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 آمار توصيفي .  آمار توصيفي يعني خالصه سازي داده ها با اعداد و تصاوير: توصيفيآمار 
 اين جامعه  آماري . زماني است كه ما از آمار براي توصيف يك جامعه آماري استفاده مي كنيم

 . بايد آنقدر كوچك باشد كه ما بتوانيم تمام اعضاء آن را مطالعه كنيم

 زماني مطرح مي شود كه ما از يك مجموعه داده براي نتيجه گيري در مورد چيزي : استنباطيآمار 
 .  فراتر از مجموعه داده  استفاده مي كنيم

 پس براين اساس آمار
 به دو دسته تقسيم مي شود  

 در آمار توصيفي تمام اعضاء جامعه مطالعه مي شوند، ولي در آمار تحليلي نمونه اي : نكته
 از جامعه كه معرف كل جامعه است مطالعه مي شود، اما نتايج

 . به كل جامعه تعميم داده مي شوند



 صفت يك در حداقل كه اشيايي يا افراد همه به :آماري جامعه
   .شود مي گفته آماري جامعه باشند، مشترك هم با

 

 همه در كه مشخصه صفت جز به جامعه عناصر :متغير
 نيز ديگري خواص داراي است، مشترك جامعه اعضاي
  را صفات يا ها خاصيت اينگونه .متفاوتند هم با كه هستند

 متغير صفات هستند، متغير جامعه اعضاي بين كه
)Variables( گويند مي.  



 نوع داده ها

 كيفي  كمي

 اسمي

Nominal 

متغييرهايي كه 
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 انواع داده ها

)متغييرها(  



 نكته مهم

  :از عبارتند كه ندارد وجود بيشتر مقياس نوع سه SPSS افزار نرم در�
nominal، ordinal، scale و نسبي هاي داده براي واقع در اسكيل نوع كه 

  .رود مي كار به اي فاصله
 مثل( هستند قائل نيز )dichotomy( شاخه دو با دوتايي مقياس يك برخي�

 نوعي واقع در دوشاخنه مقياس كه )است خير يا بله ها آن جواب كه سئواالتي
  .است اسمي مقياس

  :هستند مهم نوع دو داراي خود كمي متغير صفات
  عدد نهايت بي آن عدد دو هر بين كه متغيري :)continuous( پيوسته متغير�

 قد سن، :مثل .گيرد مي قرار
  تعداد :گيرد نمي قرار ديگري كميت عدد دو بين :)discrete( گسسته متغير�

 آموزان دانش



 انواع نمونه گيري
   )Probability sampling( تصادفي يا احتمالي گيري نمونه

 براي اي محاسبه قابل و مشخص شانس داراي جامعه از عضو هر گيري نمونه نوع اين در
 .است شدن انتخاب

 ساده تصادفي گيري نمونه�
 سيستماتيك تصادفي گيري نمونه�
 اي طبقه تصادفي گيري نمونه�
 اي خوشه گيري نمونه�

 )non-probability sampling( تصادفي غير يا احتمالي غير گيري نمونه
 نيست مشخص چندا گيري نمونه چارچوب يا و شناسيم نمي را جامعه اعضاي كل
 دسترس در نمونه�
 اي سهميه گيري نمونه�
 برفي گلوله گيري نمونه�

 كه اي هزينه و وقت ميزان به بستگي است، مناسب گيري نمونه روش نوع چه اينكه :نكته
   .دارد ديگر موارد و مطالعه مورد جامعه از ما شناخت ميزان داريم، اختيار در
 



 )تمايل به مركز(شاخص هاي مركزي 
 )معدل( حسابي متوسط يا حسابي ميانگين�
 تغيير نرخ متوسط محاسبه براي اقتصادي و بازرگاني در بيشتر( هندسي ميانگين�

 )رود مي كار به غيره و
 )دارد كاربرد فيزيك در( همساز يا هارموني ميانگين�
 )دانشگاه دروس معدل مثل .است خاصي ضريب داراي( وزني ميانگين�
 )است فراواني توزيع وسط نقطه درست( وسط نقطه يا ميانه�
 )دارد را فراواني ترين بزرگ كه است صفتي مقدار( هيستوگرام رأس يا نما�
  درصدي نقاط يا ها چندك�
 چولگي و نرمال توزيع منحني�



 مشخص كننده هاي پراكندگي   
  و داده ترين بزرگ از داده ترين كوچك تفاضل از است عبارت :تغييرات دامنه�

 هاي شاخص ميان از تغييرات دامنه اما .دهند مي نشان R حرف با را آن
  مي محاسبه عدد دو از استفاده با تنها كه چرا .نيست مناسبي شاخص پراكندگي،

 ديگري هاي شاخص بنابراين .دهد نمي قرار نظر مد را جامعه اعضاي كل و شود
 ها شاخص اين .هاست داده كل بر مبتني كه اند كرده ابداع پراكندگي براي

  .معيار انحراف و واريانس متوسط، انحراف :از عبارتند
  جمع حاصل .گويند انحراف يك را داده هر از ميانگين تفاضل آمار، در :نكته�

 .است صفر برابر همواره ها انحراف همه
 قدر ميانگين از است عبارت انحرