتيب الفبائمتغيرها را

 مثال آنهايي كه يك طيف را مي سازند و يـا            ،موجود در فايل داده مرجح است چرا كه متغيرهاي مشابه         
 ترتيب موجود در فايل همان ترتيب متغيرهـا     .آنهايي كه خود يك طيف هستند كنار هم قرار مي گيرند          

بـراي اينكـه انتخـاب كنيـد متغيرهـابر          . اين انتخاب است   كدنامه است و اين هم مزيت ديگري براي          در
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بـر روي   Variable Listsدر بخـش  اسـت   اساس ترتيب موجود در فايل در تحليلها ظاهر شـوند كـافي  
File  در بخـش  . كليك كنيـدOutput Notification      دقـت كنيـد كـه هـر دو گزينـه Raise Viewer 

Window و Scoll to new outputفعال باشند  .  
  
  
  

  تعريف متغيرها

.  معرفـي كنيـد  SPSSبه را قبل از اينكه بتوانيد داده هاي خود را وارد كنيد بايد متغيرهاي خود  
 را 2-4شـكل  ( انجـام مـي شـود    Data Editorاين كار در پنجره . به اين كار تعريف متغيرها مي گويند

 كـه  Data Viewيكـي  .  به بعد اين پنجره داراي دو قـسمت اصـلي اسـت   11 و 10از نسخه هاي ). ببينيد
 كـه متغيرهـا و ويژگـي هـاي آنهـا را در آن      Varible Viewداده ها در آن مشاهده مي كنيد و ديگري 

   .مشاهده مي كنيد

  
 Data Editor پنجره -2-4شكل 

  
از يكي از اين دو      بوسيله دكمه كوچكي كه در پايين سمت چپ صفحه وجود دارد          مي توانيد   

  . به ديگري برويد
 را 2-4شـكل  ( دارنـد  varنـام   مشاهده مي كنيد كه هـر كـدام از سـتونها    Variable Viewدر 

در . اين سرستونها با نام متغيرهايي كه شما در كدنامه خود تهيه كرده ايد جايگزين خواهند شـد                ). ببينيد
 بـه هـر    SPSSاينها شـماره هـايي هـستندكه        . كنيدرا مشاهده مي    ... و3و2و1اول هر رديف شماره هايي      

سايي بـه  اين شماره بر شماره هايي كه شما با نام شماره شنا         .  اختصاص مي دهد   كيس يعني به هر رديف    
ايد لزوما يكي نيستند چرا كه ممكن است شماره تغييراتي در فايـل داده              كيس هاي خود اختصاص داده    

  ).كنيد) Sort(به عنوان مثال كيسها بر حسب يك متغير مرتب (خود بدهيد و ترتيب كيسها برهم بخورد 
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  شيوه تعريف متغيرها

 بـر روي دكمـه   ايـل داده خـود را تعريـف كنيـد در ابتـدا بايـد         براي آنكه متغيرهـاي سـازنده ف      
Variable View     در ايـن صـفحه   . در پايين سمت چپ صفحه كليك كنيد تـا ايـن صـفحه ظـاهر شـود 

 . روبروي آن ذكر شده است      و مشخصات آن   ر متغير در يك رديف وجود دارد      ه)  را ببينيد  3-4شكل  (
  ).name ،type ،width ،decimals ،lableمشخصاتي چون (

حال شما بايد هر متغير را بر اسـاس ويژگـي هـايي كـه بـراي آن در كدنامـه ذكـر شـده اسـت                
و برخـي ديگـر را      ) nameغيـر   مانند نام مت  ( برخي از ويژگي ها را شما بايد مشخص كنيد          . تعريف كنيد 

 شما مي توانيد اگر نياز داشتيد اين مقادير پيش فـرض را             . به طور خودكار در نظر مي گيرد       SPSSخود  
  .تغيير دهيد

  
  Variable View نمايي از -3-4شكل 

  
تيترهـاي ايـن   .  كليدي را كه شما بايد مشخص كنيـد در زيـر توضـيح داده شـده انـد                اطالعات
 مـسلط  SPSSهنگـامي كـه بيـشتر بـر     .  اسـت Variable Viewا سرستونهاي صـفحه  توضيحات منطبق ب

.  توضيح داده خواهند شدبعداشديد برخي از اين كارها را مي توانيد به شيوه اي ساده تر انجام دهيد كه 
  .اما در ابتدا بايد با اصول كار آشنا شويد

 Nameنام متغير

 نـام   .اختصاص داده ايد تا بازشناخته شـود وارد كنيـد         در اين ستون بايد نامي را كه به هر متغير           
 نام متغيرها بايد داراي شرايطي باشـد كـه در فـصل دوم            .متغيرها بايد در كدنامه شما مشخص شده باشد       

  .در يك فايل داده نام هر متغير بايد منحصر به فرد باشد. بيان شد

 Type نوع متغير 

در اغلـب مـوارد     .اسـت ) Numeric(ير عددي    است، متغ  SPSSآنچه پيش فرض نوع متغير در       
 در برخي موارد هم ممكن است گزينه هاي ديگـر مناسـب             .اين پيش فرض براي كار شما مناسب است       
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اگر نياز به تغيير اين ويژگي داشتيد برروي آن كليك كنيد و سپس بر روي دكمـه كـوچكي در                    . باشند
گزينه هاي قابـل انتخـاب   كار اين . ك كنيدهمان قسمت ظاهر شده و روي آن سه نقطه وجود دارد كلي          

در پنجره اي كه به شما نشان داده شده مي توانيد تعداد رقم هاي اعشاري را كه . را به شما نشان مي دهد
  .متغير شما مي تواند بگيرد را نيز مشخص كنيد

  
  

  Widthعرض متغير

اگـر  . قـدار كـافي اسـت      براي اكثر داده ها ايـن م       . است 8 برابر   Widthمقدار پيش فرض براي     
متغير قرار است مقادير بسيار بزرگي را بگيرد مي توانيد اين مقدار را بيشتر كنيد در غير اينصورت مقدار 

  .مناسبي است

 Decimalsرقم هاي اعشار

)  آن را تنظـيم كـرديم  Optionsكـه قـبال در قـسمت    ( مقدار پيش فرض براي رقم هاي اعشار       
ير اعشاري به خود مي گيرد مي توانيد اين مقدار را با توجه به نيـاز هـاي            اگر متغير شما مقاد   . صفر است 

 ايـن  Options اگر تمام متغيرهاي شما مـي تواننـد مقـادير اعـشاري بگيرنـد از قـسمت         .خود تغيير دهيد  
 اين كار بسيار كمتر از تغيير يك به  يك متغيرها وقـت شـما را   .گزينه را متناسب با نياز خود تغيير دهيد       

  . گيردمي

 Labelبرچسب متغير 

دربـاره  نسبت به نـام متغيـر    به شما اين امكان را مي دهد كه توضيحات مفصلتري       Labelستون  
 . اين توضيحات در خروجي تحليل ها هم ذكر مي شوند و به كار گرفته مي شوند.متغير خود ارائه دهيد

معـدل پاسـخگو در   : سب را بزنيـد  ايـن برچـ  Moadelبـه متغيـر   به عنوان مثال ممكن است شما بخواهيد        
  .آخرين ترم تحصيل
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 Valuesمقادير متغير 

 شما مي توانيد معناي مقاديري كه متغير شما خواهد گرفت و شما آنها را در            Valuesدر ستون   
 بايـد مراحـل   Sex به عنوان مثال براي مشخص كردن مقـادير متغيـر   .كدنامه خود ذكر كرده ايد بياوريد  

  :زير را انجام دهيد
قطـه روي   سـه ن  اي كه سمت راست خانه مورد نظر قرار دارد و تصوير            بر روي دكمه     . 1

 . استValues با اين كار كادري باز مي شود كه مربوط به .آن است كليك كنيد
 .1 است كليك كنيد و بنويسيد Valueبر روي قسمتي كه نام آن  . 2
 .رد است كليك كنيد و بنويسيد مValue Labelبر روي قسمتي كه نام  . 3
 Summary boxاين چنـين در قـسمتي كـه نـام آن     .  كليك كنيدAddبر روي دكمه  . 4

 .1 =مرد: است خواهيد ديد
 را وارد كنيـد و بـراي        2 مقـدار    Valueبـراي   : براي زن هم ايـن كـار را تكـرار كنيـد            . 5

Value labelزن و دكمه :  بنويسيدAddرا بزنيد . 
 . را فشار دهيدContinueد دكمه هنگامي كه تمام مقادير مورد نظر را وارد كردي . 6

  

  Missingداده هاي گمشده 

اين كار  . گاهي اوقات پژوهشگران مقادير خاصي را به داده هاي گمشده خود نسبت مي دهند             
 به طور خود كار     SPSSاگر مقادير خاصي را به عنوان داده هاي گمشده تعريف نكنيد،            . اجباري نيست 

بنابراين اگر مي خواهيد هنگامي كـه بـا     . ده گمشده در نظر مي گيرد     خانه هاي خالي داده را به عنوان دا       
 در ايـن قـسمت چيـزي ار    داده هاي گمشده مواجه شديد خانه مورد نظر را خالي بگذاريـد الزم نيـست      

  .تغيير دهيد
  

 Columnsستونها 

 اين ميزان در . كاراكتر در نظر گرفته شده است8 عرض ستونها SPSSبه عنوان پيش فرض در      
 اگـر مـي خواهيـد    .اغلب موارد كافي اما اگر نياز شمارا بر آورده نمي كرد مي توانيد آن را تغيير دهيـد              

فايل داده شما كوچكتر شود و بر روي صفحه بهتر نمايش داده شود مـي توانيـد عـرض سـتونها را كـم                        
  . فقط مطمئن شويد عرض ستون انتخابي شما به اندازه كافي است.كنيد
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  Align محل قرار گيري

چـپ چـين،    كه  قسمت شيوه قرار گيري داده ها در درون خانه ها را مشخص مي كند اين                اين  
 راست چين اسـت و نيـازي نيـست كـه آن را تغييـر                SPSSپيش فرض   . راست چين يا وسط چين باشند     

  .دهيد

  Measureسطح سنجش 

ا بايـد    يعنـي شـم    . است مربوط به سـطح سـنجش متغيـر شماسـت           Measure  آن   ستوني كه نام  
 Scaleپـيش فـرض سـطح سـنجش         . مشخص كنيد كه سطح سنجش هر كدام از متغيرهاي شما چيست          

اسـت ماننـد   ) اسـمي (اي  اگر متغير شما مقوله.است كه شامل سطوح سنجش فاصله اي و نسبي مي شود          
  . را انتخاب كنيدOrdinalاي است مي توانيد  را انتخاب كنيد و اگر رتبهNominalجنس، مي توانيد 

  ميان بر انتخابي 

بـاال ذكـر شـد بـسيار زمـانبر و           اگر تعداد متغيرهـاي شـما خيلـي زيـاد باشـند فراينـدي كـه در                  
اگـر  . تر انجام دهيدميانبرهايي وجود دارد براي اينكه بتوانيد اين فرآيند را كوتاه. دهنده خواهد بود  آزار

، عـرض، تعـداد ارقـام اعـشاري و     مشخصاتي مثل نوع(تعدادي متغير داريد كه مشخصات يكسان دارند     
مي توانيد براي متغير اول اين ويژگي را تعريف كنيـد و سـپس بـراي ديگـر متغيرهـا آن را كپـي                        ) غيره
  .كنيد

  شيوه كپي كردن ويژگي هاي يك متغير به ديگر متغيرها

 بر روي خانه اي كه مي خواهيـد آن را در ديگـر متغيرهـا كپـي     Variable Viewدر  . 1
 ).Widthبه عنوان مثال ( .دكنيد كليك كني

 . را انتخاب كنيدCopy گزينه Editدر منوي  . 2
 .بر روي خانه كه مي خواهيد اين ويژگي به آن منتقل شود كليك كنيد . 3
 . را انتخاب كنيدPaste گزينه Editاز منوي  . 4

  
  شيوه كپي كردن ويژگي هاي يك متغير در تعدادي متغير ديگر

كه مي خواهيـد آن را در ديگـر متغيرهـا كپـي      بر روي خانه اي Variable Viewدر  . 1
 ).Widthبه عنوان مثال .( كنيد كليك كنيد

 . را انتخاب كنيدCopy گزينه Editدر منوي  . 2
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 كه مي خواهيد اين ويژگي به آن منتقل شود كليك كنيـد و بـا نگـاه                  ايبر روي خانه   . 3
 داشتن كليد سمت چپ موس خود سـعي كنيـد ديگـر خانـه هـاي مـورد خـود را نيـز             

 .هاياليت كنيد
 . را انتخاب كنيدPaste گزينه Editاز منوي  . 4

  

  بوجود آوردن تعدادي متغير كه همه آنها ويژگي هاي مشتركي دارند

در داده هاي شما طيفي وجود دارد كه از تعدادي آيتم تشكيل شده كه هر كدام يك         اگر  
تمام اين متغيرها   ويژگي هاي مشتركي دارند مي توانيد در يك گام          همگي  متغير هستند و    

سازه مـورد   .شيوه كار در كادر ذيل توضيح داده شده است    . و ويژگي هاي آنها را بسازيد     
 نام op6 تا  op1كه قبال به آن اشاره شد و آيتم هاي آن           است  ) Optimism(نظر خوشبيني   

  :دارند

 ويژگي هاي اولين متغير را با استفاده را توضيحاتي كه قبـل  Variable Viewدر  . 1
 Value(به اين ترتيب كـه برچـسب مقـادير    ). op1( اين داده شدتعريف كنيد از

labels (  و  4=، موافـق  3=، بـي نظـر    2=، مخـالف  1=بسيار مخـالف  : آن چنين باشند 
 .5=بسيار موافق

كل كار با اين .  بر روي شماره رديف اين متغير كليك كنيدVariable Viewدر  . 2
 .يد هاياليت شوندرديف يعني متغير و تمام ويژگي هاي آن با

 . را انتخاب كنيدCopy گزينه Editدر منوي  . 3
 .بر روي رديف بعدي كه خالي است كليك كنيد . 4
 . را انتخاب كنيدPaste Variable گزينه Editدر منوي  . 5
اضـافه شـوند را   در كادري كه با خواهد شد تعـداد متغيرهـايي كـه مـي خواهيـد                . 6

و )  اسـت opكـه در اينجـا   (غيـر   پيشوند نـام مت  . است 5مشخص كنيد كه در اينجا      
وارد )  اسـت 2ه در اينجا ك( از آن آغاز شوند اي را كه مي خواهيد متغيرها شماره

 متغير جديد سـاخته خواهـد   5با اين كار    .  كليك كنيد  OKكنيد و سپس بر روي      
 ).op2, op3, op4, op5, op6كه عبارتند از (شد 

  
 بـه عنـوان     .يد كافي همين فرآيند را تكرار كنيـد       براي اينكه مجموعه اي از ديگر متغيرها بسياز       

را بسازيم همين كار را براي ) Self-esteem(مثال اگر بخواهيم آيتم هاي مربوط به سازه اعتماد به نفس 
 توجـه كنيـد كـه ايـن شـيوه تنهـا بـراي سـاختن                 . انجام خـواهيم داد    sest10 تا   sest1تعريف متغير هاي    
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هاي آنها كامال با هم يكسان است و اگر سطح سـنجش متغيرهـا يـا                 متغيرهايي مناسب است كه ويژگي    
  .برچسب مقادير آنها متفاوت باشد اين شيوه مناسب نيست

  

  ورود داده ها

ه هنگامي كه متغيرهاي خود را تعريف كرديد و برچسب مناسب به مقادير آنهـا اختـصاص داد              
  . داشته باشيد دسترسمه خود را آماده در كدنا.آماده ورود داده ها هستيد) البته اگر الزم باشد (شد

  
  فرآيند ورود داده ها

 بـراي  . روي صـفحه باشـد  Data Viewبراي اينكه بتوانيد داده ها را وارد كنيـد بايـد    . 1
 Dataاينكار بر روي كليد كوچكي كه در پايين سمت چپ صفحه قـرار دارد و نـام   

View      ه خواهيد كـرد كـه       صفحه سفيدي را مشاهد    . روي آن نوشته شده كليك كنيد
 .بر سرستونها آن نام متغيرهايي كه شما تعريف كرديد نوشته شده است

با ايـن كـار حاشـيه آن        . بر روي اولين خانه خالي در سطر اول ستون اول كليك كنيد            . 2
 . تا نشان دهد اين خانه اكنون آماده دريافت داده استخانه خالي پررنگ مي شود

 1گر متغير اول شما شماره پرسشنامه است، اين شماره  ا. شماره مورد نظر را وارد كنيد      . 3
 )خواهد بود كه نشان دهنده كيس يا پرسشنامه اول است

 كـار كرسـر بـه     با ايـن  . دكمه فلش به سمت راست را بر روي صفحه كليد فشار دهيد            . 4
خانه دوم خواهد رفت و آماده دريافت شماره مربوط به متغيـر دوم در پرسـشنامه اول                 

 .خواهد بود
ول يا پرسشنامه اول را وارد كنيد و مطمـئن          ين چنين تمام داده هاي مربوط به كيس ا        ا . 5

 .شويد كه داده ها را در خانه مناسب وارد كرده ايد
 و . را بر روي صفحه كليد خود بزنيدHomeبراي اينكه به ستون اول باز گرديد دكمه  . 6

 .حال براي كيس دوم داده ها وارد كنيد
وارد كرديد و خواستيد آن را تغيير دهيد بر خانه مورد نظر كليد             اگر اشتباهي داده اي      . 7

عدد مورد نظر در قسمت بـاالي صـفحه ظـاهر خواهـد شـد، مقـدار درسـت را                    . كنيد
  .جايگزين كنيد و به كار خود ادامه دهيد

  
  Data Editorبعد از اينكه متغيرهاي خود را تعريف كرديد و داده هاي خـود را وارد كرديـد   

  . باشد4-4يه شكل بايد شب
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 Data Editor مثالي براي داده ها در -4-4شكل 

  تغيير در فايل داده ها

بعد از اينكه داده هاي خود را وارد كرديد ممكن است بخواهيد تغييراتي در فايل خـود ايجـاد                 
  . در اينجا به برخي از تغييرات پرداخته خواهد شد. كنيد

است بر روي قسمت سايه خورده در سمت چپ اگر بخواهيد يك كيس را حذف كنيد كافي         
 بـر روي    Deleteكيس كليك كنيد تا تمام رديف مربوط به كيس هاياليت شود آنگاه با فشردن دكمه                

  . صفحه كليد كيس مورد نظر حذف خواهد شد
اگر بخواهيد بين دو كيس موجود يك كيس اضافه كنيد كـافي اسـت مـوس را روي قـسمت                    

واهيد كيس جديد باالي آن باشد بگذاريد و دكمه كليك راست را فـشار    سايه خورده كيسي كه مي خ     
  . را انتخاب كنيدInsert caseدهيد و گزينه 

اگر بخواهيد يك متغير را حذف كنيد كافي است بر روي سر ستون متغير مربوطه كليك كنيد    
حه كليد متغير مـورد   روي صفDeleteتا تمام ستون مربوط به متغير هاياليت شود آنگاه با فشردن دكمه    

  .نظر حذف خواهد شد
مـوس را روي    اگر بخواهيد يك متغير جديد بين دو متغيـر موجـود ايجـاد كنيـد كـافي اسـت                    

سرستوني كه مي خواهيد متغير جديد قبل از آن باشد قرار دهيد و راست كليك را فشار دهيد و گزينـه                   
Insert variableرا انتخاب كنيد .  

 و بعـد از  آن       Copyرا جابجا كنيد كافي است آن را انتخاب و سـپس            اگر بخواهيد يك متغير     
  .كنيد Pasteدر جاي مورد نظر 

براي آنكه كيس هاي خود را بر اساس يك متغير مرتب كنيد كافي است متغيـر مـورد نظـر را                     
انتخاب كنيد، دكمه راست كليك را فشار دهيد و انتخاب كنيد كـه مـي خواهيـد كـيس هـا بـر اسـاس                      

  . مرتب شوند) Sort ascending(يا مقادير صعودي ) Sort descending( نزولي مقادير
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اگر بخواهيد كيس هاي خود را به دو دسته تقسيم كنيد كه تحليل هاي شما جداگانـه بـر روي            
 را Split File گزينـه  Dataبـراي اينكـار در منـوي    .  اسـتفاده كنيـد  Split Fileآنها انجام شـود بايـد از   

 را انتخاب كنيد و متغيري را مي خواهيد بر اساس آن كيسهاي Compare groups سپس .انتخاب كنيد
بـا اينكـار هنگـامي كـه تحليلـي را      .  را بزنيـد OKو ) به عنوان مثال جنس(شما جدا شوند مشخص كنيد      

  ). مثال زنان و مردان(انجام مي دهيد به طور جدگانه براي گروههاي مختلف انجام خواهد 
 انجام شده را غير فعال كنيد بايد دوباره كادر گفتگوي آن را باز كنيد و Split Fileبراي اينكه 

 Analyze all cases, do not: جملـه كنـار آن نوشـته شـده اسـت     كه ايـن  (گزينه اول را انتخاب كنيد 

create groups ( و سپسOKرا بزنيد .  
يعنـي   انتخـاب كنيـد       از داده هـاي خـود      ايگاهي اوقات ممكن است بخواهيـد زيـر مجموعـه         

براي اينكار از منـوي     .  را جدا كنيد و تحليل هاي خود را تنها بر روي آنها انجام دهيد              هاتعدادي از كيس  
Data گزينه Select Casesدر اينجا گزينه هاي متفاوتي وجود دارند كـه شـيوه هـاي    .  را انتخاب كنيد

 If condition is  اگـر گزينـه    .  مـي دهـد  متفاوتي براي انتخاب بخشي از كيسها در اختيـار شـما قـرار   

satisfied          را انتخاب كنيد آنگاه مي توانيد متغيري را وارد كنيد و بگوئيد اگـر شـرط خاصـي در مـورد
اب كرديـد و  خـ  را انت  …IFبه عنوان مثال هنگـامي كـه        .  كيس را انتخاب كن     شد آنگاه  آن متغير ارضاء  

  مي خواهيد هنگامي كه متغير جـنس مـساوي         spssي شما از    يعن. sex=1: پنجره مربوطه باز شد بنويسيد    
اين چنين مردان انتخاب مي شوند و زنان كنـار  . كيس مورد نظر را انتخاب كن ) يعني مردان (يك است   

يعني اين كيسها در فايل ( بخواهيد زنان را فيلتر كند SPSSشما مي توانيد از همچنين . گذارده مي شوند
يعنـي از  (و يا اينكه آنان را حـذف كنـد   ) شند اما در تحليل ها دخالت داده نشوندداده ها وجود داشته با  

به طـور خودكـار    Filterبه شيوه  Select Fileالزم به ذكر است كه با انجام ). فايل داده ها حذف شوند
  .  موجود و فيلتر شده استي نام دارد و مشخص كننده كيسهاFilterمتغير جديدي ساخته مي شوند كه 
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. همانظور كه مالحظه مي كنيد گزينه هاي ديگري هم براي شيوه انتخاب كردن وجـود دارنـد                
 را بـه طـور    ها  را انتخاب كنيد، مي توانيد نسبت دلخواهي از كيس Random Sample of casesاگر 

را بـر اسـاس   هـا   كـيس  Based on time or case rangeگزينـه  . تصادفي انتخاب و از بقيه جـدا كنيـد  
 هم زماني استفاده مي شود كـه   Use filter variableشماره آنها در فايل داده ها جدا مي كند و گزينه 

توجه كنيد (شماره خود متغيري را به عنوان متغير فيلتردر اختيار داريد و مي خواهيد از آن استفاده كنيد      
  .)اين كارها را انجام دهيدكه براي آنكه توضيحات را به خوبي بفهميد حتما بايد به طور آزمايشي 
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   5فصل 

  بررسي و تميز كردن داده ها

مرحله بسيار مهم قبل از آنكه تحليل داده هاي خود را شروع كنيد، تصحيح اشتباهات احتمالي                
اگر اين مرحله را انجام ندهيد ممكن اسـت كـه تمـام زحمـات شـما در مراحـل              . در ورود داده ها است    

 كنـد و يـا      تحليل هاي شـما را از اعتبـار سـاقط         را كه وجود چند داده خطا مي تواند         چ. تلف شود بعدي  
 بنابراين با حوصله بسيار بايد اين مرحله را به طور كامل انجام .منجر به نتايجي غيرمنتظره و نامعقول شود 

  .دهيد
  :استمهم تميزكردن داده ها داراي سه قدم 

ر كدام از متغيرها را بررسـي كنيـد كـه آيـا      شما بايد ه  . بررسي وجود خطاها  : قدم اول  •
يعنـي داده هـايي كـه خـارج از          . داده هاي خارج از دامنه در آن وجـود دارد يـا خيـر             

 .محدوده مورد نظر هستند
 كه خطـاي مـشاهده شـده در يـك           كيسييابد  . پيداكردن خطاها در فايل داده    : 2گام   •

 . بيابيداستآن متغير مربوط به 
 .را تصحيح كنيدداده مورد نظر : 3گام •

  بررسي متغيرها: گام اول

فرض كنيد كه مي خواهيد ببينيد در ورود داده هاي مربوط به متغيرجنس خطـا وجـود دارد يـا       
 باشند چرا كه خود هنگام تعريـف متغيـر          2 يا   1انتظار داريم كه تمام داده هاي مربوط به اين متغير           . خير

 كـه   2 و   1 بنـابراين هـر عـددي غيـر از           .ط به زنـان اسـت      عدد مربو  2 عدد مربوط به مردان و     1گفته ايم   
  . مشاهده شود، خطا خواهد بود

   .براي بررسي وجود خطاها بايد از آماره هاي توصيفي و جداول فراواني استفاده كرد
 Analyze، در   )هـم متغيرهـاي اسـمي و هـم متغيرهـاي ترتيبـي            (اي اسـت    اگر متغير شما مقوله   

مـي خواهيـد   كـه  متغيـري را  .  را انتخـاب كنيـد  Frequencies و سـپس  Descriptive statisticsگزينه 
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 را OKانتخاب كنيـد و   آماره هاي ماكزيمم و مينيمم را Statisticsبررسي كنيد وارد كنيد و  در گزينه         
  .بزنيد

     
   

  :خروجي شما بايد چنين باشد

  
  

سـت كـه شـامل مـاكزيمم و      ارائـه داده ا   هاي توصيفي كه انتخاب كرده ايـم      جدول اول آماره    
جـدول را   .  باشد 1مينيمم آن     و    2 ،انتظار داريم كه ماكزيمم داده ها براي متغير جنس        . مينيمم مي شوند  

در ايـن جـدول تعـداد    . پس تا اينجا خطايي مالحظه نكرده ايـم .  مي كنيم و مي بينيم چنين است بررسي
جا صفر اسـت يعنـي همـه بـه سـوال جـنس              هم ارائه شده است كه در اين      ) Missing(داده هاي گمشده    

. اگر تعداد داده هاي گمشده شما زياد و بيش از حد انتظار بود بايد به دنبال علت بگرديد. پاسخ داده اند
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ممكن است در انتهاي كيسهاي موجود در فايل داده هـا، تعـدادي سـطر خـالي فعـال شـده باشـند و بـه                          
  :ينيدشكل زير را بب. كيسهاي شما اضافه شده باشند

  
  

رنـگ سـررديف آنهـا    ( فعال شده انـد      441 و   440در اين شكل مالحظه مي كنيد كه كيسهاي         
در . در حاليكه هيچ داده اي براي آنها وارد نشده اند و اصال جزء كيسهاي ما نيستند               ) پررنگ شده است  

  ).Delete(اينجا بايد آنها را حذف كنيم 
انتظار داريم تنها دو نوع پاسخ در ايـن جـدول        ما  . متغير جنس است  جدول دوم جدول فراواني     

ينيم كه چنين است، پس خطـايي       با مشاهده اين جدول مي ب     ). Females(و زنان   ) Males(ببينيم، مردان   
  :اگر جدول مشابه شكل زير بود.  نيافته ايمسبراي متغير جن

  
  

دان و زنـان پاسـخ      آنگاه در مي يافتيم كه خطايي در داده ها وجود دارد، چـرا كـه مـا غيـر مـر                    
پـس بـا توجـه بـه     .  است و ما انتظار چنـين مـشاهده اي را نداشـته ايـم    3ديگري هم داريم كه مقدار آن    

 وارد شـده    3وجـود دارد كـه بـه خطـا          )  اسـت  1چون فراواني آن    (جدول باال در متغير جنس يك داده        
   .است

ن فرآينـد بـراي بررسـي    همـي ) متغيرهـاي فاصـلهاي و نـسبي   ( اگر داده هاي شما پيوسته باشـند       
ل فراواني كمكي به مـا نخواهـد كـرد و      متغيرها بايد انجام شود اما با اين تفاوت كه در اينجا ديگر جدو            
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 براي آنكه آماره هاي توصيفي را به تنهـايي بگيـريم ابتـدا    .تنها بايد از آماره هاي توصيفي استفاده كنيم      
  . نيمي بر مي گز Descriptivesانتخاب و در آن  Descriptive statistics گزينه Analyzeدر منوي 

  
  

مـي خـواهيم   كـه  آماره هـايي را هـم    …Optionsاز گزينه متغير مورد نظر را وارد مي كنيم و       
 . ما مينيمم، مـاكزيمم، ميـانگين و انحـراف معيـار را انتخـاب كـرده ايـم       .محاسبه شوند انتخاب مي كنيم   

  :خروجي چنين خواهد بود

  
  

 اگر مقادير آنها غيرمنطقي باشـند نـشان دهنـده وجـود             .و مينيمم را بررسي كنيد    حال ماكزيمم   
، نـشان    باشـد  -10 باشد و يا هنگامي كه مينـيمم آن          123به عنوان مثال اگر ماكزيمم سن برابر        . خطاست

اگر متغيـر مـورد بررسـي يـك طيـف       . ميانگين و انحراف معيار را هم بررسي مي كنيم        . دهنده خطاست 
بال هم در جامعه آماري ما اجراء شده است مي توانيم ميانگين خود را با ميانگين پژوهش قبلي باشد كه ق

  .در صحت داده هاي خود شك كنيمبايد مقايسه كنيم و اگر تفاوت فاحشي ديديم 

  يافتن محل خطاها: گام دوم

جـنس وارد    براي   3به عنوام مثال عدد   (دريافتيم مقداري به خطا در متغيري وارد شده         اگر  حال  
ابتـدا متغيـر مـورد      براي اين كار    . در اين مرحله بايد كيسي را كه داده خطا مربوط به اوست بيابيم            ) شده

اين كار بوسيله كليك كردن روي سرسـتون در پنجـره   ) در اينجا متغير جنس  (نظر را هاياليت مي كنيم      
Data Viewدر منوي سپس .  صورت مي گيردEdit گزينه Find ي كنـيم كـه كـادر زيـر      را انتخاب مـ
  :ظاهر مي شود
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 SPSS با اين كـار  . را مي زنيمFind Nextبه دنبال آن هستيم وارد مي كنيم و دكمه عددي را 
مي توانيم اين كار را تكرار كنيم تا ديگـر كيـسها هـم شناسـايي                . كيس مورد نظر را را نشان خواهد داد       

  .شوند

  تصحيح مقادير خطا: گام سوم

توانيد براي پيدا كردن مقدار صحيح مي. مقدار صحيح را به جاي خطا وارد كنيد حال بايد شما    
گاهي اوقات كـه  . مراجعه كنيد و مقدار صحيح را بيابيد      مربوطه  با توجه به شماره پرسشنامه به پرسشنامه        

دسترسي به پرسشنامه هاي اصلي وجود ندارد، پژوهشگران ترجيح مي دهند كـه مقـدر خطـا را حـذف                    
  .در نظر گرفته شود) Missing(گمشده به عنوان ا داده مربوطه كنند ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 46

  

  

  فصل ششم

  آماره هاي توصيفي

-، مي هنگامي كه مطمئن شديد خطاهاي موجود در خطاها را يافته ايد و آنان را رفع كرده ايد                

د كه به   نايي دار  آماره هاي توصيفي كاربرده    .توانيد مرحله توصيفي تحليل داده هاي خود را آغاز كنيد         
  :شرح زير هستند
  .توصيف ويژگي هاي نمونه در بخش روش گزارش پژوهش شما •
  .براي بررسي مفروضاتي كه الزمه استفاده از برخي از تكنيكهاي آماري است •
  .براي پاسخ دادن به برخي از سوالهاي پژوهش •

 شد هم مـي تواننـد   فرآيندي كه براي پيدا كردن خطاهاي موجود در داده ها در فصل قبل بيان         
 .اطالعاتي را درباره ويژگي هاي نمونه به شما بدهد تا در بخش روش گزارش پژوهش خود ذكر كنيـد   

در پژوهش هايي كه اطالعات آنها از انسانها جمع آوري شده اند خوب است كه حجم نمونه، تعـداد و       
اي يالت و ديگر اطالعات زمينهصدامنه تغييرات و ميانگين سن، ميزان تحدرصد مردان و زنان در نمونه، 

  .ذكر شوند
بايـد مطمـئن    ) ، همبستگي t-test  ،ANOVAمانند  ( قبل از انجام بسياري از تحليل هاي آماري         

مفروضات به تفـصيل در بخـش      اين  به  (تحليل ها زير پا نگذاشته ايد       اين  شويد كه مفروضات مربوط به      
ي اين مفروضات معموال بايد آماره هاي توصـيفي         براي بررس . )چهارم و پنجم كتاب پرداخته شده است      

چـولگي و    اين آماره هاي توصيفي عبارتند از ميانگين، انحراف معيار، دامنه نمرات،             .را به دست آوريد   
  .كشيدگي

ه شيوه هاي گوناگوني به دست آورد، با استفاده        مي توان ب  را   SPSSآماره هاي توصيفي را در      
 و گزينـه    Analyse در منـوي     ايـن رويـه هـا     . Explore يا   Frequencies  ،Descriptivesاز گزينه هاي    

Descriptive Statisticsمقوله اي يا پيوسـته  مورد نظر اما اين رويه ها بسته به اينكه متغير .  وجود دارند
ماننـد ميـانگين،   (اگر متغير مورد نظر شما مقوله اي باشـد برخـي آمـاره هـا            . باشد، با هم متفاوت هستند    

د شـد رهيافتهـاي متفـاوت بـراي         نـ و بخـشي كـه ارائـه خواه        د در. مناسب نخواهنـد بـود    ) اف معيار انحر
  . متغيرهاي مقوله اي و پيوسته ارائه شده اند
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  متغيرهاي  مقوله اي

براي آنكه براي متغيرهاي مقوله آماره هاي توصيفي را به دست آوريـم بايـد بـه سـراغ گزينـه                    
Frequencies بـه عنـوان   (تيب خواهيم فهميد كه چند نفر هر پاسخ را انتخاب كرده اند         به اين تر  .  برويم

براي متغيرهـاي مقولـه اي   انحراف معيار و مانند آنها محاسبه ميانگين، ). مثال چند نفر مرد و چند نفر زن    
  . اصال تناسبي نداردمانند جنس، وضعيت تاهل 

  
  رويه گرفتن آماره هاي توصيفي براي متغيرهاي مقوله اي

ــه Analyseدر منـــوي  . 1 ــاب و پـــس از آن Descriptive Statistices گزينـ  را انتخـ
Frequenciesرا برگزينيد . 

انتخاب كنيـد و وارد     ) مانند جنس (متغيري مقوله اي را كه مايل هستيد توصيف كنيد           . 2
 . كادر مربوطه سازيد

در بخش مربـوط بـه آمـاره هـاي پراكنـدگي            .  كليك كنيد  Statisticsدكمه  روي  بر   . 3
)Dispetion ( بيـــشترين)Maximum( و كمتـــرين)Minimum (را انتخـــاب كنيـــد .

 . را فشار دهيدOK و سپس Continueهاي دكمه

  :خروجي اين رويه چنين خواهد بود
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Statistics

sex

439

0

1

2

Valid

Missing

N

Minimum

Maximum

 
 

sex

185 42.1 42.1 42.1

254 57.9 57.9 100.0

439 100.0 100.0

MALES

FEMALES

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

   
  

 Frequnciesتفسير خروجي 

در ايـن   ) درصـد 9/57( زن  254 و   ) درصـد  1/42( مـرد    185از خروجي باال ما در مي يابيم كه         
 توجه به تعـداد پاسـخگويان در زيرگروههـاي گونـاگون            .ندتهس نفر   439ود دارند و كل آنها      نمونه وج 

بهتر است كه تعداد افراد در گروههـا تقريبـا   ) ANOVAمانند ( دربرخي تحليل ها .نمونه شما مهم است   
كـم  هنگامي كه اندازه ها بسيار نابرابر است، به خصوص در زماني كه حجم نمونـه شـما                  . مساوي باشند 

  .است برخي تحليل ها نمي توان انجام داد

  متغيرهاي پيوسته

ي اچـون آمـاره هـ   .  آسـانتر اسـت  Descriptivesبراي متغيرهاي پيوسته ماننـد سـن اسـتفاده از         
 اي ارائـه جـدول فراوانـي بـر        .تلخيصي مانند ميانگين، ميانه، انحراف معيار را در اختيار شما مـي گـذارد             

ان موضوعيتي ندارد چرا كه چنين جدولي طـوالني و كـم محتـوا خواهـد                متغيرهاي پيوسته معموال چند   
 و يوسته را در يك قدم بـه دسـت آوريـد          شما مي توانيد آماره هاي مورد نظر براي همه متغيرهاي پ          . بود

متغيرهاي مـورد نظـر خـود را وارد قـسمت     است  كافي .كار را متغير به متغير انجام دهيد  نيست اين   الزم  
Variables بـه ايـن    .  البته اگر تعداد متغيرهاي شما زياد باشد خروجي شـما طـوالني خواهـد شـد                .د كني

  . متغير با هم آماره هاي توصيفي را بگيريدتابراي هرچندترتيب شايد بهتر باشد 
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  :رويه به دست آوردن آماره هاي توصيفي براي متغيرهاي پيوسته

ــه Analyseدر منـــوي  . 1 ــاب و پـــس از آن  Descriptive Statistices گزينـ را انتخـ
Descriptivesرا برگزينيد . 

تمام متغيرهايي را كه مي خواهيد براي آنها آماره هاي توصـيفي را بـه دسـت آوريـد                . 2
 ).مانند سن، كل استرس ادراك شده و غيره.  كنيدVariablesوارد قسمت 

انحـراف   (standard deviation، )ميـانگين  (mean آمـاره هـاي   Optionsدر گزينـه   . 3
ــارم ــشترين )عي ــرين )Maximum(، بي ــولگي )Minimum(، كمت و ) skewness(، چ

 .را انتخاب كنيد) kurtosis(كشيدگي 
 . را فشار دهيدOK و سپس Continueدكمه هاي  . 4

  
  :خروجي اين رويه چنين خواهد بود

Descriptive Statistics

439 18 82 37.44 13.202 .606 .117 *.203 .233

433 12 46 26.73 5.848 .245 .117 .182 .234

435 7 30 22.12 4.429 *.494 .117 .214 .234

436 8 28 21.76 3.970 *.613 .117 .285 .233

430 20 88 60.63 11.985 *.401 .118 .257 .235

425

age

total perceived stress

total optimism

total mastery

total PCOISS

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation

Skewness Kurtosis

 
 

  Descriptiviesتفسير خروجي 

 به عنـوان مثـال بـه متغيـر سـن      .در جدول باال اطالعات خواسته درباره هر متغير ارائه شده است   
 تـا  18پاسخگويان بين دامنه تغييرات سن .  پاسخگو وجود دارد439داده هاي مربوط به سن   . توجه كنيد 

 اين اطالعات مي توانـد در       . بوده است  20/13 و انحراف معيار آن      44/37 بوده است كه ميانگين آن       82
  .ده قرار گيردبخش روش گزارش پژوهش براي توصيف نمونه مورد استفا

چـولگي و   (توصـيفي دربـاره توزيـع متغيـر اطالعـاتي بـه مـا مـي دهنـد                   هـاي   بخشي از آمـاره     
تحليـل هـاي پـارامتري      اين اطالعات زماني مورد نياز خواهد بود كـه شـما مـي خواهيـد از                 ). كشيدگي

ان تقـارن توزيـع   اخصي براي ميز مقدار چولگي ش). و آناليز واريانسt-testبه عنوان مثال (استفاده كنيد   
 .اسـت ) باالتر يا پايينتر از توزيع نرمال بـودن       (كشيدگي هم شاخصي براي ميزان بلندي قله توزيع         . است

ير كشيدگي و چولگي صفر خواهند شد كـه البتـه در علـوم اجتمـاعي            اگر توزيع كامال نرمال باشد مقاد     
  .اتفاقي نادر است

ي مثبت توزيع متغير مورد نظر      جود چولگ اگر مقدار شاخص چولگي مثبت باشد نشان دهنده و        
و مقادير منفي شاخص چـولگي هـم نـشان      )يعني داده ها بيشتر حول مقادير كمتر انباشته شده اند         ( است
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يعني داده ها بيشتر در سمت راسـت توزيـع مجتمـع    (توريع داده چولگي منفي است  دهنده آن است كه     
را اده ها در مركـز مجتمـع شـده انـد و قلـه بلنـدي        كشيدگي مثبت نشان دهنده آن است كه د     ).شده اند 

مقادير منفي براي شاخص كشيدگي هم نشان دهنـده آن اسـت            .  دنباله هاي آن باريك اند     اند كه ساخته
دارد كـه داراي دنبالـه هـاي         داده ها كمتر در مركز مجتمع شده اند و قله كوتاهي در توزيـع وجـود               كه  

. نخواهـد آورد    بزرگ باشد چولگي مشكلي براي تحليل بوجود       اندازه كافي به   اگر نمونه    .ضخيم است 
كشيدگي موجب كمتر تخمين زدن واريانس خواهد شد كه البته اين امر هم با بزرگ بودن نمونه كمتر                  

  ). باشد200حجم نمونه بيشتر از (خواهد شد 
ونـه  نمبـودن   آزمونهاي براي بررسي چولگي و كشيدگي وجود دارند، اما اين نسبت به بزرگ              

پيشنهاد شده است كه براي .بسيار حساس هستند يعني با بزرگ بودن حجم نمونه مشكل حل خواهد شد     
 توزيـع در   شيوه بررسي دقيقتر نرمال بـودنِ .هيستوگرام رسم كنيم ، شكل آن را ببينيم مثال       بررسي توزيع 

  .بخش  بعدي توضيح داده شده است

  بررسي نرمال بودن

 بخشهاي چهارم و پنجم اين كتاب ارائه شده اند فرض مـي كننـد              تكنيكهايي كه در  بسياري از   
انـي   توزيع نرمال متقارن و زنگي شكل اسـت و بيـشترين فراو          .كه توزيع نمرات متغير وابسته نرمال است      

 نرمـال بـودن توزيـع را    . به يكسان توزيع شده انـد      هاآن در ميانه توزيع قرار دارد و در دو سوي آن داده           
اما تكنيكهاي ديگري هم براي انجـام ايـن   . با محاسبه چولگي و كشيدگي بررسي كرد  تاحدي مي توان    

  .وجود دارد كه توضيح داده خواهند شد Descriptive Statistics در Exploreكار در گزينه 
) Total perceived stress(استرس ادراك شـده  در اين مثال ما مي خواهيم نرمال بودن متغير 

براي اين كار از قـسمت       ( كار را براي زنان و مردان به طور جداگانه انجام داده ايم             اين .را بررسي كنيم  
Factor List در كادر Exploreكاري كه ما انجام مي دهيم مقدمه اي بـراي انجـام   .) استفاده كرده ايم 

t-test               بـراي توضـيحات بيـشتر      (اسـت    براي بررسي تفاوت استرس ادراك شده در ميان زنـان و مـردان
اگر مي خواهيـد نرمـال بـودن متغيـر     . ) به فصل پانزدهم مراجعه كنيد     t-testرباره نمونه هاي مستقل در      د

 گفتـه  Factor Listاسترس ادراك شده را به طور كلي بررسي كنيد، آنچـه در زيـر دربـاره اسـتفاده از     
  .شده است انجام ندهيد
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 :Exploreشيوه بررسي نرمال بودن توزيع با استفاده از 

ــه Analyseدر منـــوي  . 1 ــاب و پـــس از آن Descriptive Statistices گزينـ  را انتخـ
Exploreرا برگزينيد . 

متغيري را كه مي خواهيد نرمال توزيع آن را بررسي كنيد انتخاب كنيـد و در قـسمت              . 2
Dependent List Boxدر اينجا مـا متغيـر اسـترس ادراك شـده     . وارد كنيد )Total 

perceived stress ( ارد كرده ايمرا و. 
متغيري را كه مي خواهيد بر اساس داده هـاي شـما گروهبنـدي يـا تقـسيم شـود وارد                      . 3

 .را وارد كرده ايم) Sex(در اينجا ما متغير جنس .  كنيدFactor Listقسمت 
بـا ايـن    . را انتخـاب كنيـد    ) يعني هردو  ( Both نام دارد گزينه     Displayدر قسمتي كه     . 4

 .دو نمايش داده خواهند شدكار نمودارها و آماره ها هر
 را Histogram آن  Descriptives را فـشار دهيـد و سـپس در قـسمت     Plotsدكمـه   . 5

 را Continue و  را هـم انتخـاب كنيـد   Normality plots with tests .انتخـاب كنيـد  
 .انتخاب كنيد

 Exclude cases گزينه Missing Valuesدر قسمت .  را فشار دهيدOptionsدكمه  . 6

pairwiseدكمه . را انتخاب كنيد Continue  و سپس Okرا بزنيد . 

  
  :خروجي اين كار چنين خواهد بود
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Descriptives
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total perceived stress
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Tests of Normality

.074 184 .015 .987 184 .096

.064 249 .015 .992 249 .176

sex
MALES

FEMALES

total perceived stress
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov*Smirnov
a

Shapiro*Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
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  Exploreتفسير خروجي هاي بدست آمده از 

خروجي هاي بدست آمده در اين قسمت بسيار طوالني شد و اگر ندانيد كه به دنبال چه هستيد     
  :ا قدم به قدم پيش خواهيم رفتدر اينج. تفسير آن ها سخت خواهد بود

 نام دارد، آماره هاي توصيفي و ديگر اطالعات مربـوط  Descriptivesدر جدولي كه   •
ين جدول به دو بخش تقسيم شده است كـه          در اينجا ا  . به متغيرهاي شما ارائه شده اند     

 متغيـري را  Factor Listاگـر شـما در قـسمت    . مربوط به دو گروه مردان و زنان است
اين اطالعات براي كل داده ها يك جـا داده خواهـد شـد و بـه تفكيـك                   نكنيد،  وارد  

ميـانگين، ميانـه،   (شما برخي از اين اطالعات را مي شناسيد     . زنان و مردان نخواهد بود    
آنچه كه شـما احتمـاال بـا آن آشـنا نيـستيد،             ). انحراف معيار، مينيمم، ماكزيمم و غيره     

 5 براي محاسبه اين آماره SPSS .است) Trimmed Mean 5%% ( 5ميانگين پيراسته 
درصد داده ها را از باال و پايين داده ها حذف مـي كنـد و سـپس ميـانگين داده هـاي                       

اگر مقدار ميانگين پيراسته را با ميانگين داده هاي اصـلي           . باقيمانده را محاسبه مي كند    
ه بگيريـد كـه در      مقايسه كنيد و تفاوت زيادي را مشاهده كنيد آنگاه مي توانيـد نتيجـ             

بـه  . تـاثير زيـادي دارنـد   ) چه مقادير كم و چـه زيـاد    (داده هاي شما، مقادير دورافتاده      
-آنگاه نتيجه مي كمتر باشد، بسيارعبارت ديگر اگر ميانگين پيراسته از ميانگين اصلي       

 در داده هـا   ، نسبت به ديگر مقادير    ،گيريم كه تعدادي اندك از مقادير بسيار كوچك       
د كه ميانگين اصلي را به شدت تحت تاثير حضور خود قـرار مـي دهنـد و                  وجود دارن 
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-ر از ميـانگين اصـلي باشـد آنگـاه مـي     اگر ميانگين پيراسته به دست آمده بسيار بزرگت 

كه تعداد اندكي مقادير بسيار بزرگ نسبت به بقيه داده هـا وجـود دارنـد                توانيم نتيجه   
اگـر داده هـاي دورافتـاده    . ر داده انـد كه ميانگين اصلي را تحت تاثير حضور خود قرا  

 آنها را بيشتر مورد بررسي قرار دهيـد چـرا كـه           ثير زيادي بر آماره هاي شما داشتند،      تا
 .را به شدت تحت تاثير قرار دهندهم ممكن است بقيه تحليلهاي شما 

هم در بخشي از اين جدول داده       ) Kortosis(و كشيدگي   ) Skeness(مقادير چولگي    •
در بخـش   (  اطالعاتي را به ما مـي دهنـد          ،ين دو آماره درباره توزيع داده ها      ا. شده اند 

 ). قبل درباره معني مقادير اين آماره ها بحث شده است

ــه  • ــوگروف  Tests of Normalityدر جــدولي ك ــاره كولم ــايج آم ــام دارد نت -  ن
ا اين آماره نرمال بـودن توزيـع ر  . داده شده اند)  Kolmogrov-Smirniv(اسميرنوف 

يعنـي مقـدار معنـي داري آن بـيش از     (اگر نتيجه غير معني دار باشـد  . بررسي مي كند  
در مـورد ايـن داده هـا مقـدار        . توزيع نرمال اسـت   معني آن اين است كه      )  باشد   05/0

 به دست آمده است كه نشان دادن تخطي از فـرض            015/0معني داري براي هر گروه      
 .چنين نتيجه اي كامال معمول استدر نمونه هاي بزرگتر . نرمال بودن است

را مـي تـوان در هيـستوگرام هـا     ) زنان و مـردان ( شكل واقعي توزيع داده ها در گروه    •
)Histogram ( در اين مثال براي هر دو گروه، داده ها تاحد قابل قبـولي          . مشاهده كرد

هـم  اين موضوع را مي توان با بررسي نمودارهاي احتمال نرمـال            . توزيعي نرمال دارند  
در ايـن  ).  نـام دارنـد  Normal Q-Q Plotsنمودارهـايي كـه   (مورد بررسـي قـرار داد   

نمودارهاي مقادير مشاهده شده در مقابل مقادير مـورد انتظـار در توزيـع نرمـال رسـم                  
 . خط تقريبا مستقيم نشان دهنده نرمال بودن توزيع است. شده اند

حاصل رسم مقـادير مـشاهده    نام دارند،  Detrended Normal Q-Qنمودارهايي كه  •
در اين نمودار نبايد دسـته بنـدي        . شده در مقابل انحراف مقادير از توزيع نرمال هستند        

 . خاصي در داده ها مشاهده شود و اكثر آنها بايد حول خط صفر توزيع شده باشند

توزيع داده ها )box plot(نمودار آخري كه در خروجي ارائه شده اند، نموداري جعبه  •
 مستطيل نشان دهنده فاصله ميان چارك اول و چارك سوم اسـت             . گروه است    در دو 

دو بال باال و پايين مستطيل هم نـشان  ).  درصد داده ها در آن فاصله قرار دارند      50كه  (
 .دهنده مقادير مينيمم و ماكزيمم داده ها است
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  بررسي داده هاي دورافتاده

رسي مي شوند نسبت به داده هاي دورافتـاده         بسياري از تحليل هاي آماري كه در اين كتاب بر         
)outliers (االتر يا پايينتر از اكثريت دادهافتاده مقاديري هستند كه بسيار برداده هاي دو. حساس هستند-

تكنيكهايي كه دربخـش قبـل توضـيح داده شـدند را مـي تـوان بـراي بررسـي داده هـاي                       . ها قرار دارند  
اين  قبال  . ر رهيافت ديگري هم به اين منظور توضيح داده شده است          در اين زي  . دورافتاده هم به كار برد    

  . براي بررسي داده هاي اشتباه به كار برده ايمرا رهيافت 
  

  شيوه تشخيص داده هاي دورافتاده

  Explore  و سپس گزينه  Descriptive Statistics، گزينه Analyzeدر داخل منوي  . 1
 . را انتخاب كنيد

انتخـاب ايـن   .  انتخاب شـده اسـت  Bothطمئن شويد كه گزينه   مDisplayدر قسمت    . 2
 .  هم آماره ها و هم نمودارها را ارائه دهدSpssگزينه موجب مي شود كه 

به عنوان مثال متغير اسـترس ادراك شـده         (بر روي متغير مورد نظر خود كليك كنيد            . 3
)tpstress ( ( و آن را به قسمتDependent List منتقل كنيد  . 

 Label casesكليـك كنيـد و آن را بـه قـسمت     ) id( متغيـر شـماره شناسـايي    بر روي . 4
اين كـار موجـب مـي شـود كـه در خروجـي نقـاط دورافتـاده بـا شـماره                      . منتقل كنيد 

 . شناسايي شان مشخص شوند

 continue كليك كنيـد و سـپس   Outliersبر روي .  كليك كنيد Statisticsبر دكمه    . 5
 .را انتخاب كنيد

مـي  اگـر خواسـتيد   .  را انتخـاب كنيـد  Histogram.  كليك كنيدPlotsبر روي دكمه     . 6
 .را هم انتخاب كنيد) Stem and Leaf(نمودار ساقه و برگ توانيد 

 را انتخاب كنيد و Exclude cases pairwiseگزينه .  را انتخاب كنيدOptionsدكمه  . 7
 . را بزنيدOK بعد از آن  Continueسپس 

  :ي شود، چنين خواهد بودخروجي كه از اين رويه حاصل م
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Descriptives
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Extreme Values

24 24 46

130 157 44

55 61 43

6 6 42

123 144 42a

311 404 12

5 5 12
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Only a partial list of cases with the value 42 are shown in the table of upper
extremes.
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  Exploreتفسير خروجي هاي 

  . اين خروجي اطالعات بسيار مفيدي درباره توزيع متغير به شما مي دهد
آيـا داده هـايي خـارج از      . به دنباله هـاي توزيـع بنگريـد       . اول به هيستوگرام نگاه كنيد     •

اگـر  . فتـاده بـودن را دارنـد   محدوده  وجود  دارند؟ اگر چنين است آنها پتانـسيل دورا    
توزيع شبيه منحنـي يكنـواختي اسـت آنگـاه احتمـاال داده هـاي دورافتـاده اي وجـود                    

 . ندارند

 بـه عنـوان دورافتـاده شـناخته     Spssداده هـايي را كـه   . دوم به نمودار جعبه اي بنگريد   •
 ايـن   .است با دايره هايي كوچك كه شماره اي به همراه آنهاست نشان داده شده انـد               

شماره ها همان شماره شناسايي كيس است كه بـه شـما كمـك مـي كنـد آن را پيـدا                      
 5/1  نقاطي را به عنوان دورافتاده در نظر مي گيرد كه به انـدازه بـيش از     Spss. كنيد

 برابر طول جعبـه  3نقاطي كه بيش از     . برابر طول جعبه ها از لبه آنها فاصله داشته باشند         
 اين نقاط   .نشان داده مي شوند   ( * )  ه باشند با عالمت  ستاره       ها از لبه آنها فاصله داشت     

 مثال ما چنين نقـاطي وجـود ندارنـد، امـا نقـاط دورافتـاده                بسيار دورافتاره هستند و در    
 اگر چنين نقـاطي در داده هـاي        . است 157 و   24وجود دارند كه شماره شناسايي آنها       

 .يدخود يافتيد بايد تصميم بگيريد كه با آنها چه كن
. نقـاطي خـاص هـستند   اينكه  يا ي شود نقاط دورافتاده خطا هستند   مهم است كه بررس    •

بررسي كنيد كه آيا مقدار به دست آمده در دامنه تغييرات ممكن براي آن متغير قـرار             
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ئن شويم  رسشنامه مربوطه مراجعه شود تا مطم     گاهي اوقات بهتر است به پ     . دارد يا خير  
 اگر دريافتيد كه مقـدار مـورد نظـر خطـا           .وارد نشده است  كه مقدار مورد نظر به خطا       

اگـر مطمـئن    . بوده است آن را تصحيح كنيد و نمودار جعبه اي را دوباره رسـم كنيـد               
شديد كه نقطه دورافتاده مورد نظر خطا نيست بلكه موردي خـاص اسـت آنگـاه بايـد             

 كـه تمـام نقـاط       برخي آماردانان پيشنهاد كرده انـد     . تصميم بگيريد كه با آن چه كنيد      
برخي از آنها پيشنهاد كرده اند كه مقدار داده هـاي          . دورافتاده از داده ها حذف شوند     

 .  كه در داده ها وجود دارددورافتاده تغيير داده شود و مقاديري جايگزين آنها شوند

  به شما داده شده است كمك مـي كنـد كـه     Descriptivesاطالعاتي كه در جدول  •
آمـاره اي كـه بـراي    . دورافتاده براي شما تا چه حد مشكل ساز هـستند        دريابيد مقادير   

 همانطور كه گفتيم براي محاسـبه ايـن        .اين بررسي مناسب است ميانگين پيراسته است      
 درصد از مقادير كمترين داده ها       5 درصد از بيشترين مقادير داده ها و         Spss 5 ،آماره

انـده ميـانگين را محاسـبه كـرده     را حذف كرده است وسـپس از روي داده هـاي باقيم        
 اگر ميانگين پيراسته را با ميانگين اصلي مقايسه كنيد آنگاه درخواهيد يافت كـه    .است

اگر اين دو ميـانگين تفـاوت فاحـشي داشـتند           . نقاط دورافتاده تا چه حد موثر بوده اند       
ين داده  در مثال مـا ميـانگ     ( اين داده ها را بيشتر بررسي كنيد        آنگاه الزم است كه شما      

از آنجايي كه ايـن دو مقـدار در ايـن           ).  بوده است  64/26 و ميانگين پيراسته     73/26ها  
 . آنها را از داده هاي خود حذف نمي كنيممثال چندان متفاوت نيستند ما 

اگر تصميم مي گرفتيم كه داده هاي دورافتاره را حذف كنيم آنگاه الزم مي شد كـه                  •
اين جدول كمترين و بيـشترين مقـادير   . ي كنيم را هم بررسExtreme valuesجدول 

. را در اختيار مـا مـي گـذارد        ) idمتغير  ( به همراه شماره شناسايي آنها       ،مربوط به متغير  
هنگامي كه كـيس    . اين جدول براي پيدا كردن مقادير دورافتاده به ما كمك مي كند           

دار متغيـر را در     مورد نظر را پيدا كرديم الزم است بـه فايـل داده هـا بـازگرديم و مقـ                  
 . كيس مورد نظر تغيير دهيم
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  فصل هفتم 

  

  استفاده از نمودارها براي توصيف و بررسي داده ها

  
نمونه و متغيرهاي با اينكه آماره هاي به دست آمده در فصول قبل اطالعات بسيار خوبي درباره 

 Spss. مـشخص مـي شـوند      بـه طـور بـصري بـسيار بهتـر            دست مي دهد امـا برخـي از ويژگـي هـا           ما به   
 در اين فصل روشـهاي اساسـي بـراي رسـم          . نمودارهاي بسيار گوناگوني را در اختيار شما قرار مي دهد         

  :نمودارهاي زير ارائه خواهند شد
 هيستوگرام •

 )بار چارت(نمودار ميله اي  •
 ) scatterplots(نمودار پراكندگي  •

 )box charts(نمودار جعبه اي  •
 )line charts(نمودارهاي خطي  •

  
در ايـن بخـش   . خودتان با آزمايش به بررسي هريك از نمودارها و ويژگي هاي آنها بپردازيـد       

نمودارهايي كه در اين فـصل  . تنها مقدمه كوتاهي ارائه خواهد شد تا شما بتوانيد كار خود را آغاز كنيد        
  .  هستندsurvey.savرسم شده اند همگي با استفاده از فايل 

ايي هاي براي ايجاد تغييرات دلخواه در ظاهر نمودارها ارائه شده است تـا              در پايان فصل راهنم   
اين كار در ارائه گـزارش پـژوهش بـسيار          . بتوانيد نمودار خود را آنگونه كه دلخواهتان است ارائه كنيد         

شـيوه ايـن كـار در    .  منتقل كردWord را مي توان به آساني به نرم افزار  spssنمودارهاي . كاربرد دارد
  .ايان همين فصل توضيح داده شده استپ

  

  هيستوگرام

ماننـد سـن، اسـترس ادراك    (هيستوگرام براي نمايش توزيع يك متغير پيوسته به كار مـي رود            
  ).شده 
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  شيوه رسم يك هيستوگرام

 ايـن  . را انتخـاب كنيـد  Chart Builder و سـپس  Graphاز منوي باالي صفحه، ابتـدا   . 1
 .ه راحتي نمودار مـورد نظـر خـود را انتخـاب كنيـد             گزينه به شما امكان مي دهد كه ب       

 . صفحه اي مانند شكل زير ظاهر خواهد شد

 
 1-7شكل 

و از ميان انواع هيستوگرام، مدل سـاده آنـرا          .  كليك كنيد  Histogramبر روي گزينه     . 2
 ). مانند شكل باال(انتخاب كنيد 

وير نمـودار در آن  ر خود كليك كنيد و آن را به قسمتي كه تص بر روي متغير مورد نظ     . 3
يعني بر روي آن كليك كنيد، دكمه موس را فـشرده نگـه       (ها درگ كنيد  xدر محور   

ايـن متغيـر بايـد      . ) هـا قـرار دهيـد      xداريد و در اين حال متغير مورد نظر را در محـور             
 بـا ايــن كـار پنجــره   ).tpstressبــه عنـوان مثــال اسـترس ادراك شــده    (.پيوسـته باشـد  

 .ر مي شود كه مانند شكل زير استتر ديگري نيز ظاهككوچ
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  2-7شكل 

اين گزينه نمـودار نرمـالي بـر روي    .  را انتخاب كنيد Display normal curveگزينه  . 4
توزيع شما رسم خواهد كه نشان مي دهد نمودار نرمال بـراي چنـين تـوزيعي چگونـه                  

 . شكلي دارد

  Titles/Footnotesنـه   اگر مايل هستيد كه نمودار شما عنوان داشته باشد بر روي گزي            . 5
در قـسمت مـشخص شـده        كليك كنيد و عنـوان دلخـواه خـود را            )پانويسها/ عنوانها(

  مانند شكل زير  ).»هيستوگرام استرس ادراك شده«به عنوان مثال . ( تايپ كنيد
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 .  كليك كنيدOKبر روي گزينه  . 6

  :خروجي حاصل چنين شكلي خواهد داشت
  

total perceived stress
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  تفسير خروجي هيستوگرام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 66

  
  

  

  فصل هشتم 

  دستكاري در داده ها 

  
هنگامي كه داده هاي خود را وارد كرديد و صحت آن هم بررسي شد حال بايد در داده هـاي                 
. خام آنچنان تغيير ايجاد كنيد كه به شكلي درآيند كه براي آزمون فرضيه هاي شما قابل اسـتفاده باشـند     

  :وع سواالت تحقيق اين فرآيند شامل مراحل زير خواهد بودبسته فايل داده ها، متغيرهاي مورد نظر و ن
با هم يك طيف را مي سازند تا نمره اي كلي براي طيـف              جمع كردن گويه هايي كه       •

ماننـد طبـف اعتمـاد بـه نفـس          . كه از تعدادي گويه تشكيل شده است بـه دسـت آيـد            
)Self-esteem(    خوش بيني ،)optimism(       استرس ادراك شـده و غيـره ، .Spss   ايـن 

 .كار را با سرعت و دقت بسيار انجام مي دهد و نياز به محاسبه با دست نيست
تغيير شكل توزيع متغيرهايي كه براي تحليل آنهـا نيـاز اسـت كـه توزيـع آنهـا نرمـال                      •

 .باشند
ماننـد جـوان، ميانـسال و       (به متغيرهـاي مقولـه اي       ) مانند سن   (تبديل متغيرهاي پيوسته     •

 .ي تحليل ها مانند آناليز واريانسبراي انجام برخ) سالمند
  

  .شيوه اعمال تغييرات در داده ها در ذيل توضيح داده شده اند
  

  محاسبه نمره كل براي طيفها

قبل از آنكه تحليلهاي آماري را بر روي داده ها انجام دهيد بايد نمره كل را براي طيفهايي كـه     
  : دو مرحله دارداين كار. از تعدادي گويه تشكيل شده اند به دست آوريد

 .معكوس كردن كدگذاري گويه هايي كه معني منفي دارند: مرحله اول •
 .جمع كردن گويه هايي كه سازنده طيفها و خرده طيفها هستند: مرحله دوم •
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قبل از اينكه اين كار را انجام دهيد الزم است كه طيفها و سنجه هايي را كه در پـژوهش خـود              
اين كار به اين خاطر مهم است كه شما بايد بفهميـد كـه   . يد و بفهميدبه كار مي بريد به خوبي درك كن  

م گويه ها معكوس كدگذاري شده اند تا قبل از جمع كردن آنها با هـم، كدگـذاري آنهـا را تغييـر                       كدا
جمـع  يكجـا   همچنين برخي طيفها از چند خرده طيف تشكيل شده اند و نبايد همه آنها را بـا هـم                    . دهيد
اينكار اهميت زيادي دارد به اين خاطر كه صحت تحليل هاي بعدي شما بـه صـحت   انجام درست   . كرد

  .انجام اين كار بستگي دارد

  معكوس كردن كدگذاري گويه هاي منفي: مرحله اول

در برخي از طيفها برخي گويه ها را منفي پپرسيده اند تـا از سـوگيري پاسـخگويان جلـوگيري            
سوال اول مثبت پرسيده    . در مثال ماست  ) Optimism(ي  طيف سنجش خوش بين   مثال اين موضوع    . شود

در موقعيتهاي نامشخص، من انتظار بهترين      «): يعني نمره باالتر نشان دهنده خوش بيني است       ( شده است   
):  نمره باالتر نشان دهنـده خـوش بينـي كـم اسـت          (اما گويه دوم منفي عنوان شده است        . »حالت را دارم  

بنابراين قبل از اينكـه نمـره كـل را بـراي طيـف           . »راي من بيافتد خواهد افتاد    اگر قرار باشد اتفاق بدي ب     «
بايـد  . خوش بيني محاسبه كنيم بايد نمرات مربوط به سواالتي را كه منفـي پرسـيده انـد معكـوس كنـيم                    

 شيوه معكـوس كـردن   .نمره باالتر نشان دهنده خوش بيني بيشتر استها مطمئن شويم كه در تمام گويه    
در ايـن طيـف از طيـف      .  از طيف خوش بيني در ذيل ارائـه شـده اسـت            6 و   4،  2ويه هاي   كدگذاري گ 

) بسيار موافـق   (5و ) بسيار مخالف  (1بنابراين نمرات اين طيف بين      . ليكرت پنج تايي استفاده شده است     
  . خواهند بود

  :قبل از اينكه تحليل خود را شروع كنيد به دو نكته زير توجه كنيد
اي خود يك كپي تهيه كنيد زيرا اگر اشتباه كنيد داده هاي اصلي خود              از فايل داده ه    •

 . پس حتما نسخه هاي ديگري از فايل اصلي خود ذخيره كنيد. را از دست خواهيد داد

 Calculate مطمئن شويد كه گزينه Data و بعد از آن Options سپس Editدر منوي  •

values immediatelyاست كه تمام دسـتورات شـما    اين گزينه براي آن. فعال است 
 .) مراجعه كنيد5براي توضيحات بيشتر به فصل (. بالفاصله اجرا شوند

  

  شيوه معكوس كردن نمرات گويه هاي يك طيف

 Into سپس Recode گزينه Transform، از منوي  Data Editorدر پنجره  . 1

same variableرا انتخاب كنيد . 
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 ,op2( معكوس شوند انتخاب كنيد گويه هايي را كه مي خواهيد نمرات آنها . 2

op4, op6 (  و آنها را به قسمتVariables منتقل كنيد  . 

 .  كليك كنيدOld and new variablesبر روي دكمه  . 3

 . را وارد كنيد1  عدد Old valueدر قسمت  •
اين كار موجـب مـي   . ( را وارد كنيد5 عدد New valueدر قسمت  •

 .) شوند5 بوده اند تبديل به 1 شود كه تمام متغيرهايي كه در ابتدا

ــه  . 4 ــدAddدكم ــه      .  را بزني ــسمتي ك ــه در ق ــود ك ــي ش ــب م ــار موج ــن ك اي
Old→New5→1:  نام دارد چنين چيزي ظاهر شود 

 :به عنوان مثال. براي نمرات باقيمانده هم همين كار را انجام دهيد . 5
  . را بزنيدOk را وارد كنيد و 4 عدد New value و در 2 عدد Old valueدر 
  .  را بزنيدOk را وارد كنيد و 3 عدد New value و در 3 عدد Old valueدر 
  .  را بزنيدOk را وارد كنيد و 2 عدد New value و در 4 عدد Old valueدر 
  .  را بزنيدOk را وارد كنيد و 1 عدد New value و در 5 عدد Old valueدر 

يم و جديـد وارد كـرده       هميشه يكبار ديگر مقاديري را كه بـه عنـوان مقـادير قـد             
.  تـايي نيـستند  5هميـشه تمـام گويـه هـا     . بررسي كنيد تا اشتباهي رخ نـداده باشـد    

مطمئن شويد كه تمام نمرات ممكن را معكوس       . ممكن است بيشتر يا كمتر باشند     
  .كرده ايد

ري كه انجام داده ايـد مطمـئن شـديد آنگـاه            هنگامي كه كامال از صحت كا      . 6
Continue و Ok ب كنيد را انتخا. 

  
ر را انجام داديـد الزم اسـت كـه ايـن            ظهنگامي كه معكوس كردن كدها در گويه هاي مورد ن         

مي توانيد براي آنكه از صحت كـار خـود اطمينـان يابيـد، چنـد      . نكته را در كدنامه خود يادداشت كنيد 
  . بررسي كنيدRecodeكيس را قبل و بعد از 

  لي طيفجمع كردن گويه و محاسبه نمره ك: مرحله دوم

بعد از اينكه كدگذاري گويه هاي منفي معكوس شد آنگاه مي توانيد نمره كل طيف را بـراي                  
اين كار را زماني انجام دهيد كه فايل داده هاي شما تكميل شده است، يعنـي   . پاسخگويان محاسبه كنيد  

 كـه   Excelيي مثـل   مانند نرم افزارهاspssنكته مهم آن است كه . تمام متغيرها و كيس ها وارد شده اند 
  . نيست،با ورود داده هاي جديد دوباره انجام مي دهندرا محاسبات 
  



 69

  شيوه محاسبه نمره كل براي يك طيف

 و سـپس  Transform ، از منوي باالي صفحه گزينه Data Editorدر پنجره  . 1
Compute را انتخاب كنيد  . 

كـه مـي    نـام دارد، نـام متغيـري جديـدي را     Target Valueدر قـسمتي كـه    . 2
خوب اسـت كـه اول نـام        (خواهيد نمرات كل طيف در آن باشند وارد كنيد          

 شروع كنيد تا نشان دهنـده مجمـوع بـودن آن باشـد و          Tمتغيرهاي خود را با     
هنگام انجام تحليل ها بتوان به ترتيب الفبايي متغيرهايي كه نمـره كـل طيـف               

 ).در آنهاست آسانتر يافت

ي از نـام متغيـري كـه در فايـل     د بـه طـور اتفـاق   نكته مهم آن است كه مراقب باشي 
ــد   داده ــادير جدي ــر اينــصورت مق ــد، در غي هــاي شــما وجــود دارد اســتفاده نكني

جايگزين مقادير اصلي در آن متغير خواهد شد و شما داده هاي خود را از دست                 
 . خواهيد داد

 توضيح متغير Labelدر قسمت .  كليك كنيدType & Labelبر روي دكمه  . 3
 كليك  Continueو بر روي    ) به عنوان مثال خوشبيني كل    (را بنويسيد   جديد  

 . كنيد

 قـرار دارنـد، متغيـر    Computeاز ليست متغيرهايي كه در سمت چپ پنجـره         . 4
 ).op1(مربوط به گويه اول را انتخاب كنيد 

 روي آن است كليك كنيد تا اين متغير بـه           ►بر روي دكمه اي كه عالمت        . 5
 .   منتقل شود Numeric Expressionقسمت 

 .را بزنيد+ در قسمتي كه مانند ماشين حساب است دكمه  . 6
و دوبـاره  .   منتقـل كنيـد   Numeric Expressionگويه دوم را هم به قسمت  . 7

اين كار را تا زماني كه تمام گويـه هـاي مربـوط بـه طيـف در       . بزنيد+ دكمه  
 .   با هم جمع شوند انجام دهيد Numeric Expressionقسمت 

  ظـاهر مـي شـود     Numeric Expressionت محاسباتي كه در قـسمت  عبار . 8
 op1+op2+op3+op4+op5+op6: بايد اين چنين باشد

دوباره آنچه انجام داده ايد بررسي كنيد تا خطايي وجود نداشته باشد، آنگاه              . 9
 . را بزنيدOKكليد 
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رهـاي شـما اضـافه      نتهـاي متغي   ناميديم در ا   TOPTIMبا انجام اين كار متغير جديدي كه آن را          
نمره اي كه براي هـر كـيس در ايـن متغيـر جديـد      . شود و مقادير جديد در درون آن قرار مي گيرند        مي

 ، اگر هر كدام از اين متغيرها براي يـك كـيس   . است op6 تا   op1قرار داده شده حاصل جمع متغيرهاي       
  .  بودگم شده و جاي آن خالي خواهدداده گمشده باشد، حاصل جمع آنها هم داده 

. همواره جزئيات مربوط به متغيرهاي جديدي را كه مي سازيد در كدنامه خود يادداشت كنيـد      
همچنـين  . نام متغير، توضبحات مربوطه و نيز شيوه ساختن آن را بـا جرئيـات در كدنامـه مـشخص كنيـد          

ن كـار بـه   ايـ . دامنه تغييرات ممكن براي اين متغير جديد را هم در كدنامه خود ثبت كنيد          است  مطلوب  
ايـن كـار همچنـين در       . شما كمك مي كند كه مقادير خارج از محدوده مورد انتظار را راحت تر بيابيد              

ين در وسط قـرار گرفتـه   به عنوان مثال اينكه آيا ميانگ. بررسي توزيع متغير جديد به شما كمك مي كند       
  است يا خبر؟

  صـحت مقـادير آن را    Descriptivesبعد از اينكه متغير جديد را سـاختيد بايـد بـا اسـتفاده از     
  ): را ببينيد5فصل  (بررسي كنيد

به پرسشنامه بازگرديد و بررسي كنيد كه دامنه تغييـرات ممكـن بـراي ايـن متغيـر چـه             •
و طيـف ليكـرت شـما       اگر طيف شما از ده سوال تـشكيل شـده باشـد             . حدودي است 

 و بيـشترين مقـدار      10آنگاه كمترين مقدار ممكن براي طيف       داشته باشد   چهار گزينه   
 و 10 بدهـد نمـره كـل او    1چرا كه اگر كسي به همه گويه هـا      .  خواهد بود  40ممكن  

 .  خواهد بود40 بدهد نمره كل او 4اگر به همه گويه ها 

 مطمئن شويد كه هيچ داده اي خارج از دامنه تغييرات   Descriptivesبا استفاده از منو      •
 . ممكن قرار ندارد

ه سنجيده ايد، پيشينه اي در منابع وجـود دارد، ميـانگين بـه دسـت           اگر براي متغيري ك    •
اگـر  . آمده براي طيف خود را با مقاديري كه ديگران به دست آورده اند مقايسه كنيد    

شـايد در  . تفاوت فاحشي را مشاهده مي كنيد بايد به دنبال دليل اين همه تفاوت باشيد          
 .ار خطا شده باشيدمعكوس كردن كد گويه ها و يا جمع كردن آنها دچ

شما مي توانيد تحليل هاي ديگري هم براي بررسي توزيع نمـرات بـه دسـت آمـده انجـام                    
  :دهيد
توزيع داده ها با استفاده مقـادير چـولگي و كـشيدگي مـورد بررسـي قـرار دهيـد                 •

 )فصل ششم را ببينيد(
-ع شـده وزيهيستوگرام را براي متغير جديد بكشيد تا ببينيد كه آيا داده ها نرمال ت        •

 .اند يا خير؟ و يا اينكه به تبديل نياز دارند
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  تيديل توزيع داده ها

به عنوان مثال طيف اعتماد بـه      ( اغلب هنگامي كه توزيع نمرات يك طيف را بررسي مي كنيد            
 گـاهي اوقـات   .مي بينيد كه متاسفانه توزيع داده ها به خوبي شبيه منحني نرمـال نيـست    ) عصبيتنفس يا   

ماننـد توزيــع متغيــر  (كــم گرفتـه انــد   مثبـت دارنــد، يعنـي بيــشتر پاســخگويان نمـرات    داده هـا چــولگي 
ماننـد  (؛ گاهي اوقات توزيع داده ها چولگي منفي دارد يعني بيشتر داده ها مقادير بـاال دارنـد        )افسردگي

ه د، پـس چـ    كننـ بيشتر تحليل هاي آماري بر اساس نرمال بودن توزيع متغير به كار مـي               ). اعتماد به نفس  
  بايد كنيم؟

ماننـد همبـستگي پيرسـون و آنـاليز     (يكي از گزينه ها آن است كـه اسـتفاده از آمـار پـارامتري              
) والـيس -رو اسـپيرمن، كروسـكال    (به كنار بگذاريم و و از جايگزينهـاي ناپـارامتري آنهـا             را  ) واريانس

 در بـاره ايـن   .مـي گـذارد   برخي از بهترين تكنيكهاي ناپارامتري را در اختيـار شـما             Spss. استفاده كنيم 
كـه   اما متاسفانه اين تكنيكها چندان قوي نيستند يعنـي درزمـاني             . بحث خواهد شد   21تكنيكها در فصل    

  . توانند وجود آن را نشان دهنداي وجود دارد ممكن است نرابطه
يك راه ديگر هنگامي كه با توزيع غيرنرمال مواجـه مـي شـويد آن اسـت كـه توزيـع خـود را                     

يعني بر اساس فرمولهاي خاصي داده هاي خود را تغيير دهيد تا توزيع آنها تـوزيعي نرمـال                  . يدتبديل كن 
. تبديلهاي گوناگوني وجود دارند كه بسته به نوع توزيعي كه شما داريد از آنها بايد استفاده كنيـد                 . شود

يه كرده انـد و     در منابع ديدگاههاي متضادي درباره اين تكنيك وجود دارد، برخي به شدت آن را توص              
  . برخي هم آن را رد كرده اند

  :فرمول
  متغير جديد = )SQRTمتغير اوليه(

ــشه دوم  ريــــــ
  بگيريد

  

  
  :فرمول

  متغير جديد = )LG10متغير اوليه(
  لگاريتم بگيريد
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  :فرمول
  متغير جديد= 1/ )متغير اوليه(

  معكوس كنيد

  
  :فرمول

  متغير جديد = -SQRT(Kمتغير اوليه(
 بزرگتـرين مقـدار متغيـر     Kكه در آن    

  . است1به عالوه 

تــصوير كنيــد و 
سپس معكـوس   

  كنيد 

  
  :فرمول

  متغير جديد = -LG10(Kمتغير اوليه(
 بزرگتـرين مقـدار متغيـر     Kكه در آن    

  . است1به عالوه 

تــصوير كنيــد و 
ســپس لگــاريتم 

  بگيريد

  
  :فرمول

  متغير جديد= K- /1)متغير اوليه(
 متغيـر   بزرگتـرين مقـدار   Kكه در آن    

  . است1به عالوه 

تــصوير كنيــد و 
سپس معكـوس   

  كنيد

  
  1-8شكل 
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 برخي از توزيعهايي كه با ممكن است به آنها برخـورد و شـيوه تبـديل آنهـا بـه             1-8در حدول   

 تبديل بهتر مي تواند به رفع مـشكل شـما      شما بايد تشخيص دهيد كه كدام        .توزيع نرمال ارائه شده است    
  . كمك كند

  )ترتيبي كمي(به متغيري طبقه بندي شده )فاصله اي(تبديل يك متغير پيوسته 

ممكـن اسـت    ) به عنوان مثال هنگامي كه مي خواهيد آناليز واريانس انجام دهيد          (گاهي اوقات   
بـه  (بخواهيد كه نمونه خود را به گروههاي مساوي بر حسب نمره مربـوط بـه يـك متغيـر تقـسيم كنيـد                       

در اين بخش شيوه انجام اين كار توضـيح  ). ال سه گروه كه نمره آنها كم، متوسط و زياد است          عنوان مث 
 را به سه گروه تقريبا مـساوي تقـسيم        survey.savدر فايل   ) سن (ageبه عنوان مثال متغير     . داده مي شود  

 استفاده كـرد  )median split(به طور مشابهي مي توان از تكنيك تقسيم كردن بر اساس ميانه . مي كنيم
  .كه در آن ميانه نقطه برش و تقسيم كيس ها به دو گروه است

اول بايد توزيع متغير پيوسته مورد نظر را بررسي كنيم و نقاطي كه برش از آنها كيـسهاي مـا را               
 آنگـاه متغيـر   . مـشخص كنـيم  ،به گروه تقريبا مساوي سن كم، سن متوسط و سن زياد تقـسيم مـي كنـد          

ايـن متغيـر جديـد تنهـا سـه مقـدار مـي پـذيرد         .  ناميده ايـم agegp كه ما آن را  جديدي خواهيم ساخت  
  ).زياد= 3متوسط، = 2كم، =1(

  محاسبه نقاط برش : گام اول

  شيوه محاسبه نقاط برش براي گروه بندي داده ها

 Frequencies و سـپس  Descriptive statistics، گزينـه  Analyzeاز منوي  . 1
 .را انتخاب كنيد

گروهبندي كنيد انتخـاب و بـه قـسمت    ) مانند سن(كه قصد داريد    متغيري را    . 2
Variablesمنتقل كنيد . 

 .… Cut points forو سپس گزينه .  كليك كنيدStatisticsبر روي دكمه  . 3

Equal groupsوارد كنيد چون مي3جاي خالي عدد در .  را انتخاب كنيد -

 را OK سـپس   و Continue دكمـه    .خواهيم سـه گـروه تقريبـا برابـر بـسازيم          
 .بزنيد
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  :خروجي حاصل جدول زير خواهد بود
  

Statistics

age

439

0

13.202

18

82

29.00

44.00

Valid

Missing

N

Std. Deviation

Minimum

Maximum

33.33333333

66.66666667

Percentiles

 
 

 

اگر شما  . نام دارد توجه كنيد   ) صدكها (Percentilesدر جدول باال به قسمتي كه       
بخواهيد سه گروه بسازيد آنگاه دو نقطه برش وجود خواهد داشـت كـه يكـي از         

و مقـاديري كـه بـراي ايـن د      . 67/66 است و ديگري صـدك       33/33آنها صدك   
براي تبديل متغير سن به متغيري ) 44 و دومي 29اولي (صدك محاسبه شده است 

-است به كـار مـي  ) كم، متوسط و زياد(طبقه بندي شده كه تنها داراي سه مقدار      

 29 دسته اول شامل كيسهايي خواهد بود كه سن آنها از كمترين مقـدار تـا                 .دنرو
 اسـت   44 تا   30سن آنها بين    دسته دوم كيسهايي خواهند بود كه       ). سن كم (است  

  .  سال و بيشتر است45و دسته سوم كيسهايي خواهند بود كه سن آنها 

  )agegp(ساختن متغير جديد مقوله اي : گام دوم

حال مي خواهيم متغير جديد مقوله اي خود را كـه تنهـا داراي سـه مقـدار اسـت                    
 متوسـط و    كـم، (هريك از كيسهاي نمونه ما در يكـي از ايـن سـه دسـته                . بسازيم

  . قرار خواهند گرفت) زياد



 75

  شيوه تبديل يك متغير پيوسته به متغيري گروه بندي شده

  و سـپس  Recode  گزينـه   Transform از منـوي  Data Editorدر پنجـره   . 1
Into Different Variableاين گزينه موجب مي شـود كـه   .  را انتخاب كنيد

 Into Sameنـه  عكـس گزي (تغييرات شـما در متغيـري جديـد ذخيـره شـود      

Variable               كه تغييرات را در همان متغير اصلي انجـام مـي دهـد و جـايگزين 
 ).مي كند

 Input Variable→ Output Variableمتغير مورد نظر خـود را بـه قـسمت     . 2
 . منتقل كنيد

 نـام متغيـر جديـد را كـه قـرارا اسـت       Output Variable Nameدر قـسمت   . 3
 را بـه    gpپـسوند   .  را انتخاب كرده ايم    agegp3ما نام   . ساخته شود وارد كنيد   

نام متغير اضافه كرده ايم تا يادآور گروه بندي شده بودن متغير جديـد باشـد                
)gp   مخفف grouped قبـل در ميـان       مراقب باشيد نام متغير جديـد از       ). است

 .متغيرهاي موجود شما وجود نداشته باشد
 .  كليك كنيدChangeبر روي دكمه  . 4

. يفي را كه براي متغير جديد در نظر داريد وارد كنيـد         توص Labelدر قسمت    . 5
 . »سن سه گروهي«به عنوان مثال 

 .  كليك كنيد Changeبر روي گزينه  . 6

 .  كليك كنيدOld and New Valuesبر روي دكمه  . 7

 : نام دارد كليك كنيد……Range: Lowest throughبر روي قسمتي كه  . 8
 ). 29در اين مثال  ( را وارد كنيد33/33در اين قسمت مقدار صدك  •

 spssيعنـي شـما از   .  نام دارد عدد را وارد كنيـد New Valueدر قسمتي كه  •
 Add دكمـه    . در نظر بگيرد   1 را به عنوان     29خواسته ايد از كمترين مقدار تا       

 . را بزنيد

 .  نام دارد كليك كنيد.……Range: ……. Throughبر روي دكمه كه  . 9

 بيشتر از حد باالي طبقـه       كنيد كه اندكي  در جاي خالي اول مقداري را وارد         •
 ).30به عنوان مثال ( قبل است 

 را وارد كنيـد كـه در ايـن    67/66در جاي خالي دوم عدد مربوط به صـدك          •
 . است44مثال 
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 خواسـته ايـد   spssيعنـي شـما از   .  وارد كنيد2 عدد New Valueدر قسمت  •
 2عـدد متنـاظر آن       را در يك گروه قـرار دارد كـه           44 تا   30تمام مقادير بين    

 .است
 .  نام دارد كليك كنيدRange: ….. through highestبر روي قسمتي كه  . 10

در جاي خالي مقداري را كه اندكي بيشتر از حد باالي طبقه قبلي است وارد               •
 . مناسب است45در مثال ما عدد . كنيد

ــسمت  • ــدد New Valueدر ق ــد3 ع ــما از  .  را وارد كني ــي ش ــن يعن  spssاي
 يـا بـيش از آن  اسـت در           45د تمـام مقـاديري را كـه مقـدار آنهـا             ايـ خواسته

 . است3گروهي قرار دهد كه عدد متناظر آن 
 نـام   Old→Newحال كه تمام گروهها را مـشخص كرديـد در قـسمتي كـه                . 11

در ايـن  . ي كنيـد كـه تغييـرات را درسـت وارد كـرده ايـد      سـ دارد دوباره برر 
 : قسمت بايد عبارت زير مشاهده شود

Lowest thru 29 → 1  
30 thru 44         →2   
45 thru highest  →3  

 .  كليك كنيدOK سپس   Continueبر روي  . 12

 Value(بعد از اينكه متغير جديد ساخته شد با برچسب هاي مربوط به مقادير  . 13
 Labels (   در صـفحه  . را هـم مـشخص كنيـدVariable  View  در قـسمت 

Value Labelsبرچسبهاي مقادير را چنين وارد تيم به شيوه اي كه قبال آموخ 
 برچسب  3؛ مقدار   44-30 برچسب   2 ؛ مقدار    29-18 برچسب   1مقدار  : كنيد

+45. 
  

جـدول  براي اينكه از صحت كاري كه انجام داديد مطمئن شويد مي توانيد براي متغير جديـد                 
  .  مشاهده كنيداين جدول تنها سه مقدار براي اين متغيردر انتظار داريد كه . فراواني رسم كنيد
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  فصل نهم

  بررسي قابليت اعتماد طيف

  
هنگامي كه از طيف براي سنجيدن يك مفهوم استفاده مي كنيد مهم است كـه قابليـت اعتمـاد                   

ديدگاههاي مختلفي درباره قابليت اعتماد وجود دارد كه دربـاره  . درا بررسي كرده باشيطيف مورد نظر  
- يعني تا چه حـد گويـه       .ني طيف است  وسازگاري در ها،   از اين ديدگاه     يكي. آنها قبال بحث كرده ايم    

 يكـي از  آيا همه آنها يك سـازه را مـي سـنجند؟   . هايي را كه طيف را مي سازند با هم همبستگي دارند         
آلفاي كرونباخ براي يك طيـف      . رايج ترين شاخصهاي سازگاري دروني ضريب آلفاي كرونباخ است        

-هر چه تعداد گويه. هم بستگي دارديب آلفاي كرونباخ به تعداد گويه ها      ضر.  يا بيشتر است   7/0خوب  

احتمـال اينكـه در طيـف هـاي         .  بيـشتر خواهـد بـود      الد، مقدار آلفاي كرونبـاخ هـم احتمـا        نها بيشتر باش  
) 5/0حـدود   (مقدار آلفـا كـم باشـد        )  عدد است  10آنهايي كه تعداد گويه هاي آنها كمتر از         (كوچك  
مقـدار  .  گـزارش شـود  اين حالتي مناسبتر آن است كه ميانگين همبستگي بين گويـه        در چني  .زياد است 

  . دانسته اند4/0 تا 2/0مناسب براي ميانگين همبستگي بين گويه اي را بين 
بنابراين الزم است .  در آن استفاده مي شود هم بستگي داردطيف اي كه مونهقابليت اعتماد به ن

تفاده در نمونـه خـود را بررسـي كنيـد و نتـايج آن را در قـسمت روش       كه قابليت اعتماد طيف مورد اسـ    
اگر در طيف شما گويه هايي وجود دارنـد كـه منفـي پرسـيده               . تحقيق گزارش پژوهش خود ذكر كنيد     

يعنـي تمـام گويـه هـاي     . شده اند بايد قبل از محاسبه آلفاي كرونباخ كدگذاري آنها را معكـوس كنيـد             
 8مشروح اين كار در فصل      . ونباخ بايد هم جهت كدگذاري شده باشند       هنگام محاسبه آلفاي كر    ،طيف

اگر طيف خود را از مقاله يا پژوهش ديگري گرفته ايد به متن اصلي مراجعـه كنيـد و                   . توضيح داده شد  
اگـر طيـف داراي خـرده       . بررسي كنيد كه آيا طيف از تعدادي خرده طيف تشكيل شده اسـت يـا خيـر                

بلكه .  نبايد همه گويه ها را با هم در تحليل قابليت اعتماد وارد كرد             ، آنگاه طيفهايي در درون خود باشد    
  .  از نظر قابليت اعتماد بررسي شوندجداگانهبايد گويه هاي مربوط به هر خرده طبف 
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  مثال 

قـصد مـا ايـن      .  به بررسي يـك مثـال بپـردازيم        survey.savاز فايل   حال مي خواهيم با استفاده      
 گويه ساخته شـده  5اين طيف از . اد را براي طيف رضايت از زندگي بررسي كنيم      است كه قابليت اعتم   

  .lifsat1, lifsat2, lifsat3, lifsat4, lifsat5: نام اين گويه ها عبارتند از. است

  شيوه بررسي قابليت اعتماد يك طيف 

هم جهت قبل از آنكه كار خود را شروع كنيد مطمئن شويد كه تمام گويه هاي شما : نكته مهم
  .اگر چنين نكنيد آنگاه نتايج تحليل شما نادرست خواهد بود. كدگذاري شده اند

 را انتخاب Reliability Analysis و سپس  Analyzeاز منوي باالي صفحه  . 1
 . كنيد

در مثـال مـا     (تمام گويه هايي را كـه سـازنده طيـف مـورد نظـر شـما هـستند                    . 2
lifsat1, lifsat2, lifsat3, lifsat4, lifsat5 (    انتخـاب و در قـسمتItems 

 .وارد كنيد
 . را انتخاب كنيدAlpha گزينه Modelدر قسمت  . 3
ــه   . 4 ــر روي دكم ــد Statisticsب ــك كني ــسمت .  كلي  Descriptives forدر ق

 . را انتخاب كنيدScale if item deleted، و Item ، Scaleهاي گزينه
 . را انتخاب كنيدOK و سپس  Continueدكمه  . 5
 

  :واهد بودخروجي چنين خ

Reliability Statistics

.890 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

  

Item Statistics

4.37 1.528 436

4.57 1.554 436

4.69 1.519 436

4.75 1.641 436

3.99 1.855 436

lifsat1

lifsat2

lifsat3

lifsat4

lifsat5

Mean Std. Deviation N
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Item�Total Statistics

18.00 30.667 .758 .861

17.81 30.496 .752 .862

17.69 29.852 .824 .847

17.63 29.954 .734 .866

18.39 29.704 .627 .896

lifsat1

lifsat2

lifsat3

lifsat4

lifsat5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected
Item*Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

  

Scale Statistics

22.38 45.827 6.770 5

Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 

  Reliabilityتفسير خروجي هاي 

  .خروجي اين تكنيك اطالعاتي درباره طيف مورد استفاده به شما مي دهد
 .اولين چيزي كه بايد بررسي كنيد آن است كه ببينيد آيا تعداد گويه ها درست اسـت                 •

-گويـه ي همچنين ببينيد ميانگين به دست آمده در حـدود دامنـه تغييـرات ممكـن بـرا         

 .خطاي كدگذاري اغلب در اين قسمت خود را نشان مي دهد. هاست يا خير
ايـن مقـدار همـان ضـريب آلفـاي كرونبـاخ             . مهمترين مقدار براي ما مقدار آلفا است       •

- است پس مـي    7/0 اين مقدار بيش از      . به دست آمده است    89/0است كه در مثال ما      

 .اي قابليت اعتماد استتوانيم بگوييم كه اين طيف براي نمونه ما دار
 Corrected سـتوني كـه بـراي مـا اهميـت دارد      Item-Total Statisticsدر جـدول   •

Item-Total Corrlation)     ايـن  .اسـت ) همبستگي تصحيح شده گويه بـا كـل طيـف 
. مقدار به شما نشان مي دهد كه هـر گويـه چـه مقـدار بـا كـل طيـف همبـستگي دارد                  

هنده آن است كه گويه مورد نظر چيزي غير از سازه       نشان د ) 3/0كمتر از   (مقادير كم   
آنگـاه  ) 7/0كمتر از (اگر مقدار آلفاي كرونباخ شما كم باشد    . مورد نظر ما مي سنجد    

 Cronbach's در سـتون  .بايد به فكر آن باشيد كه گويه هاي نامناسب را حذف كنيد

Alpha if Item Deleted  ايـن  . اسـت  اثر حذف هر يك از گويه ها نـشان داده شـده 
ستون به شما مي گويد كه اگر هر كدام از گويه هـا حـذف شـود، مقـدار آلفـا بـراي                  

اگر مقدار آلفا براي گويه هاي باقيمانده بيـشتر       . گويه هاي باقيمانده چقدر خواهد بود     
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ف ذاز  آلفاي موجود باشد آنگاه مي توانيد تصميم بگيريد كه گويه مورد نظـر را حـ                 
  .كنيد

  

  حليل قابليت اعتمادارائه نتايج ت

يت اعتمـاد طيفهـاي خـود را در بخـش روش            معموال چنين است كه شما بايد نتايج بررسي قابل        
اگر از طيف مورد استفاده شما قبال پژوهـشگران ديگـري   . پژوهش و زير عنوان ابزار سنجش ارائه دهيد      

دهيـد و آنگـاه در يـك جملـه     هم استفاده كرده اند، تحليل قابليت اعتماد آنها را به طور خالصـه ارائـه                
  :به عنوان مثال. خالصه كار خود را توضيح دهيد

طيـف رضـايت از زنـدگي سـازگاري         ) 1382(به گفتـه محمـدي و حـسيني         
در ايـن پـژوهش مقـدار    .  اسـت 85/0 خوبي دارد و مقدار آلفاي كرونبـاخ آن       دروني

    . بوده است89/0آلفاي كرونباخ براي اين طيف 
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  فصل دهم 

  انتخاب آزمون صحيح 

  
  

انتخاب تكنيك دانشجويان براي يكي از دشوارترين و شايد دلهره آور ترين قسمتهاي پژوهش 
محاسـبه همبـستگي و ديگـر تكنيكهـاي آمـاري را شـايد بـسياري از                 . مناسب براي تحليـل داده هاسـت      

بحثي جداگانه است كنيكها استفاده كنند،  دانشجويان بدانند اما اينكه چه زماني بايد از هر كدام از اين ت            
در يك پژوهش ممكن است شما بـسته بـه نـوع سـواالت              . زمينه دچار مشكل هستند   اين  كه بسياري در    

بنـابراين  . تكنيكهاي گوناگوني استفاده كنيـد    پژوهشي خود و ماهيت داده هايي كه در اختيار داريد، از            
تكنيكهاي گوناگون، نوع سواالتي را كه هر كدام از آنهـا     الزم است كه شما اطالعات مبنايي را درباره         

  . مي توانند پاسخ دهند و مفروضات و ملزومات آنها بدانيد
بنابراين بايد در كتابهاي آماري جستجو كنيد و ويژگي هاي هر تكنيـك آمـاري را بـه خـوبي                    

و ببينيـد آنهـا از چـه        در حوزه مورد پژوهش خـود را بررسـي كنيـد             بايد مقاالت مهم  شما  . مطالعه كنيد 
بنابراين مهم است كه شما بدانيد ديگر پژوهشگران در حوزه پژوهش شما     . تكنيكهايي استفاده كرده اند   

به دنبال مقـاالتي باشـيد كـه بـا جزئيـات و كامـل تكنيكهـاي        . چگونه داده هاي خود را تحليل كرده اند 
به عنـوان مراجـع كـار خـود جمـع آوري و       اين مقاالت را در پوشه اي       . آماري خود را توضيح داده اند     

مقاالت مي توانيـد بـراي انتخـاب چگـونگي     اين از . مرتب كنيد و همواره در دسترس خود داشته باشيد        
  . ارائه تحليلهاي خود در گزارش پژوهش هم استفاده كنيد

  مروري بر تكنيكهاي آماري گوناگون

يي پرداخته ايم كـه بـه بررسـي رابطـه     ابتدا به تكنيكها. قسمت ارائه شده است   دو  اين بخش در    
، در قسمت دوم تكنيكهايي بيان شده اند كه         )مانند رابطه ميان سن و خوشبيني     (ميان متغيرها مي پردازند     

ايـن  ). جنسيت هـاي مـرد و زن  مانند تفاوت در نمره خوش بيني در (به مقايسه ميان گروهها مي پردازند     
يشتر كتابهاي آماري چنين تفكيكي رايج است و بـسياري    تفكيك از آن جهت انجام شده است كه در ب         

 تكنيكهـاي   اما مي دانيم كه شـباهتهاي زيـادي ميـان         . آموخته اند  از دانشجويان اين تكنيك ها را چنين        
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بحث كامـل در مـورد ايـن        . آماري مختلف وجود دارد كه البته در نگاه اول ممكن است به چشم نيايند             
  . تاب است و مي توانيد براي اين بحث به كتابهاي آماري مراجعه كنيدشباهتها فراتر از مجال اين ك

در اينجا تنها توصيفي اوليه براي برخي از تكنيكهاي آماري ارائه شده اسـت، تـا ذهنيتـي اوليـه              
  . درباره هر يك از اين تحليلها به دست آوريد

  بررسي روابط ميان متغيرها

خواهيد  بين گروهي نيستيد، بلكه ميي تفاوتهايگاهي اوقات شما در پژوهش خود دنبال بررس   
تكنيكهاي بسياري براي انجـام ايـن كـار وجـود           . بدانيد شدت رابطه ميان برخي متغيرها چه اندازه است        

  . دارند

  همبستگي پيرسون

همبستگي پيرسون هنگامي به كار مـي رود كـه مـي خواهيـد رابطـه ميـان دو متغيـر پيوسـته را                        
 همبـستگي   .آن را در اختيـار شـما مـي گـذارد          ) قدرت(ك جهت رابطه و شدت      اين تكني . بررسي كنيد 

مثبت به معناي آن است كه هنگامي كه متغيري افزايش مي يابد، متغيـر ديگـر هـم افـزايش مـي يايـد و              
 به عبارت ديگر متغيرها هم جهـت بـا هـم      هنگامي كه يكي كاهش مي يابد ديگري هم كاهش مي يابد          

افـزايش مـي يابـد    ي منفي به آن معني اسـت كـه هنگـامي كـه يكـي از متغيرهـا       همبستگ. تغيير مي كنند  
ديگري كاهش مي يابد، و هنگامي كه اولي كاهش مي يابد ديگري افزايش مي يابد، به عبـارت ديگـر                    

  .  بحث خواهد شد11درباره اين تكنيك در فصل . متغيرها خالف جهت يكديگر تغيير مي كنند

  همبستگي جزئي

ي بسط همبستگي پيرسون است و بـه شـما امكـان مـي دهـد كـه اثـر متغيرهـاي                      همبستگي جزئ 
همبستگي جزئي اثر متغيرهاي مداخله گـر را حـذف مـي كنـد و بـه      . مداخله گر ديگري را كنترل كنيد 

همبستگي جزئـي در  . شما امكان مي دهد كه تصوير صحيح تري از رابطه ميان دو متغير به دست آوريد          
  . ر خواهد گرفت مورد بحث قرا12فصل 

  رگرسيون چندگانه

چندگانه هم بسط همبستگي است و هنگامي به كار مي رود كـه شـما مـي خواهيـد                   رگرسيون  
انـواع  . توانايي پيش بيني تعدادي از متغيرهاي مستقل را بر روي يك متغير پيوسته وابـسته بررسـي كنيـد      

كيب متغيرهـاي مـستقل بـراي پـيش     گوناگون رگرسيون چند متغيره به شما كمك مي كند تا بهترين تر           
  . بيني متغير وابسته را بيابيد
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  تحليل عاملي

تحليل عاملي به شما مي كند تا مجموعه بزرگي از متغيرها يا گويه هاي طيف را فشرده كنيد و        
در واقع كار تحليل عـاملي  .  كه بحث درباره آنها آسانتر استتعداد كمتري بعد يا عامل به دست آوريد    

همبـستگي بـااليي دارنـد و       هـم    متغيرهاي شما را خالصه مي كند يعني متغيرهايي را كه با             آن است كه  
ايـن تكنيـك     .اي را مي دهند در كنار هم قرار مي دهد تا با هم يك عامل را تشكيل دهند                 تشكيل دسته 

هان موجود معموال هنگام ساختن و بهبود دادن طيفها و سنجه ها مورد استفاده قرار مي گيرد تا ساختار پن
  .در فصل چهاردهم در اين باره بحث شده است. در آنها مشخص شود

  خالصه 

-مـي پيوسـته   باال توضيح داده شدند، به بررسي رابطه ميـان متغيرهـاي             تمام تحليل هايي كه در    

اگر منغيرهاي شما مقوله اي هستند، مي توانيد از آزمون كي دو براي وابستگي يا استقالل براي . پردازند
به عنوان مثال اگـر مـي خواهيـد ببنيـد آيـا كـساني كـه از انجـام يـك                      (رسي رابطه آنها استفاده كنيد      بر

در چنين وضعيتي آنچه براي شـما مهـم       ). كرده اند از جنس خاصي هستند يا خير       گيري  آزمايش كناره   
و نـه نمـره    ) نـد نداده ا / زناني كه آزمايش را انجام داده اند      /مردان (است تعداد كيسها در هر مقوله است      

  . آنها از يك طيف
برخي تكنيكهايي كه شما بايد درباره آنها اطالعاتي داشته باشيد و در اين كتـاب دربـاره آنهـا                   

  :بحث مفصلي نشده است، عبارتند از
 كه هنگامي استفاده مي شود كه شما مي خواهيد توانايي پيش بيني تحليل تابع تمايز   •

 به عنوان مثال . يك سنجه مقوله اي وابسته را بيابيدمجموعه اي  از متغيرهاي مستقل بر
كل عـضويت در گـروه را پـيش بينـي     شما مي خواهيد بدانيد كدام متغير به بهترين شـ  

ــي ــدم ــار واضــحي دارد   . كن ــسته معمــوال معي ــر واب ــولي(در اينجــا متغي ــردودي، /قب م
 ).ادامه كار/انصراف

ما با اين تفـاوت كـه در اينجـا           كه مشابه تحليل تابع تمايز است ا       رگرسيون لجستيك  •
. وانند پيوسته يا مقوله اي باشند و يا تركيبي از هر دومتغيرهاي مستقل يا پيش بين مي ت

 .متغير وابسته متغيري مقوله اي است
 هنگامي استفاده مـي شـود كـه شـما مـي خواهيـد رابطـه ميـان دو                همبستگي كانوني  •

ثال يك پژوهشگر عالقمند است بدانـد  به عنوان م. مجموعه از متغيرها را بررسي كنيد   
متغيرهاي جمعيت شناختي با مجموعه اي از متغيرهايي كـه      از  چگونه مجموعه اي    كه  

 .  رابطه دارند،مربوط به بهزيستي و تطبيق هستند



 84

 تقريبا جديـدتر از بقيـه اسـت و تكينيكـي پيچيـده تـر                مدلسازي معادالت ساختاري   •
مجموعـه اي از  گونـاگون مربـوط بـه رابطـه     است كه به شما امكان مي دهد مـدلهاي         

اساس اين تكنيك رگرسيون چندگانه و تحليل عاملي است و . متغيرها را بررسي كنيد
به شما امكان مي دهد اهميت هر متغير مستقل در مدل را بيابيد و برازش كلي مدل بـا                   

ي دهد    مدلسازي معادالت ساختاري را انجام نم       spss. داده هاي خود را بررسي كنيد     
اين نرم افزار . است كه اين كار را انجام مي دهدبه آن  قابل اضافه شدن اما نرم افزاري

AMOS  نرم افزار رايج تر براي انجام مدلسازي معـادالت سـاختاري           .  نام داردLisrel 
 . نام دارد

  

  بررسي تفاوتهاي ميان گروهي

رسـي كنيـد كـه آيـا تفـاوت      اين دسته شامل تكنيكهايي مي شود كه به شما كمك مي كنند بر    
بيشتر اين تحليل ها ميانگين يك متغير در هر گروه          . معني دار آماري ميان چند گروه وجود دارد يا خير         

آماره هـاي گونـاگون امـا مرتبطـي در ايـن            . را بر اساس يك يا چند متغير وابسته با هم مقايسه مي كنند            
  . صه توضيح داده شده اندتكنيكهاي اصلي در اينجا به طور خال. دسته جاي دارند

T-testها   

يا دو مجموعه ) به عنوان مثال زنان و مردان(  زماني به كار مي روند كه شما دو گروه          تي تست 
و مي خواهيد نمـره آنهـا از يـك متغيـر پيوسـته را بـا هـم         ) مثال قبل و بعد از انجام آزمايش      (داده داريد   

كـه آن را سـنجه هـاي    (تي تستهاي نمونه جفت شـده      . دو نوع اصلي تي تست وجود دارد      . مقايسه كنيد 
شـما مـي خواهيـد نمـرات كيـسهاي      اين نوع تي تست زماني به كار مي رود كه       ). تكراري هم مي نامند   

معمـوال هنگـامي كـه مداخلـه يـا      ( مقايـسه كنيـد   2ان كيسها در زمان  خود را در زمان يك با نمرات هم       
 و 1م وابسته هستند چون كيسهاي شما در زمان هاي  هه ها به    اين نمون ). آزمايش مورد نظر انجام گرفت    

تي تستهاي نمونه هاي مستقل هنگامي مورد استفاده قرار مي گيرند كه شما دو گروه            .  يكسان بوده اند   2
در چنـين مـوقعيتي شـما    . را مي خواهيد بـا هـم مقايـسه كنيـد         ) مردان و زنان  (از افراد   )  مستقل(متفاوت  

. ، اما اين اطالعات مربوط به دو گروه متفاوت استدر يك زمان جمع آوري مي كنيد     اطالعات را تنها    
  .  مورد بحث قرار گرفته اند15تي تستها در فصل 

  آناليز واريانس يك طرفه

آناليز واريانس يك طرفه مانند تي تست است، اما هنگامي استفاده مي شود كه شما نمرات دو                 
يك طرفه ناميـده مـي شـود چـون          . وسته مي خواهيد با هم مقايسه كنيد      از يك متغير پي   را  گروه يا بيشتر    
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آنـاليز واريـانس يـك طرفـه        . شما تنها به تاثير يك متغير مستقل بر متغير وابـسته خـود توجـه مـي كنيـد                  
)ANOVA (    گويـد كـه   امـا نمـي   . به شما مي گويد كه آيا گروههاي شما با هم متفاوت هستند يـا خيـر

شـما مـي توانيـد    ). 3 و گـروه     2 و يا بـين گـروه        3 و گروه    1مثال بين گروه    (د  تفاوت در كجا وجود دار    
به طـور معنـي داري بـا هـم     را انجام دهيد تا دريابيد كه كدام گروهها  ) post-hoc(آزمونهاي بعد وقوع    

همچنين مي توانيد با استفاده از مقايسه هاي برنامه ريزي شده، انتخاب كنيد كه گروههاي . تفاوت دارند
مانند تي تـستها، دو نـوع اصـلي          . خاصي با هم مقايسه شوند و همه گروهها را يكجا با هم مقايسه نكنيد             

افراد يك سان در بـيش از دو موقعيـت          (آنووا سنجه هاي تكراري     : هم براي آناليز واريانس وجود دارد     
ت را در دو گـروه يـا   كه در آن شما ميانگين نمـرا    ) يا نمونه هاي مستقل   (، و آنووا بين گروهي      )متفاوت

  . توضيح داده شده است16آنووا يك طرفه در فصل . بيشتر با هم مقايسه مي كنيد

  آناليز واريانس دو طرفه

آناليز واريانس دو طرفه به شما امكان مي دهد كه تاثير دو متغير مستقل بر يك متغير وابـسته را          
كه شما مي توانيد در آن اثـر تعامـل را بررسـي    مزيت استفاده از آناليز واريانس دو طرفه آن است     . ببيند
به عنوان مثال هنگامي كه شما فرض مي كنيد خوشبيني با سن افزايش پيدا مي كنـد، امـا تنهـا در                      . كنيد

ماننـد  (، كه اثر كلي هر متغير مستقل است       اين تكنيك تاثيرات اصلي را هم آزمون مي كند        . ميان مردان 
هنگـامي كـه گروههـاي    (آنووا بـين گروهـي   : ه متفاوت وجود دارددو نوع آنووا دو طرف ). سن و جنس  

هنگامي كه افراد يكساني در موقعيت هاي مختلـف مـورد           (و آنووا سنجه هاي تكراري      ) متفاوت هستند 
در برخي از طرحهاي پژوهشي بين گروهي و سنجه هاي تكراري با هم تركيب . )سنجش قرار گرفته اند

يـا  ) Mixed Between-Within Designs(بين طرحي -ا تركيب مياناين طرحهاي تحقيق ر. مي شوند
 و طرحهاي تركيبي هـم  17آناليز واريانس دو طرفه در فصل . مي نامند) Split Plot(نمودار تقسيم شده 

  .مورد بحث قرار گرفته است 18در فصل 

  آناليز واريانس چند متغيري

ده مـي شـود كـه شـما مـي خواهيـد             هنگامي استفا ) MANOVA(آناليز واريانس چند متغيري     
 بـه عنـوان مثـال تـاثير    .  كنيـد گروههاي خود را از نظر چند متغير وابسته كه به هم مربوطند با هم مقايسه              

آنووا چند . )مانند عصبيت، افسردگي و عالئم فيزيكي(تيمارهاي مختلف بر تعدادي از متغيرهاي وابسته 
طرفه، دو طرفه يا بيشتر به كار برد كه در آنها يك، دو يا متغيري را مي توان با طرحهاي فاكتوريال يك 

  .  مورد بررسي قرار گرفته است19 مانووا در فصل .بيشتر متغير وابسته وجود داشته باشند
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  آناليز كوواريانس

هنگامي به كار مي رود كه شما مي خواهيد مداخله متغيـري            ) ANCOVA(آناليز كوواريانس   
اين كار زماني مفيد است كه فكر مي كنيـد گروههـاي شـما از نظـر متغيـر         . درا كنترل كني  ) هم تغييري (

ديگري با هم متفاوت هستند و تاثيرات آن متغير مي تواند تاثير گروهبندي بر متغير وابسته را تحت تاثير          
ر هـم  براي آنكه بتوانيد تاثير متغير وابسته را با خلوص بيشتري ببنيـد، آنكـووا تـاثير متغيـ      . خود قرار دهد  

آناليز كوواريانس را مي توان به عنوان بخشي از يك طرح يك طرفه، دو طرفه    . ا حذف مي كند   ر تغيير
  . آنكووا در فصل بيستم مورد بررسي قرار گرفته است. يا چند متغيري به كار برد
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  خالصه ويژگي هاي تكنيكهاي مختلف آماري

  ويژگي هاي مهم   متغير وابسته  متغير مستقل  جايگزين ناپارامتري   پارامتريآماره  نمونه سوال پژوهشي  هدف 

چه رابطـه اي ميـان جنـسيت و         
  ترك تحصيل وجود دارد؟

  كي دو   ندارد
  21فصل 

  يك متغير مقوله اي
  مثل جنسيت

ــه اي    ــر مقول ــك متغي ي
ــرك ــل تــ ــام /مثــ اتمــ

  تحصيل

تعداد كيسها در مقوله مـورد   
  .مره آنهاتوجه است و نه ن

ــان ســـن و   ــه اي ميـ ــا رابطـ آيـ
  خوشبيني وجود دارد؟

ــستگي  همبـــــ
  )r(پيرسون 

  11فصل 

همبـــستگي رتبـــه اي 
  )rho(اسپيرمن 

  21فصل 

دو متغير پيوسته مثل سن     
  و خوشبيني

يك نمونـه كـه بـا دو متغيـر            
سنجيده شده است، يا سنجه     

  .2 و 1هاي زمان 

بعد كنترل پاسخ هاي مطلـوب       
نوز بين خـوش    اجتماعي، آيا ه  

ــدگي   ــايت از زنـ ــي و رضـ بينـ
  رابطه وجود دارد؟

ــستگي  همبـــــ
  جزئي
  12فصل 

دو متغيـر وابـسته و يــك     ندارد
ــي    ــه م ــسته ك ــر واب متغي

  .خواهيد كنترل شود
خوش بيني و رضايت از     
ــرل   ــا كنتــ ــدگي بــ زنــ

  مطوبيت اجتماعي
  

يك نمونـه بـا نمراتـي از دو           
سنجه متفاوت يا سنجه هـاي    

  2  و1يكسان در زمانهاي 

تــا چــه حــد واريــانس نمــرات  
رضايت از زندگي را مي تـوان      
بوسيله اعتماد به نفس، اسـترس    
ــبيني  ــده و خوشـــ ادراك شـــ

  توضيح داد؟

ــيون  رگرســـــ
  چندگانه

  13فصل 

ــا    .ندارد ــه اي از دو يـ مجموعـ
ــستقل    ــر مـ ــشتر متغيـ بيـ

  پيوسته
اعتماد به نفس، اسـترس     
ادراك شـــده، خـــوش  

  بيني

يـــك متغيـــر وابـــسته   
  پيوسته

   از زندگيرضايت

يك نمونه كه تمـام متغيرهـا       
  . در آن سنجيده شده است

ــي  بررسـ
  روابط 

ساختار مكنون در گويه هـايي       
كـه بـا هـم يـك طيـف را مـي       

  سازند كدام است؟

  تحليل عاملي 
  14فصل 

ــه    ندارد ــه اي از گويـ مجموعـ
  هاي پيوسته و مرتبط

ــه   ــايي ك ــه ه ــد گوي مانن
طيف تاثير مثبت و منفي     

  را مي سازند

ــنجه      ــك نمونــه، س هــاي ي
  چندگانه

آيا مردان بـيش از زنـان تـرك     
  تحصيل مي كنند؟

  كي دو   ندارد
  21فصل 

يك منغير وابـسته مقولـه     
  اي مانند جنسيت

يك متغير مقوله وابـسته     
اتمـــام  /ماننـــد تـــرك  

  تحصيل

شما مي خواهيد تعداد افـراد      
در هر دسته را بررسي كنيـد       

  .و نه نمره آنها را

ز زنان خوشـبين تـر      آيا مردان ا  
  هستند؟

تي تست نمونه   
  هاي مستقل

  15فصل 

  يو من ويتني
  21فصل 

يك متغير مستقل مقولـه     
  )دو سطحي(اي 

  مثل جنسيت

يـــك متغيـــر وابـــسته   
پيوســـته ماننـــد نمـــره   

  خوش بيني

تفــاوت افــراد در : دو گــروه
  .هر گروه

آيـــــا ميـــــزان عـــــصبيت در 
 2 و   1پاسخگويان بين زمانهاي    

  ؟تغيير كرده است

تي تست نمونه   
ــت   ــاي جفـ هـ

  15شده فصل 

آزمون رتبـه نـشاندار     
  3ويلكاكسون

  21فصل 

يك متغير مستقل مقولـه     
  )دو سطحي(اي 

  2زمان / 1زمان

يـــك متغيـــر وابـــسته   
  پيوسته 

  مانند نمره عصبيت

افراد يكـسان در موقعيتهـاي      
  متفاوت 

ــسه  مقايـ
بـــــــين  
  گروهي 

 كساني  خوشبينيآيا ميان نمره    
كه در گروههاي سني كمتر از      

 50 و بـاالي     49 تا   36  سال، 35
ــال هــستند تفــاوت وجــود     س

ــين   ــووا بــ آنــ
ــك  ــي ي گروه

  طرفه
  16فصل 

  كروسكال واليس
  21فصل 

يك متغير وابـسته مقولـه     
  ) سه سطح يا بيشتر(اي 

  مانند گروه سني

  يك متغير پيوسته 
  مانند نمره خوشبيني 

سه گروه يا بيشتر كه در هـر        
ــرار   ــراد متفــاوتي ق گــروه اف

  .دارند

                                                 
3 Wilcoxon Signed-Rank test 
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  دارد؟

ــخگويان در  آ ــصبيت پاس ــا ع ي
 تغيير كرده   3 و   2  و    1زمانهاي  

  است؟

ــنجه  ــووا سـ آنـ
هــاي تكــراري 

  يك طرفه
  16فصل 

  آزمون فريدمن
  21فصل 

 متغيـــر مقولـــه اي يـــك
ــستقل  ــه(م ــا  س ــطح ي  س

  )بيشتر
  3زمان/2زمان/1زمان

يـــك متغيـــر وابـــسته   
  پيوسته
  عصبيتنمره 

ــشتر  ــا بي ــراد : ســه گــروه ي اف
يكــسان در موقعيــت هــاي   

  وتمتفا

آيــا نمــره خوشــبيني زنــان و    
ــني   ــاي سـ ــردان در گروههـ مـ

 49 تا   36 سال، بين    35كمتر از   
 ســـال متفـــاوت 50و بـــيش از 

  است؟

ــين   ــووا بــ آنــ
گروهـــــي دو  

  طرفه
  17فصل 

ــه   ندارد دو متغيــر مــستقل مقول
  )دو سطحي يا بيشتر(اي 

  گروه سني، جنس

يـــك متغيـــر وابـــسته   
  پيوسته

  مانند نمره خوش بيني

يــشتربراي هــر دو گــروه يــا ب
افـــــراد : متغيـــــر مـــــستقل

  گوناگون در هر گروه

ــيوه   ــدام شــ ــاي (كــ مهارتهــ
) بوجود آوردن اعتماد  /رياضي

در كاهش ترس افـراد از آمـار        
 كــه در ســه دوره موثرتراســت

زمـــاني انـــدازه گيـــري شـــده 
  ؟است

آنــووا تركيبــي 
-بــين گروهــي
  درون گروهي

  18فصل 

يــك متغيــر مــستقل بــين   ندارد
ــي  ــطح يــ (گروه ا دو س

يك متغير مستقل   ) بيشتر
دو سطح  (درون گروهي   

ــشتر ــا بي ــه ) ي ــوع مداخل ن
  زمان است

يـــك متغيـــر وابـــسته   
  پيوسته

ــرس از   ــون ت ــره آزم نم
  آمار

دو گروه يـا بيـشتر بـا افـرائ       
 كه هـر  متفاوت در هر گروه   

ــا   ــت يـ ــدام در دو موقعيـ كـ
  .بيشتر اندازه گيري شده اند

آيا بين زنـان و مـردان، در سـه          
مختلف نوع تطبيـق    گروه سني   

ــا  ــسردگي و  (آنه ــصبيت، اف ع
تفــاوت ) اسـترس ادراك شـده  

  وجود دارد؟

آنــــووا چنــــد 
متغيــــــــــري 

  ) مانووا(
  19فصل 

دو يا بيشتر متغيـر مقولـه         ندارد
  اي وابسته

  )دو سطحي يا بيشتر(
  گروه سني، جنس

دو يا بيشتر متغير پيوسته     
  وابسته

ماننـــــــد عـــــــصبيت، 
ــترس   ــسردگي و اسـ افـ

  ادراك شده

  

ا تفاوت معنا ميان نمره ترس      آي
از آمار در ميان افرادي كـه در        
گروه رياضي هستند با كـساني      
ــازي   ــروه اعتمادسـ ــه در گـ كـ
وجــود دارنــد، بــا كنتــرل نمــره 

  ؟1آنها در زمان 

ــاليز  آنـــــــــــ
كوواريـــــانس 

  )آنكووا(
  20فصل 

دوتا يا بيشتر متغير مقوله       ندارد
دو سـطح يـا     (اي مستقل   

  )بيشتر
ــر    ــم تغيي ــر ه ــك متغي ي

  پيوسته
ــون   ــه آزمـ ــوع مداخلـ نـ

  1ترس از آمار در زمان 

يـــك متغيـــر وابـــسته   
  پيوسته 

ــان   ــرس از امتح ــره ت نم
  2آمار در زمان 
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  11فصل 

  همبستگي 

  
آمـاره  .  بـه كـار مـي رود       همبستگي براي توصيف قدرت و جهت رابطـه خطـي بـين دو متغيـر              

در ايـن فـصل همبـستگي       . در دسترس هستند   بسته به سطح سنجش      spssگوناگوني وجود دارند كه در      
ضـريب همبـستگي پيرسـون بـراي متغيرهـاي فاصـله اي          . گشتاوري پيرسون مورد بحث قرار مـي گيـرد        

مانند نمرات اعتماد ( يك متغير پيوسته از آن مي توان هنگامي كه شماالبته . طراحي شده است) پيوسته (
همبـستگي  ). زن/مـرد : مانند جنـسيت  (م استفاده كرد     ه ، و يك مغير مقوله اي دو حالتي داريد         )به نفس 

در فـصل تكنيكهـاي   ) كه براي داده هاي ترتيبي يا رتبه بندي شده طراحي شده اسـت (رتبه اي اسپيرمن    
  ). را ببينيد21فصل (امتري مورد بررسي قرار گرفته است ناپار

SPSS           تغيـري سـاده را   ابتـدا همبـستگي دو م    .  دو نوع همبستگي را براي شما محاسبه مـي كنـد
 همچنين به شـما امكـان مـي    SPSS. محاسبه مي كند  و با نام همبستگي درجه صفر هم شناخته مي شود        

ايـن يكـي همبـستگي    . دهد كه رابطه بين دو متغير را هنگامي كه متغير ديگري كنترل شود بررسي كنيد    
 به همبستگي   12 و در فصل      دو متغيري پرداخته مي شود     سادهدر اين فصل به همبستگي      . جزئي نام دارد  

   .  جزئي پرداخته خواهد شد
 عالمـت مثبـت   . مي تواند داشته باشـد     +1 و   -1تنها مقاديري بين    ) r(ضريب همبستگي پيرسون    

هنگامي كـه يكـي از متغيرهـا افـزايش مـي يابـد              (نشان دهنده آن است كه همبستگي مثبت وجود دارد          
مت منفي است نشان دهنده آن همبـستگي منفـي وجـود           و هنگامي كه عال   ) ديگري هم افزايش مي يابد    

بدون (مقدار مطلق ضريب همبستگي     ). هنگامي كه يكي افزايش مي يابد ديگري كاهش مي يابد         (دارد  
 باشـد  -1 يـا  1اگر مقدار همبستگي دقيقا . قدرت همبستگي را نشان مي دهد) در نظر گرفتن عالمت آن 

نمودار پراكنـدگي چنـين رابطـه اي        . دقيقا تعيين كرد  ديگري را   يعني مي توان با دانستن يكي از مقادير         
از سوي ديگر اگر مقدار ضريب همبستگي صفر باشد نشان دهنده آن است . دقيقا يك خط راست است

كه هيچ رابطه اي ميان اين دو متغير وجود ندارد و دانستن مقدار يكي از متغير ها هيچ كمكي بـه تعيـين                  
 نـشان دهنـده آن اسـت نقـاط بـدون هـيچ       اينمودار پراكندگي چنين رابطه   . ندمقدار متغير ديگر نمي ك    

  . الگوي خاصي به صورت دايره اي پراكنده شده اند
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تـاثير روابـط   : ايـن نكـات عبارتنـد از    . استفاده از همبستگي نكاتي دارد كه بايد به آن پرداخت         
ي در مقابـل عليـت و معنـي داري          غيرخطي، نقاط دورافتاده، محدوديت دامنـه تغييـر متغيرهـا، همبـستگ           

  . آماري و معني داري عملي
در مورد تاثير رابطه غير خطي بايد گفت كه در محاسبه ضريب همبستگي پيرسون فـرض مـي                  

ممكن است رابطه اي غير خطي اما قوي ميان دو متغيـر وجـود   . شود كه رابطه ميان دو متغير خطي است    
پس بايـد قبـل از آنكـه بـه سـراغ      . ند اين رابطه را نشان دهدداشته اما ضريب همبستگي پيرسون نمي توا    

ضريب همبستگي برويم، نمودار پراكندگي براي دو متغير رسم كنيم، اگر رابطه خطي مشاهده كـرديم                 
ميـان دو متغيـر بايـد    غيرخطـي  از الگوهاي رابطه به سراغ همبستگي پيرسون مي رويم و اگر چنين نبود،  

  . فعلي ما خارج استاستفاده كرد البته از بحث
نقاط دورافتاده گاهي مي توانند به مقدار همبستگي شما آسيب زيادي بزنند بنابراين بايد قبل از 

يا آنها ها راحـذف كنيـد و   (آنكه همبستگي بگيريد، آنها را مشخص كنيد و درباره شان تصميم بگيريد     
  ). يا مقاديري جايگزين آنها كنيد

  مثال 

تكنيك همبستگي پيرسون و تفسير آن به مثالي خواهيم پرداخـت  جام انبراي بررسي چگونگي    
 اين فايل براي بررسي عوامل موثر تعادل رواني . استsurvey.savكه داده هاي آن مربوط به فايل داده  

 در اين مثال مي خواهيم به بررسي رابطه ميان احساس كنتـرل افـراد بـر             .و بهزيستي افراد تهيه شده است     
  . هر دو اين متغيرها طيف هستند. و ميزان استرس ادراك شده آنان بپردازيماحساساتشان 

اين متغير حاصل جمـع  .  نام دارد  tpcoissمتغير احساس افراد از كنترل آنان بر احساسات خود            
  خواهـد بـود    90 تـا    18نمره اي كه افراد از ايـن طيـف مـي گيرنـد بـين                ). pc18 تا   pc1( است   گويه 18

 گويـه   10متغير استرس ادراك شده هم سازه اي اسـت كـه از جمـع               . ) تايي بوده اند   5پاسخها ليكرت   (
  .  خواهد بود50 تا 10نمرات افراد از اين طيف هم بين ). pss10 تا  pss1(ساخته شده است 

  تحليل اوليه براي انجام همبستگي

.  را رسم كنـيم قبل از آنكه تحليل همبستگي را انجام دهيم بهتر آن است كه نمودار پراكندگي      
بررسـي نمـودار   . با اين كار مي توانيم مفروضـات خطـي بـودن و هـم پراشـي متغيرهـا را بررسـي كنـيم               

  . مي دهد پراكندگي ذهنيت بهتري به شما درباره ماهيت رابطه بين متغيرها

  )scatterplot(شيوه رسم نمودار پراكندگي 

 . تخاب كنيد را ان Scatter سپس Graphsاز منوي باالي صفحه ابتدا  . 1

 . را بزنيدDefine را انتخاب و سپس Simpleگزينه  . 2
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اين (ها منتقل كنيد Yبر روي متغير اول كليك كنيد و آن را به قسمت محور  . 3
معموال متغير وابـسته را در      ). متغير بر روي محور عمودي قرار خواهد گرفت       

 ).در مثال ما استرس ادراك شده(  ها مي گذارند yمحور 

ايـن متغيـر بـر روي محـور     . (  ها منتقل كنيـد xرا به قسمت محور متغير دوم     . 4
معموال متغير مـستقل را در ايـن قـسمت قـرار مـي           ). افقي قرار خواهد گرفت   

 ). PCOISSدر مثال ما . ( دهند

 Titles خود عنواني بنويـسيد، آن را در قـسمت   نموداراگر مي خواهيد براي     . 5
 .  را بزنيدOK و Continueوارد كنيد و سپس 

  
  . خروجي به دست آمده از اين رويه چنين خواهد بود
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  )scatterlot(تفسير خروجي نمودار پراكندگي 

با استفاده نمودار پراكندگي مي توان برخي ويژگي هاي رابطـه ميـان ايـن دو متغيـر را بررسـي       
  . كرد
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  بررسي نقاط دورافتاده: گام اول

آنهايي كه مقادير بسيار كـم يـا بـسيار    . فتاده باشيددر نمودار پراكندگي به دنبال داده هاي دورا      
داده هـاي بـسيار دورافتـاده ارزش آن را دارنـد كـه           . يا اينكه از جمع داده ها دورافتـاده انـد         . زياد دارند 

 اينكه آيا داده ها به درستي وارد شده اند، آيـا مـي تـوان ايـن داده هـا را خطـا دانـست؟                          -بررسي شوند 
برخـي از   . دهند، پس بايد بررسي شـوند     مي   خود قرار    رار تحت تاثي  حليل ما را بسي   دورافتاده مي توانند ت   

را حدف كنيم و برخي ديگر پيشنهاد داده انـد كـه مقـدار    ها متون آماري پيشنهاد داده اند كه دورافتاده        
  ).  را ببينيد6فصل ( كه دورافتاده نيست جايگزين شود  داده شود و داده نزديكيرآنها تغيي

  بررسي توزيع نقاط داده ها: ومگام د

  :توزيع داده مي تواند چند نكته را به شما بگويد
 ايـن نـشان دهنـده همبـستگي بـسيار ضـعيفي        پخش شده اند؟صفحهآيا نقاط در تمام    •

 .است
آيا نقاط حول يكديگر توزيع شده اند و شكلي شبيه مـداد را سـاخته انـد؟ ايـن نـشان                  •

 .دهنده همبستگي بسيار قوي است
-كشيد، يا اينكه يك منحني بهتر مـي  مي توانيد خطي از ميان جمع اصلي داده ها ب       آيا •

نـشان دهنـده آن اسـت كـه     (تواند از ميان آنها عبور كند؟ اگر منحنـي مـشاهده شـود             
، پس نبايـد از همبـستگي پيرسـون اسـتفاده كـرد      )همبستگي بين دو متغير خطي نيست     

 .ي استچراكه همبستگي پيرسون فرض مي كند رابطه خط
اگر در ابتدا باريـك و سـپس صـخيم اسـت نـشان      شكل خوشه داده ها چگونه است؟   •

 . دهنده آن است كه شرط هم پراشي به خوبي اضاء نمي شود

  مشخص كردن جهت همبستگي ميان متغيرها: گام سوم

خطـي  . نمودار پراكندگي به شما نشان مي دهد كه همبستگي ميان دو متغير مثبت است يا منفي       
است پايين بيايد آنگاه همبـستگي منفـي و اگـر بـاال             از چپ به ر    ن كشيد، اگر  ز ميان داده ها مي توا     كه ا 

  .در اين مثال ما همبستگي منفي نسبتا قوي داريم. برود همبستگي مثبت خواهد بود
  

  شيوه محاسبه همبستگي گشتاوري پيرسون

 را  Bivariate آن    و بعـد از    Correlate و سـپس     Analyzeاز منوي باالي صفحه ابتدا       . 1
 . انتخاب كنيد
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 منتقل كنيـد   Variablesدو متغير مورد نظر خود را انتخاب كنيد و آن ها را به قسمت                . 2
شما در اين قسمت مي توانيـد متغيرهـاي بـسياري را            ). pcoiss و   tpstressدر مثال ما    (

ا در خروجي ماتريسي ارائه خواهد شد همبستگي ميان هر جفت متغيـري ر     . وارد كنيد 
اگـر متغيرهـاي زيـادي را وارد كنيـد ايـن مـاتريس بـسيار بـزرگ           . به شما خواهد داد   

 . خواهد بود

 .فعـال باشـد  ) tail 2(دو دنبالـه   نام دارد چك كنيد كه گرينه Pearsonدر قسمتي كه  . 3
اين گزينه به آن معني است كه شما هيچ پيش بيني درباره مثبت بـودن و منفـي بـودن                    

داليلي داريد كه جهـت همبـستگي را مـشخص مـي كنـد مـي        اگر  . همبستگي نداريد 
 .  را انتخاب كنيدone-tailتوانيد گزينه 

 .  كليك كنيدOptionsبر روي دكمه  . 4

 را اتنخـاب  Exclude cases pairwise گزينه Missing Valuesدر قسمت  •
 . كنيد

.  مي توانيد ميانگينها و انحراف معيارهـا را هـم بخواهيـد       Optionsدر قسمت    •
 . كليك كنيدOK و سپس  Continue روي دكمه بر

 

  خروجي اين رويه در شكل زير نشان داده شده است
  

Correlations

1 *.581**

.000

433 426

*.581** 1

.000

426 430

Pearson Correlation

Sig. (2*tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2*tailed)

N

total perceived stress

total PCOISS

total perceived
stress total PCOISS

Correlation is significant at the 0.01 level (2*tailed).**. 

 
 

  

  تفسير خروجي همبستگي

 جدولي است كه در آن ضريب همبستگي براي تمام زوج متغيرهايي كه          Corrlationخروجي  
شيد اين جدول بسيار بزرگ    اگر شما متغيرهاي زيادي را انتخاب كرده با       . شما خواسته ايد ارائه شده اند     

-براي هر جفت متغير، مقدار ضريب همبستگي، تعداد كيسها و مقدار معني داري ارائه شده       . خواهد بود 
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 نكات را بررسي خواهيم     ناين جا اي  . نكاتي در اين خروجي وجود دارند كه بايد به آنها توجه شود           . اند
  . كرد

  هبررسي اطالعات داده شده درباره نمون: گام اول

اولين چيزي كه در جدول خروجي همبستگي مي بينيم تعداد كيسهايي است كه در همبستگي               
آيا اين تعداد درست هستند؟ اگر تعداد كيسها بسيار كـم شـده انـد، يعنـي تعـداد       ). N(شركت كرده اند  

شـايد فرامـوش كـرده ايـد كـه گزينـه            . داده هاي گم شده شما بسيار زياد هستند بـه دنبـال دليـل باشـيد               
Exclude cases pairwiseاستفاده از شـيوه  .  را فعال كنيدExclude cases listwise)    گزينـه ديگـري

داده در هـر متغيـري     هـر كيـسي را كـه         ،بـراي حـذف داده هـا      )  وجود دارد  Correlationكه در پنجره    
. اين كار ممكن است گاهي تعداد كيسهاي شما را بسيار كاهش مي دهـد             . گمشده دارد حذف مي كند    

داده هـاي  روشـي كـه مـا بـراي حـذف      .  كيس در محاسبه همبستگي حضور داشته اند       426در اين مثال    
  . گمشده انتخاب كرديم، كيسهايي را حذف مي كند كه در يكي از اين دو متغير داده گمشده دارد

  مشخص كردن جهت همبستگي: گام دوم

نفي وجود داشته باشد، نشانه اگر در كنار عدد داده براي ضريب همبستگي در جدول عالمت م    
 تفسير اين همبستگي به شـيوه نمـره دهـي متغيرهـا          .آن است كه همبستگي بين دو متغير منفي بوده است         

همواره اين موضوع را در پرسشنامه خود بررسي كنيد و به ياد داشته باشيد كه قبل از انجام . بستگي دارد
ايـن موضـوع بـسيار    . سيده شده اند، معكوس كنيـد كدگذاري گويه هايي را كه منفي پر     همبستگي بايد   

ضـريب همبـستگي   مـا  در مثـال  . مهم است و بسياري از دانشجويان در اين زمينه دچار اشتباه مـي شـوند     
احساسات خود دارنـد،    نشان دهنده آن است كه هر چه افراد احساس كنترل بيشتري بر             ) -581/0(منفي  

  .  تجربه مي كننداراسترس كمتري 

  تعيين قدرت همبستگي: گام سوم

 ايـن مقـدار     .است) r(سومين چيزي كه بايد به آن توجه كرد اندازه ضريب همبستگي پيرسون             
مولفـان مختلـف   .  باشد و نشان دهنده ميزان قدرت همبستگي بـين دو متغيـر اسـت   -1  و 1مي تواند بين    

 :از پيشنهاد ها چنين استيكي . تفسير ميزان قدرت همبستگي ارائه كرده اندنظرات متفاوتي درباره 
 r = .10  تا 29.  يا r = -.10  تا  -29.  ضعيف

 r = .30 تا 49. يا r = -.30 تا -49.  ميانه

 r = .50 تا 1.0 يا r = -.50 تا 1.0-  قوي

  
  . بود، همبستگي قوي است-581/0در مثال كه مقدار همبستگي 
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   تعيين محاسبه ضريب: 4گام 

واريانس دو متغير مـشترك اسـت مـي         باره اينكه چه ميزان از      براي به دست آوردن ايده اي در      
تنها كاري كه براي محاسبه ضريب تعيين بايد انجام داد بـه تـوان دو           . توان ضريب تعيين را محاسبه كرد     

 براي آنكه آن را در مقياس درصد بيان كنيد هم كـافي ضـريب تعيـين            .ضريب همبستگي است  رساندن  
 باشـد،   2/0 يب همبـستگي بـين دو متغيـر برابـر         به عنوان مثال اگر ضر    .  ضرب كنيد  100محاسبه شده در    

 اين نشان دهنده آن اسـت كـه         . درصد خواهد بود     4 و بيان درصدي آن      04/0 آنگاه ضريب تعيين برابر   
   .واريانس مشترك بين دو متغير بسيار كم است

يعنـي  .  درصـد  76/33 بود كه ضريب تعيين آن مي شـود          -581/0ضريب همبستگي   ما  در مثال   
 درصـد   34شده نزديـك بـه      كنترل ادراك    يعني   . درصد از واريانس بين دو متغير مشترك است        76/33

اجتماعي باال بـه حـساب     اين ميزان در حوزه علوم      . تبيين مي كند  واريانس متغير استرس ادراك شده را       
  . مي آيد

  بررسي سطح معني داري: گام پنجم

 ارائـه  sig. 2 tailedكه بـا عنـوان   (رد سطح معني داري است نكته بعدي كه بايد به آن توجه ك
 بسيار متـاثر  rمعني داري . اين قسمت بسيار مشكل است و بايد با احتياط با آن برخورد كرد          ). شده است 

ممكن است شما همبستگي هاي متوسط داشـته باشـيد          ) N=30(در نمونه كوچك    . از حجم نمونه است   
ممكن ) N=100مثال ( اما در نمونه هاي بزرگ .  نداشته باشند p<.05ح  كه معني داري آماري را در سط      

ر ادر اين موارد بسياري از مولفان گفته اند كـه مقـد       . است همبستگي هاي خيلي ضعيف معني دار باشند       
  . معني داري بايد گزارش شود اما نبايد به آن توجه كرد و بايد به مقدار قدرت همبستگي توجه كرد

  اصل از همبستگيارائه نتايج ح

  :نتايج حاصل شده از مثال باال بايد به چنين شكلي در گزارش پژوهش ارائه داد
 سـنجيده  PCOISSكـه بـه وسـيله متغيـر     (رابطه ميان كنترل ادراك شده بر حاالت دروني   

با اسـتفاده از ضـريب      )  سنجيده شد  tpstressكه بوسيله متغير    (و استرس ادراك شده     ) شد
تحليل اوليه اي انجام شد تا عدم تخطـي داده هـا   . پيرسون بررسي شدهمبستگي گشتاوري  

همبستگي منفـي   . از مفروضات نرمال بودن، خطي بودن و هم پراشي داده ها بررسي شوند            
كـه بـر اسـاس آن مقـادير بـاالي      ] r=-.58, n=426, p<.0005[بين متغيرها وجود داشـت  

  . راك شده همبستگي داردكنترل ادراك شده با سطوح پايين مقادير استرس اد
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   12فصل 

  همبستگي جزئي

  
همبستگي جزئي مشابه همبستگي گشتاوري پيرسون است، جز آنكه بـه شـما امكـان مـي دهـد             

اين متغير معموال آن متغيري است كه شما فكر مي كنيد بر هر دو متغير    . يك متغير اضافه را كنترل كنيد     
متغيرهاي مداخله گر مي توانيد تصويري روشن تر و صحيح تر از با حذف آماري تاثير . تاثير مي گذارد

  . رابطه ميان اين دو متغير ارائه مي دهد
مداخله يك متغير زماني رخ مي دهد كه آن متغير حداقل تاحدي بر دو متغيري كـه شـما مـي                     

 تاثير فاحشي اين موضوع مي تواند به طور تصنعي . خواهيد رابطه ميان آنها بررسي كنيد تاثير مي گذارد        
اگر متغير مداخله گر كنترل شود آنگاه از رابطـه ميـان   . بر ميزان ضريب همبستگي ميان دو متغير بگذارد 

  . دو متغير مطمئن تر خواهيم بود

  مثال 

 را بررسي خواهيم كرد 11براي توضيح چگونگي استفاده از همبستگي جزئي همان مثال فصل      
ما مي خواهيم رابطه ميان متغيرهاي كنترل . فه را كنترل خواهيم كردتنها با اين تفاوت كه يك متغير اضا  

-ن را سوءگيري مطلوبيت اجتمـاعي مـي  بر حاالت دروني و استرس ادراك شده با كنترل متغيري كه آ          

 اين متغير مربوط به آن است كه مردم معموال تمايل دارند خود را مثبت تـر از آنچـه هـستند     .ناميم است 
 ايـن  .كـراون سـنجيده شـده اسـت       -متغير بوسيله طيف سنجش مطوبيت اجتماعي مـارلو        اين   .نشان دهند 

  . ناميده شده استtmarlowمتغير 

  روش انجام همبستگي جزئي

ــه   . 1 ــاالي صــفحه گزين  بعــد از آن  Correlate و ســپس Analyzeاز منــوي ب
Partialرا انتخاب كنيد . 

نيـد وارد قـسمت     دو متغيري را كه مي خواهيد همبستگي آنهـا را محاسـبه ك             . 2
Variablesمتغيرهاي (.  كنيدPCOISS و tpstress.( 
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 Controllingمتغيري را كه مي خواهيد كنترل كنيد وارد قسمتي كنيـد كـه    . 3

forدر مثال ما .  نام داردtmarlow. 
در مثال مـا دو  (انتخاب كنيد كه آزمون يك طرفه را مي خواهيد يا دو طرفه              . 4

 ).طرفه انتخاب شده است

 :Optionsه در گزين . 5
 . كليك كنيدExclude cases pairwise بر روي Missing Valuesدر قسمت  •
 .  كليك كنيدZero Order Correlation بر روي گزينه Statisticsدر قسمت  •

ماتريس همبستگي اصلي بدون كنترل     : اين كار به شما دو ماتريس همبستگي مي دهد         •
 .متغير مزاحممتغير مزاحم و ماتريس همبستگي بعد از كنترل 

 . كليك كنيدOKو سپس  Continueبر روي  . 6
  

  :خروجي اين چنين خواهد بود

Correlations

1.000 *.581 *.228

. .000 .000

0 424 426

*.581 1.000 .295

.000 . .000

424 0 425

*.228 .295 1.000

.000 .000 .

426 425 0

1.000 *.552

. .000

0 423

*.552 1.000

.000 .

423 0

Correlation

Significance (2*tailed)

df

Correlation

Significance (2*tailed)

df

Correlation

Significance (2*tailed)

df

Correlation

Significance (2*tailed)

df

Correlation

Significance (2*tailed)

df

total perceived stress

total PCOISS

total social desirability

total perceived stress

total PCOISS

Control Variables
*none*a

total social desirability

total perceived
stress total PCOISS

total social
desirability

Cells contain zero*order (Pearson) correlations.a. 

 
 

  تفسير خروجي همبستگي جزئي

  :در خروجي شما دو ماتريس خواهيد داشت



 98

 همبـستگي   جـا اين. ماتريس اول همان همبستگي هاي گشتاوري معمولي پيرسون است         •
محاسـبه  سـاخت    ما وارد كرديم     هاي بين تمام جفتهايي كه مي توان با سه متغيري كه          

 . است-58/0 همان tpstress و tpcoiss مالحظه مي كنيد همبستگي ميان .شده است
 tmarlowجدول دوم مربوط به همبـستگي ميـان دو متغيـر هنگـامي اسـت كـه متغيـر                     •

مالحظه مـي شـود كـه بـا كنتـرل ايـن متغيـر همبـستگي جزئـي دو متغيـر           . كنترل شود 
tpcoiss و tpstress55/0ده است  ش- . 

  
شما بايد اين دو همبستگي را با هم مقايسه كنيد تا بفهميد آيا متغير كنترل شده تاثيري بر  رابطه 

 و tpcoiss تـاثير انـدكي بـر رابطـه ميـان         tmarlowدر اين مثال كنترل     . ميان دو متغير داشته است يا خير      
tpstress  د كــه رابطــه اي كــه ميــان ايــن نــشان مــي دهــ). -55/0 بــه -58/0از (داشــته اســتtpcoiss و 
tpstress مشاهده مي شود تحت تاثير tmarlowنيست  .  

  ارائه نتايج مشاهده شده در همبستگي جزئي

  :نمونه اي از ارائه نتيجه همبستگي جزئي مي تواند چنين باشد
س و اسـتر )  سنجيده شده استtpcoissكه با   (براي بررسي رابطه ميان كنترل بر حاالت دروني         

 شـده اسـت و متغيـر    اسـتفاده همبـستگي جزئـي   از )  سـنجيده شـده اسـت   tpstressكـه بـا   (ادراك شده  
تحليل اوليه اي براي بررسي نرمال بودن، خطي بودن و هم پراشـي  . مطلوبيت اجتماعي كنترل شده است 

ررسـي  ب]. r=-.55, n=55, p<.0005[قوي و منفي ميان اين دو متغير وجود داشـت  همبستگي . انجام شد
 tpcoiss تاثير اندكي بر رابطه قوي ميـان         tmarlowنشان داد كه متغير     ) r=-.58(همبستگي درجه صفرم    

   . داشته استtpstressو 
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   13فصل 

  رگرسيون چندگانه

.  توضيح داده خواهد شدSPSSدر اين فصل به طور خالصه شيوه انجام رگرسيون چندگانه در 
و به كتابهـاي آمـاري مراجعـه       اكتفا نكنيد   ضيحاتي كه در اينجا ارائه شده است        الزم است كه شما به تو     

  . كنيد و مباني نظري و مفروضات انجام رگرسيون را مطالعه كنيد
رگرسيون تنها يك تكنيك نيست بلكه مجموعه اي از تكنيكهايي است كـه بـه بررسـي رابطـه      

اساس رگرسيون چند   . مستقل مي پردازد  )  پيوسته معموال(ميان يك متغير وابسته پيوسته و تعدادي متغير         
 مـدل   رد  اما مزيت رگرسيون چند متغيري آن است كه تعدادي متغير را با هم وا             . متغيره همبستگي است  

البته بايد بدانيد كه نمي توان به . مي كند و موجب مي شود كه مدل ما بيشتر به زندگي واقعي شبيه باشد            
. رسيون چند متغيري كرد و انتظار داشت كه نتيجه خـوبي بـه دسـت آيـد    سادگي هر متغيري را وارد رگ    

همچنـين ترتيـب وارد كـردن       . براي متغيرهايي كه وارد مدل مي كنيد بايد توضيح نظـري داشـته باشـيد              
  .ل و توضيحي منطقي داشته باشيدبايد دليهم متغيرها به مدل هم مهم است و براي آن 

اين تكنيك  . ه مجموعه اي از سواالت پژوهشي جواب داد       با رگرسيون چند متغيري مي توان ب      
بـه  . به شما مي گويد مجموعه اي از متغيرها تا چه حد مي توانند به پيش بيني يك متغير وابسته بپردازند                   

زمينه اي تا چه حد مي تواننـد        عنوان مثال ممكن است شما بخواهيد بدانيد كه مجموعه اي از متغيرهاي             
عالوه بر اين رگرسيون چند متغيري مي تواند به شما . تحصيلي دانش آموزان باشندتبيين كننده موفقيت   

همچنين بـا  . بگويد كه افزودن متغيري خاص به مدل چه تاثيري بر توانايي پيش بيني مدل خواهد داشت     
برخي از انواع اصلي سواالت پژوهـشي  . اين تكنيك مي توان به كنترل آماري متغيري در مدل پرداخت 

  :گرسيون چندمتغيري مي تواند به آنها پاسخ گويد چنين اندكه ر
مجموعه اي از متغيرهاي مستقل تا چه مي توانند به پيش بيني يـك متغيـر وابـسته                 •

 . بپردازند

كدام متغير در ميان مجموعه اي از متغيرها بهترين پيش بيني كننـده متغيـر وابـسته        •
 .است

شوند، باز هم متغير خاصـي مـي توانـد      آيا هنگامي كه اثر چند متغير ديگر كنترل          •
 .ده خوبي براي متغير وابسته باشدپيش بيني كنن
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  انواع اصلي رگرسيون چند متغيره

 پژوهشي كه مي خواهيد بـه       رگرسيون چند متغيري انواع گوناگوني دارد كه بسته به نوع سوال          
  :ارتند ازاين انواع اصلي عب. خ گوييد، مي توانيد از آنها استفاده كنيدآنها پاس

 استاندارد يا همزمان  •

 سلسله مراتبي يا تناوبي •

 گام به گام •

  
البته مولفان مختلف اسامي گوناگوني را براي نام بردن انواع رگرسـيون گنـد متغيـري بـه كـار                    

  . اما به هر حال انواع اصلي رگرسيون چند متغيري چنين است. برده اند كه ممكن است گيج كننده باشد

   استانداردرگرسيون چندگانه

-همزمـان وارد مـدل مـي      ) پيش بينهـا   (در رگرسيون چندگانه استاندارد، تمام متغيرهاي مستقل      

اين روش رايج تـرين روش انجـام رگرسـيون          . هر متغير با توانايي پيش بيني آن ارزيابي مي شود         . شوند
نار هم تـا چـه حـد    چند متغيري است و زماني انجام مي شود كه شما مي خواهيد بدانيد چند متغير در ك               

  . توانايي پيش بيني يك متغير وابسته را دارند

  رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي

متغيرهـاي بـه ترتيبـي وارد مـدل     ) كه آن را تناوبي هم مي گويند  ( سله مراتبي   در رگرسيون سل  
ي نظري مباناين ترتيب ورود متغيرها به مدل را محقق بر اساس         . مي شوند كه خود محقق تعيين مي كند       

در هر مرحله وارد مـدل مـي شـوند، تـا مـشخص      ) يا بلوكي از متغيرها(هر متغير   . خود مشخص مي كند   
اين كار به آن معني اسـت كـه متغيرهـايي    . شود كه هر كدام از آنها چه ميزان به قدرت مدل مي افزايند      

يد چه ميزان مي تواند  كنترل شده اند تا مشخص شود كه متغير مستقل جد،كه از قبل وارد مدل شده اند 
به عنوان مثال اگر شما بخواهيد بدانيد كه اگر سن كنترل شود، خوش             . به پيش بيني متغير وابسته بپردازد     

بيني تا چه حد مي تواند به پيش بيني متغير رضايت از زندگي بپردازد، آنگاه سن را در بلوك اول وارد                     
. يب ابتدا سن وارد مدل مي شود و سپس خوش بيني        به اين ترت  . مي كنيد و خوش بيني را در بلوك دوم        

 بررسي قدرت پيش بيني مدل پرداخت و سهم هر         هنگامي كه همه متغيرها وارد شدند آنگاه مي توان به         
  . بلوك از پيش بيني را مشخص كرد

  رگرسيون چندگانه گام به گام

ار آنها را وارد مدل  مي دهد آنگاه خود نرم افز SPSSدر اين روش محقق تعدادي متغير را به 
ايـن  . ، ترتيب ورود متغيرها به مدل را خود نرم افزار، بر اساس معيارهاي آماري تعيين مـي كنـد       مي كند 



 101

و رگرسـيون گـام بـه گـام         ) backward(، حـذف پـسرو      )forward(انتخاب پيشرو   : روش سه نوع دارد   
)stepwise .(            فـان توصـيه كـرده انـد كـه از آنهـا         البته اين روشها هر كدام عيوبي دارنـد و برخـي از مول

  .اما اگر خواستيد از اين روشها استفاده كنيد رگرسيون گام به گام از بقيه كامل تر است. استفاده نشود
  

  مثال

براي نشان دادن چگونگي استفاده از رگرسيون چندگانه، مثالي خـواهيم زد كـه داده هـاي آن             
يم به بررسي عوامل مـوثر ميـزان ادراك اسـترس نـزد           ما مي خواه  .  مي شود  survey.savمربوط به فايل    
تحقيقات پيشين مي گويند هر چه فرد احساس كنتـرل بيـشتري بـر زنـدگي خـود داشـته                    . افراد بپردازيم 

احساس كنترل فرد بر زندگي با دو متغير سـنجيده       . باشند، آنگاه احساس استرس كمتري خواهند داشت      
 و نيـز احـساس كنتـرل فـرد حـاالت            )tmast (ادهاي زندگي اول احساس كنترل فرد بر رويد     . شده است 

حال مي خواهيم بدانيم اين دو متغير تا چه حد مي توانند به پيش بينـي متغيـر         . )tpcoiss (دروني خويش 
  . وابسته ما بپردازند

سعي كنيد كه شما هم در رايانه اين مراحل را انجام دهيد چرا كه انجام دادن بهترين راه بـراي                    
پس شما هـم    .  است و صرفا با خواندن كتاب نمي توانيد مهارتهاي خود را افزايش انجام دهيد              يادگيري

  . همين مراحل را انجام دهيد و سعي كنيد خروجي ها تفسير كنيد

  رگرسيون چندگانه استاندارد

  :در اين مثل ما مي خواهيم به اين دو سوال پاسخ دهيم
س رتا چه حد مي توانند است     ) tmast  ،tpcoiss(ند  دو متغيري كه مربوط به كنترل هست      : 1سوال  

را پيش بيني كنند؟ چه مقدار از واريانس استرس ادراك شـده بوسـيله ايـن دو             ) tpsterss(ادراك شده   
  متغير تبيين مي شود؟

كنتـرل بـر رويـدادهاي      : بهترين پيش بيني كننده متغير استرس ادراك شده كدام است         : 2سوال
  ).tpcoiss( بر حاالت دروني يا كنترل) tmast(خارجي 

  
يعني دو متغير مستقل . براي پاسخگويي به اين سواالت از رگرسيون استاندارد استفاده مي كنيم

  . را يكجا وارد مدل مي كنيم

  شيوه انجام رگرسيون چندگانه استاندارد

 را Linear و بعــد از آن Regression ســپس Analyzeاز منــوي بــاالي صــفحه ابتــدا  .١
 . نيدانتخاب ك



 102

 .  وارد كنيدDependentدر قسمت ) tpstress(متغير وابسته خود را  .٢

 . وارد كنيدIndependentرا در قسمت ) tpcoiss و tomast(متغيرهاي مستقل خود  .٣
Q.    در قسمتMethod) روش (  گزينهEnter  )         يعنـي روش اسـتاندارد انجـام رگرسـيون

 . ا انتخاب كنيدر) چندگانه

R.  دكمهStatisticsاب كنيد را انتخ. 
ــاي   • ــه هــ  Colinearity و Estimates ،Model fit ،Descriptivesگزينــ

diagnosticsرا انتخاب كنيد . 
 Casewiseنام دارد بر روي گزينه هاي ) باقيمانده ها (Residualsدر قسمتي كه  •

diagnostics  و  Outliers outside 3 standard deviationكليك كنيد  . 

• Continueرا بزنيد . 
S. ه دكمــOptions را بزنيــد و در آن در قــسمت Missing values گزينــه Exclude 

cases paiwiseرا انتخاب كنيد  . 

 . را بزنيدPlotsدكمه  .٧
 . منتقل كنيدY را به قسمت محور ZRESID*گزينه  •
 . منتقل كنيدX را به قسمت محور ZPRED*گزينه  •
ــوان آن   • ــه عن ــسمتي ك ــام Standardized Residual Plotsدر ق ــه  ن دارد گزين

Normal probality plotرا انتخاب كنيد  . 

 . كليك كنيدSaveبر روي دكمه  .٨
ايـن  ( را انتخـاب كنيـد       Mahalanobis نام دارد گزينه     Distancesدر قسمتي كه     •

 ).گزينه دورافتاده هاي چندمتغيري را براي شما مشخص مي كند

• Continueرا بزنيد . 
٩. OK بزنيد . 

  
  : خواهد بودخروجي به دست آمده چنين
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Correlations
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Model Summaryb
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Coefficientsa
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Casewise Diagnosticsa
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Regression Standardized Predicted Value
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  تفسير خروجي رگرسيون چندگانه استاندارد

همانطور كه مي بينيد خروجي هاي زيادي بعد از انجام رگرسيون چندگانـه اسـتاندارد حاصـل            
براي آنكه تفسير ساده تر باشد ابتدا از اين خروجـي هـا بـراي             . شده است كه مي تواند گيج كننده باشد       

  . خ دادن به سوال اولي كه مطرح كرديم مي پردازيمپاس

  بررسي مفروضات رگرسيون : گام اول

 نـام دارد همبـستگي هـاي ميـان متغيرهـاي       Colrrelations جـدولي كـه      -هم خطـي چندگانـه    
 را با متغيـر وابـسته داشـته    بايد متغيرهاي مستقل شما حداقلي از همبستگي  . موجود در مدل ارائه شده اند     

در اين مثال هر دو متغير ما همبـستگي قـوي   ).  باشد3/0رجيحا ضريب همبستگي بين آنها باالي      ت(باشند  
).  است -58/0 و   -61/0 و متغير وابسته به ترتيب       tpcioss و   tmastهمبستگي ميان   (با متغير وابسته دارند     

اگـر بـا چنـين    ). اشـد  بيـشتر نب 7/0از (همچنين همبستگي ميان متغيرهاي وابسته هم نبايد خيلي باال باشـد        
ما در مثال   . وضعيتي روبه رو شديد يا بايد يكي از متغيرها را حذف كنيد و يا آنها را با هم تركيب كنيد                   

  .  كمتر است پس مشكلي نيست7/0 است كه از 52/0همبستگي ميان متغيرهاي مستقل 
SPSS  خص در اين شا.  همچنين شاخصي را براي تشخيص هم خطي در اختيار شما مي گذارد

 توجـه   Toleranceدر آخرين سـتون ايـن جـدول بـه مقـادير             .  نام دارد  Coefficientsجدولي است كه    
اگر اين مقدار خيلي كم باشد معني آن      . براي هر متغير محاسبه مي شود      R2-1اين مقدار از فرمول     . كنيد

و در  چندگانـه اسـت  اين است كه همبستگي چندگانه با ديگر متغيرها باالست و اين به معناي هم خطي    
پـس نگـران هـم خطـي متغيرهـا          )  براي هر متغيـر    729/0(مثال ما اين مقدار به اندازه كافي بزرگ است          

  . نيستيم
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 يكـي از راههـاي      -دورافتاده ها، نرمال بودن، خطي بودن، هـم پراشـي، اسـتقالل باقيمانـده هـا               
 احتمـال نرمـال باقيمانـده هـاي         بررسي اين مفروضات توجه بـه نمـودار پراكنـدگي باقيمانـده و نمـودار              

در . اين نمودارها در انتهاي خروجي ها ارائـه شـده انـد           . استاندارد شده رگرسيون است كه رسم كرديم      
 نرمال بـودن كـه بـه صـورت قطـري      ار داريد كه نقاط به خوبي روي خط       نمودار احتمال نرمال شما انتظ    

در نمودار پراكنـدگي باقيمانـده هـاي    . ن استرسم شده است توزيع شده باشند كه نمودار ما تقريبا چني       
 و بيشتر آنها در     انتظار داريم كه توزيع داده ها به صورتي مستطيلي و كامال پراكنده باشد            استاندارد شده   

-آنگاه بايد در استقالل باقيمانده اگر چنين توزيعي را مشاهده نكنيم .مركز نمودار حول خط صفر باشند

  . ها شك كنيم
برخي مولفان دورافتـاده هـا را   . راكندگي مي توانيم دورافتاده ها را هم بررسي كنيم   از نمودار پ  

در نمونـه هـاي      . اسـت   -3/3 يـا كمتـر      3/3داده هايي دانسته اند كه مقدار استاندارد شده آنهـا بـيش از              
 اگر تعداد آنها اندك بـود الزم نيـست كـاري          . داده هاي دورافتاده چندان نامعمول نيست     وجود  بزرگ  

  . براي آنها انجام دهيد
هـم  ) Mahalanobis distances(دورافتاده ها را مي توان با بررسي فاصله هـاي ماهـاالنوبيس   

اين مقادير در خروجي مشاهده نمي شـوند بلكـه   .  محاسبه كرده است  SPSSاين مقادير را    . بررسي كرد 
براي اينكه دريابيد كدام داده هاي . ند نام دارد، ذخيره شده ا    Mah_1 با نام متغيري كه نام       ،در فايل داده  

شما دورافتاده اند بايد مقدار بحراني كـي دو را محاسـبه كنيـد كـه در كتابهـاي آمـاري بـه ازاي تعـداد                 
 است آنگاه مقدار كي دو بحرانـي        2هنگامي كه تعداد متغيرهاي مستقل      . متغيرهاي مستقل ارائه شده اند    

  .  بود آن داده دورافتاده است82/13بيشتر از كيسي  Mah_1پس اگر مقدار متغير .  خواهد بود82/13

  ارزيابي مدل: گام دوم

 نـام دارد را  R Squareمقـداري كـه   .  نـام دارد نگـاه كنيـد   Model Summaryبه جدولي كه 
اين مقدار به شما مي گويد كه چه ميزان از واريانس متغير وابسته به بوسيله متغيرهاي مستقل تبيين . ببينيد
اگر به صورت درصد بيان كنيم آنگاه مـي تـوانيم بگـوييم             .  است 468/0در مثال ما اين مقدار      . ودمي ش 

ايـن  .  درصد از واريانس متغير وابسته بوسيله دو متغير مستقل موجود در مـدل تبيـين مـي شـود                   8/46كه  
  . مقدار قابل توجهي است

هم در جـدول  ) Adjusted R Square(مالحظه مي كنيد كه مقدار ضريب تعيين اصالح شده 
 هنگامي كه حجم نمونه كوچك است آنگاه ضريب تعيين بيش از مقدار واقعي برآورد .ارائه شده است

اگـر حجـم   . خاطر در چنين موقعيتي از ضريب تعيين اصالح شده استفاده مـي شـود        همين  مي شود و به     
ت ضـريب تعيـين را      نمونه شما كوچك است ضريب تعيـين اصـالح شـده را ببينيـد در غيـر ايـن صـور                    

  . مالحظه كنيد
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 در اين جـدول     .  نام دارد ببينيد   ANOVAبراي بررسي معني دار بودن مدل بايد جدولي را كه           
در .  مورد آزمون قرار مي گيـرد      ، چندگانه در جامعه برابر صفر است      Rفرضيه صفر مبني بر اينكه مقدار       

  .)p<.0005ه  كه به آن معناست كSig=.000(مثال ما مدل معني دار است 

  هاي مستقلرزيابي هركدام از متغيرا: گام سوم

در اين مرحله مي خواهيم بدانيم كدام يك از متغيرهـاي مـستقل بـه پـيش بينـي متغيـر وابـسته                       
بـه سـتوني   .  نام دارد بررسـي كـرد  Coefficientsاين مساله را مي توان در جدولي كه      . كمك مي كنند  

 را  Standardized Coefficients مقايسه متغيرها با هم بايد قسمت  براي .  نام داردBetaنگاه كنيد كه 
اين استاندارد كردن به آن معني است كـه ضـرايب هـر    .  راUnstandardized Coefficientsببينيد و نه 

اگـر بخـواهيم معادلـه رگرسـيون را     . كدام از متغيرها چنان تغيير يافته اند كه قابل مقايسه با هم شده انـد            
 Bآن  ستوني را نگـاه كنـيم كـه عنـوان     Unstandardized Coefficientsم آنگاه بايد از قسمت بنويسي
  . است

 را مي Betaحال كه مي خواهيم ببنيم كدام متغير در پيش بيني متغير وابسته مهمتر است ستوني 
بـدون توجـه بـه    (  را دارد  Betaمتغيري را كه بيشتري مقدار . بينيم و به دنبال بيشترين مقدار مي گرديم

در مثـال بيـشترين بتـا از آن متغيـر           . متغير وابـسته اسـت    ) تبيين(مهمترين متغير در پيش بيني      ) عالمت آن 
tmast بتاي متغير .است -424/0 و برابر tpcoiss است كه نسبتا كمتر است-36/0 برابر  .  

متغير مورد ويد كه آيا اين ستون به شما مي گ.  نگاه كنيدSigبراي هر كدام از متغيرها به ستون 
 كمتـر   05/0اگر    Sigقدار  اگر م . نظر حضورش كمك معني داري به تبيين متغير وابسته مي كند يا خير            

 در مثال حضور هر .براي تبيين متغير وابسته معني دار است       % 95باشد آنگاه حضورش در سطح اطمينان       
  .دو متغير مستقل در مدل معني دار است

مدل ما كه .  ارائه پاسخهاي سوالهايي را كه مطرح كرديم برايمان فراهم كرد    نتايجي كه در باال   
را ) tpstress( درصـد از واريـانس متغيـر وابـسته        8/46 اسـت ) tpcoiss و   tmast(شامل دو متغير مستقل     

ته  بيشترين تاثير را در پيش بينـي متغيـر وابـس    tmastاز بين دو متغير وابسته متغير       ). 1سوال(تبيين مي كند    
  . هم در مدل معني دار استtpcoissالبته حضور متغير ) beta=-.42(دارد 

  رگرسيون سلسله مراتبي 

گفتيم كه هدف از انتخاب مدل سلـسله مراتبـي بـراي انجـام رگرسـيون آن اسـت كـه بتـوانيم                       
ص مـا مـشخ  يعني در هر مرحله متغيرهـايي را كـه   . متغيرهاي مستقل را به ترتيب دلخواه وارد مدل كنيم        

  . كرده ايم وارد مدل شوند
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شما بايـد متغيرهـاي مـورد    . براي اينكار در پنجره رگرسيون بلوكهايي در نظر گرفته شده است   
در .  را بزنيد تا بلوك بعدي ظاهر شـود   Next وارد كنيد و دكمه      Independentsنظر خود را در قسمت      

 نتيجـه در  . وارد مـي كنيـد  ، شـوند  بلوك جديد متغيرهايي را كه مي خواهيد در مرحلـه بعـد وارد مـدل              
خروجي شامل چند مدل خواهد بود كه هر مرحله با ورود يا خروج متغيرهايي كه شما وارد كـرده ايـد                     

  . تغيير مي كند

  رگرسيون گام به گام

هنگامي كه شما هيچ ايده نظري براي ترتيب ورود متغيرها به مدل نداريد مي توانيد اين كار را     
 وارد كرديـد و  Independentsهنگامي كـه شـما متغيرهـاي مـستقل را در قـسمت       . واگذاريدSPSSبه  

 را Forward گزينــه Method وارد كرديــد و در قــسمت Dependentمتغيـر وابــسته را هــم در قــسمت  
.  يك به يك و به ترتيـب اهميـت متغيرهـاي مـستقل را وارد مـدل خواهـد             SPSSانتخاب كرديد آنگاه    

) Sig( آن اسـت كـه مقـدار معنـي داري آنهــا     SPSSت پـيش فــرض در  شـرط ورود متغيرهـا بـه صـور    
  ). غيير دهيدشما مي توانيد اين مقدار را ت(شد  با05/0كوچكتر يا مساوي 
 را انتخاب كنيد آنگاه ابتدا تمام  متغيرها وارد مدل مـي شـوند و سـپس                  Backwardاگر روش   

اين مقدار را هم شما (از مدل خارج مي شوند  بود 10/0بيشتر از يك به يك اگر مقدار معني داري آنها 
  ). مي توانيد تغيير دهيد

 را انتخـاب كنيـد آنگـاه هـم بـراي ورود و هـم بـراي خـروج         Stepwiseاگر در قسمت روش    
معني داري آنها كوچكتر يا مساوي      معيار ورود متغيرها آن است كه       . متغيرها معيار وجود خواهد داشت    

  . باشد10/0رهاي از مدل آن است كه مقدار معني داري آنها بيشتر از  باشند و شرط خروج متغي05/0

  مثال 

از آنجايي كه در عمل روش گام به گام بيشتر از روشهاي پيشرو و پسرو مورد استفاده قرار مي     
در ايـن مثـال متغيـر وابـسته مـا همـان         .  استفاده خواهيم كرد   Stepwiseپس در اين مثال از روش       گيرد،  

tpstress ت و متغيرهاي وابسته ما عبارتنداز  اسtmarlow) مطلوبيت اجتماعي( ،age)  سـن( ،tpcoiss و 
tmast .  

 به جـاي  Methodمتغيرهاي مستقل و وابسته را وارد مي كنيم تنها در قسمت    قبل  ال  ث روش م  به
  .  را انتخاب مي كنيمStepwise روش Enterروش 

  :خروجي هاي حاصل چنين خواهد بود
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Model Summaryc

.612a .374 .373 4.632

.684b .468 .466 4.274

Model
1

2

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), total masterya. 

Predictors: (Constant), total mastery, total PCOISSb. 

Dependent Variable: total perceived stressc. 

 
 

  

ANOVAc

5436.925 1 5436.925 253.449 .000a

9095.559 424 21.452

14532.48 425

6806.728 2 3403.364 186.341 .000b

7725.756 423 18.264

14532.48 425

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model
1

2

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), total masterya. 

Predictors: (Constant), total mastery, total PCOISSb. 

Dependent Variable: total perceived stressc. 

 
 

  

Coefficientsa

46.337 1.252 37.010 .000

*.901 .057 *.612 *15.920 .000 1.000 1.000

50.971 1.273 40.035 .000

*.625 .061 *.424 *10.222 .000 .729 1.372

*.175 .020 *.360 *8.660 .000 .729 1.372

(Constant)

total mastery

(Constant)

total mastery

total PCOISS

Model
1

2

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: total perceived stressa. 

 
 

  

  تفسير خروجي هاي رگرسيون چندگانه به روش گام به گام

 نام دارد شما ميزان قدرت هر مدل براي تبيين متغير وابـسته  Model Summaryدر جدولي كه 
 و مـدل دوم داراي  374/0داراي ضـريب تعيـين   اول مـدل  . دو مـدل وجـود دارد   . را مالحظه مـي كنيـد     

. وانيـد معنـي دار بـودن مـدلها را بررسـي كنيـد              مـي ت   ANOVAدر جـدول    .  است 468/0ضريب تعيين   
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 به شـما  SPSS تمام مدلهايي كه Stepwiseدر روش . مالحظه مي كنيد كه هر دو مدل معني دار هستند        
  . ارائه مي دهد معني  دار هستند

 مـستقل براي بررسي ميزان تاثير گذاري هر كدام از متغيرهاي وابسته، معني دار بودن متغيرهاي    
مالحظه مـي كنيـد   .  را ببينيدCoefficientsنوشتن معادله رگرسيون براي مدل بايد جدول      يز  در مدل و ن   

 و tmast(حـضور دارد و در مـدل دوم دو متغيـر مـستقل     ) tmast(كه در مـدل اول يـك متغيـر مـستقل            
tpcoiss (  از آنجايي كه مدل دوم ضريب تعيين بيشتري دارد پس مـدل مـورد عالقـه مـا                  . حضور دارند

 بيـشتر از  tmastار است امـا تـاثير متغيـر    در اين مدل هم هر دو متغير حضورشان معني د       .  دوم است  مدل
  ).  است-360/0 و دومي -424/0بتاي اولي ( است tpcoissتاثير متغير 
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  آمار ناپارامتري 
كلـي جـاي مـي      در فصلهاي قبل ما تكنيكهاي گوناگوني را بررسـي كـرديم كـه در دو دسـته                  

تكنيكهايي كه رابطه ميان متغيرها را بررسي مي كنند و تكنيكهايي كه به مقايـسه بـين گروهـي                   : گرفتند
در . گفتيم كه تمام اين تكنيك ها فرض مـي كننـد كـه توزيـع متغيـر وابـسته نرمـال اسـت                      . مي پردازند 

. شما نرمـال توزيـع نـشده اسـت        يعني متغير وابسته    . اين فرض در داده ها وجود ندارند      بسياري از اوقات    
اول اينكـه توزيـع داده هـاي خـود را           . گفتيم كه در اين مواقع شما دو راه مـي توانيـد در پـيش بگيريـد                

امـا تبـديل توزيـع      . شيوه انجام اين كار در فصل هشتم توضيح داده شـد          . كنيد به توزيعي نرمال   » تبديل«
راه ديگـر آن اسـت كـه بـراي     . مكان پذير نيـست داده ها هم مشكالت خود را دارد و هميشه به آساني ا  

توزيـع متغيـر وابـسته در       آزمون فرضيه هاي خود به سـراغ تكنيكهـاي آمـاري بـرويم كـه نرمـال بـودن                    
ناميـده  ) Non-parametric tests(تكنيكهاي آماري را آزمونهاي ناپارامتري اين . مفروضات آنها نيست

 توزيـع  بـدون و يـا آزمونهـاي   ) assumption-free( ايـن آزمـون هـا را آزمونهـاي بـدون مفـروض          . اند
)distribution-free (  برخـي گفتـه انـد تـوان آزمونهـاي ناپـارامتري كمتـر از آزمونهـاي          . هم ناميده اند

اين آزمونها به جاي اينكه بـا خـود نمـرات متغيرهـا     . پارامتري است اما مي دانيم كه همواره چنين نيست   
به همين خاطر مي توانيم هنگامي كه متغيـر وابـسته مـا ترتيبـي       . ر مي گيرند  كار كنند، رتبه آنها را در نظ      

: پس ما در دو موقعيت به سراغ آزمونهاي ناپـارامتري مـي رويـم          . از اين تكنيكها استفاده كنيم    هم  است  
د مي دانيد قبل از اينكه تحليل خود را شروع كنيـد بايـ  (اول زماني كه توزيع متغير وابسته ما نرمال نباشد    

 انجام مي شود و دربـاره آن قـبال بحـث       Exploreوزيع متغير وابسته را بررسي كنيد؛ اين كار در منوي           ت
  . دوم زماني كه متغير وابسته ما ترتيبي باشد) كرده ايم

  : آزمونهاي ناپارامتري را بيابيددو منو مي توانيددر  SPSSدر 
 . NonparametricTests  در گزينه Analyzeدر منوي  •

 . Crosstabs و سپس Descriptive Statistics سپس Analyzeمنوي در  •

  
در پنجره مربـوط    .  خواهيم پرداخت  Crosstabsدر اين فصل ما به آزمونهاي موجود در منوي          

تعـدادي آزمـون در آنجـا     را بزنيد پنجره جديدي باز مي شود كـه          Statistics اگر دكمه    Crosstabsبه  
  . وجود دارد
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در چند دسـته كلـي جـال        آزمون ها پ  كادر باال   در   شكل باال مالحظه مي كنيد       همانطور كه در  
و در زير آن آماره هايي وجود دارند كه براي بررسي رابطـه             ) Chi-square(ابتدا كي دو    . داده شده اند  

 Contigency(ايــن آمــاره هــا عبارتنــد از ضــريب توافــق  . ميــان دو متغيــر اســمي بــه كــار مــي رونــد 

coefficient(،  في و وي كرامـر )Phi and Cramer's V(  النـدا ،)Lambda (    و ضـريب عـدم اطمينـان
)Uncertainty coefficient .(  

وجود دارد و در زير آماره هايي وجـود         ) Correlations(در سمت راست گزينه همبستگي ها       
بارتنـد از گامـا     ايـن آمـاره هـا ع      . دارند كه براي بررسي رابطه ميان متغير هاي ترتيبي به كـار مـي رونـد               

)Gamma( ــامرز ــدال  ، )Sommers' d(، دي س ــي كن ــاو ب ــدال   ) Kendall's tau-b(ت ــي كن ــاو س و ت
)Kendall's tau-c .(  

فاصـله اي و رتبـه      قرار دارد كه براي بررسي رابطه ميان متغيرهـاي          ) Eta(در پايين كادر هم اتا      
قـرار  ) McNemar(و مـك نمـار      ) Risk(، ضريب خطر    )kappa(در كنار آنها كاپا     . اي به كار مي رود    

را ) Cochran and Mantel-Haenszel( هنتـزل  -در آخـر هـم آمـاره هـاي كـوكران و مانتـل      . دارنـد 
  . حال به توضيح هر كدام از آماره هايي كه در باال نام برده شد مي پردازيم. مشاهده مي كنيد
   و جدول توافقي با متغيرهاي اسميكي دو

 سطر و دو ستون دارند اگر كي دو را انتخاب كنيد آنگـاه در خروجـي                 براي جدولهايي كه دو   
، )likelihood-ratio chi-square(، كي دو نسبت درسـتنمايي  )Pearson chi-sqaure(كي دو پيرسون 

-Yates' corrected chi(و تـصحيح يـتس بـراي كـي دو     ) Fisher's exact test(آزمـون دقيـق فيـشر    

square (وستگي كه با نام ضريب پي)continuity correction (آزمون . ارائه مي شود را خواهيد داشت
مي شود كه براي يكي از خانه هاي جدول توافقي فراواني مورد انتظار كمتر از بررسي دقيق فيشر زماني 
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اگر جدول شما بـيش     . تصحيح يتس براي كي دو در تمام جدولهاي دو در دو محاسبه مي شود             .  باشد 5
ستون داشته باشد آنگاه اگر كي دو را انتخاب كنيد در خروجي كي دو پيرسون و كي دو                  از دو سطر و     

خطي -همبستگي خطي كي دو همان    اگر هر دو متغير كمي باشند،       . نسبت درستنمايي را خواهيد داشت    
)linear-by-linear association (اگر هر دو متغير شما مقوله اي . خواهد شد)هـستند نبايـد بـه    ) اسمي
الزم به ذكر است كه براي داده هاي تكراري نبايد از آزمـون كـي دو اسـتفاده               . ن آماره توجهي كنيد   اي

منظور از داده هاي تكراري آن است كه شما يـك متغيـر را در دو زمـان در يـك گـروه انـدازه               (. كنيم
ك آزمـون،   نفـره از دانـشجويان در يـ   30گيري كرده ايد به عنوان مثال قبولي يا عدم قبولي يك گروه            

.  كمتـر باشـد  5 همچنين فراواني هاي مورد انتظار در هر خانه نبايد از      .)قبل و بعد از يك دوره آموزشي      
 20هرچند توصيه شده است كه اگر حجم نمونه بزرگ باشد ايرادي ندارد كه تا فراواني مورد انتظار در 

.  جدول از توان آزمون مي كاهداما در هر صورت وجود چنين خانه هايي در. درصد خانه كمتر از باشد
فراواني هاي مورد انتظار در ) سطر و ستون آن ها باالستجدول هايي كه تعداد (در جدول هاي بزرگ  

   .  كمتر باشد1خانه هاي جدول نبايد از 
بايد گفت كه اين آماره بديلي براي كي دو بـه  ) Likelihood ratio(درباره نسبت درستنمايي 

ايده كلي اين نظريه آن اسـت كـه داده هـايي           . ني بر نظريه بيشترين درستنمايي است     شمار مي رود و مبت    
در آن احتمال به دست آمدن داده هاي مشاهده شده بيشينه           جمع آوري مي كنيد و مدلي مي سازيد كه          

بنـابراين  . سپس در فرضيه صفر خود مدل را با احتمال به دست آمدن آن داده ها مقايسه مي كنيد                 . است
ره اين آزمون مبتني است بر مقايسه ميان فراواني هاي مشاهده شده و فراواني هايي كه توسـط مـدل                    آما

اين آماره  هم مانند آماره كي دو پيرسون داراي توزيع كي دو است و داراي همان . پيش بيني مي شوند
ن برابـر مـي   هنگامي كه حجم نمونه بزرگ است اين آماره تقريبا با كـي دو پيرسـو         . درجه آزادي است  

شود اما براي نمونه هاي كوچك ترجيح داده مي شود كه از اين آماره به جاي كي دو پيرسون اسـتفاده    
   . شود

  .  به بررسي يك مثال مي پردازيمsurvey.savحال با استفاده از فايل 
  مثال

 بـراي بررسـي   .پژوهشي ما آن است كه ميان سيگاري بودن و جنسيت رابطه وجود دارد     فرضيه  
هر دو متغير اسمي هستند ناچاريم كه به سراغ كي دو و آماره هاي مربـوط                 با توجه به اينكه      فرضيه،اين  

  . به آن برويم
  شيوه محاسبه كي دو براي جدول توافقي

 را انتخـاب مـي   Crosstab سپس Descriptive Statistics گزينه Analyzeدر منوي  •
 . كنيم
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ســيگاري  (smokeو متغيـر  ) سـتون  (column(s)را در قــسمت ) جنـسيت  (sexمتغيـر   •
با توجه به اينكه هر دو متغير ما دو  . وارد مي كنيم  ) سطر (row(s)را در قسمت    )  بودن

انتظـار داريـم كـه جـدول        ) سـيگاري نبـودن   /زن و سـيگاربودن   /مرد(مقوله اي هستند    
 .توافقي ما دو در دو باشد

ــه   • ــر دك ــسمت  Cells اگ ــد و در ق ــشار دهي ــر Counts را ف ــه  ه  Observedدو گزين
در را انتخاب كنيد آنگاه     ) فراواني مورد انتظار     (expectedو  ) فراواني مشاهده شده    (

  .خروجي فراواني هاي مورد انتظار را هم خواهيم ديد
  :خروجي چنين خواهد بود

  

smoker * sex Crosstabulation

33 52 85

35.9 49.1 85.0

151 200 351

148.1 202.9 351.0

184 252 436

184.0 252.0 436.0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

YES

NO

smoker

Total

MALES FEMALES

sex

Total

 
 

  

Chi�Square Tests

.494b 1 .482

.337 1 .562

.497 1 .481

.541 .282

.493 1 .483

436

Pearson Chi*Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear*by*Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2*sided)
Exact Sig.
(2*sided)

Exact Sig.
(1*sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35.
87.

b. 

 
 

  تفسير خروجي كي دو
ايـن  .  اسـت  جدول توافقي مورد انتظار ما جدول اولي است كه در خروجي ارائه شده             •

فراواني هاي مشاهده شـده و فراوانـي هـاي          . جدول دو در دو است و چهار خانه دارد        
 فراواني هاي مورد انتظار بـراي محاسـبه   .مورد انتظار را مي توانيد در اين جدول ببينيد   
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براي بررسي چگونگي محاسبه آماره كي      . مقدار كي دو مورد استفاده قرار مي گيرند       
 . ابهاي آمار مقدماتي مراجعه كنيددو مي توانيد به كت

همچنين درجـه  . جدول دوم آزمون هاي مربوط به كي دو را در خود جاي داده است             •
همان كي اولين آماره . آزادي مورد نظر و مقدار معني داري هم در جدول آمده است

 و مقدار معني داري     494/0مالحظه مي كنيد كه مقدار آن در اينجا         . دو پيرسون است  
 بيشتر است يعني ميـان جنيـست و         05/0اين مقدار معني داري از      .  است 482/0م  آن ه 

اما چون جدول ما دو در دو است بايد به جاي . سيگاري بودن رابطه مشاهده نمي شود
يـا همـان تـصحيح    ) Continuty Coefficient(ضـريب پيوسـتگي   كي دو پيرسون به 

 و مقدار   337/0ريب پيوستگي   مالحظه مي كنيد كه ض    . يتس براي كي دو توجه كنيم     
يعني تصحيح يتس براي كي دو هم نشان مـي دهـد كـه              .  است 562/0معني داري آن    

 آماره بعـدي نـسبت درسـتنمايي      .رابطه اي ميان جنسيت و سيگاري بودن وجود ندارد        
 نيـازي  . اسـت 05/0است كه مقدار معني آن هـم بـيش از   ) Likelihood ratio(است 

توجه كنيم چون فراواني هاي )  Fisher's exact test(قيق فيشر نداريم كه به آزمون د
خطي را هم -همچنين همبستگي خطي.  است5مورد انتظار ما در تمام خانه ها بيش از         

 . كيفي هستند ما كمي نيستند و هر دو متغيرهاينمي خوانيم چون 

  
 است از اينكه ما مي     كي دو نمي تواند به آن پاسخ دهد و آن عبارت          ي وجود دارد كه     سوالاما  

 كـي دو تنهـا      . در جدول توافقي با هم چقدر اسـت        ي اسمي خواهيم بدانيم كه شدت رابطه ميان متغيرها      
ني . به ما مي گويد كه آيا رابطه ميان دو متغير اسمي در جدول توافقي قابل تعميم به جامعه است يا خير                

يعني اگر حجم نمونه باال  . نمونه وابسته است  دانيم كه كي دو هم مانند ديگر آماره ها به شدت به حجم              
حال پس آنچه بـراي مـا مهـم         .  خواهد شد  05/0باشد مقدار معني داري كي دو به احتمال زياد كمتر از            

است اين است كه بدانيم قدرت رابطه ميان دو متغير ما چه ميزان است تا بتوانيم قـضاوت درسـت تـري                      
 Phi and(، فـي و وي كرامـر   )Contigency coefficient(آمـاره هـاي ضـريب توافـق     . داشـته باشـيم  

Cramer's V( الندا ،)Lambda ( و ضريب عدم اطمينان)Uncertainty coefficient (   به همـين منظـور
  .در زير به توضيح كاربرد و معناي هر كدام از اين آماره ها مي پردازيم. تعريف شده اند

  )Contigency coefficient(ضريب توافق 
 توافق معياري است براي بررسي همبستگي ميان دو متغير اسمي و با استفاده از كـي دو                  ضريب
صفر بودن آن به اين     .  اما هيچ وقت يك نمي شود       است 1مقدار اين آماره بين صفر و       . محاسبه مي شود  
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ستون در جدول توافقي وجود ندارد و اگر مقدار آن نزديك به معناست كه هيچ همبستگي ميان سطر و       
مقدار اين آمـاره بـه تعـداد        .يك باشد به معناي وجود همبستگي قوي ميان متغيرهاي سطر و ستون است            

  . الزم به ذكر است كه وي كرامر بر اين آماره ترجيح دارد.  و ستون جدول توافقي بستگي داردسطر
  )Phi and Cramer's V(في و وي كرامر 

 و براي جداول دو در دو مورد استفاده قرار          زدفي هم به بررسي رابطه ميان دو متغير اسمي پردا         
 كرامـر هـم بـا       V.  في حاصل تقسيم مقدار كي دو بر حجم نمونه و جذر گـرفتن از آن اسـت                 .مي گيرد 

در جداولي از وي كرامر استفاده مي كنيم كه يكي از متغيرهاي دو             . استفاده از كي دو محاسبه مي شود      
  . باشددر دو و ديگري بيش از دو مقوله داشته 

  )Lambda(الندا 
سنجه اي است براي بررسي رابطه ميان دو        به آماره الندا گودمن و كروسكال هم مي گويند و           

. متغير مستقل اسـت  كاهش در خطاي پيش بيني متغير وابسته با دانستن نسبتاساس الندا بر   . متغير اسمي 
ل مي تواند متغير وابسته را پيش بينـي        اگر الندا يك باشد به اين معني است كه متغير مستقل به طور كام             

مقدار آن صفر باشد به آن معني است كه متغير مستقل هيچ كمكي به پيش بيني متغيـر وابـسته                   اگر  . كند
  . نمي كند

  )Uncetainty coefficient(ضريب عدم اطمينان 
 .قل است اين آماره نشان دهنده كاهش نسبي خطاي پيش بيني متغير وابسته با دانستن متغير مست              

 باشد به آن معنـي اسـت كـه بـا دانـستن متغيـر                83/0بع عنوان مثال اگر مقدار ضريب عدم اطمينان برابر          
  . درصد از خطاي پيش بيني متغير وابسته كاسته مي شود83مستقل به اندازه 

  متغيرهاي ترتيبي
 انتخاب كنيـد   راCorrelationsدر جدولهايي كه هر دو متغير در آنها ترتيبي هستند اگر گزينه  

ايـن  . نـام دارد محاسـبه خواهـد شـد    ) Spearman rho(ضريب همبستگي ترتيبي كه رو اسپيرمن آنگاه 
اگر داده هاي شـما كمـي باشـند ضـريب همبـستگي            . ضريب همبستگي ميان رتبه ها را محاسبه مي كند        

  .  پيرسون خواهد بودrمناسب 
سطر و ستون را انتخاب كنيد مي توانيد اگر بخواهيد شدت همبستگي ميان دو متغير موجود در    

اگر بخواهيد با استفاده از متغير موجود . گاما، تاو بي كندال و تاو سي كندال استفاده كنيد        از آماره هاي    
  . سامرز استفاده كنيدdدر سطر به پيش بيني متغير موجود در ستون بپردازيد بايد از 

  )Gamma(گاما 
 و -1مقدار گاما بـين  .  متغيرهاي ترتيبي را بررسي مي كندآماره اي است متقارن كه همبستگي  

 باشـد بـه معنـاي وجـود     1نزديـك بـه   ) بـدون توجـه بـه عالمـت آن      (امـا   اگر مقـدار گ   .  تغيير مي كند   1
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مقادير نزديك به صفر نشان دهنـده آن اسـت رابطـه ميـان دو متغيـر                 .همبستگي قوي ميان دو متغير است     
  . بسيار ضعيف است
  دي سامرز

دو متغير رتبه اي به كـار مـي رود و مقـدار آن هـم         سامرز هم براي بررسي همبستگي ميان       دي  
براي اين آماره هم مقادير نزديك به يك نشان دهنـده وجـود رابطـه قـوي و                 .  تغيير مي كند   1 و   -1بين  

دي سامرز بسط گامـا اسـت بـا ايـن     . رابطه بسيار ضعيف استمقادير نزديك به صفر نشان دهنده وجود  
براي جزئيات بيشتر درباره (فاوت كه جفت ناپيوسته در متغير وابسته را هم در محاسبه دخالت مي دهد           ت

  ). محاسبه اين آماره ها مي توانيد به كتابهاي آماري مراجعه كنيد
  )Kenadall's tau-b(تاو بي كندال 

مقدار آن  . مي رود براي بررسي رابطه ميان متغيرهاي ترتيبي به كار         . آماره هم مشابه گاما است    
بـه  ) سطر و ستون برابر باشـند ( تنها در جدولهاي توافقي مربعي 1 و -1اما خود مقادير .  است1 و -1بين  

  .دست مي آيد
  )Kendall's tau-c(تاو سي كندال 

دار اين  مق. اين آماره هم مشابه تاو بي كندال است با اين تفاوت كه پيوند ها در نظر نمي گيرد                 
  تنها در جدولهاي توافقي مربعـي بـه دسـت مـي آينـد              1 و   1- است و خود مقادير      1 و   -1آماره هم بين    

همبستگي به جاي   كم و رتبه هاي يكسان فراوان است         حجم داده ها نسبتا   توصيه شده است هنگامي كه      
  .اين آماره از استفاده شوداسپيرمن از 

  .حال به بررسي آنچه گفته شد با يك مثال مي پردازيم
  
  
  


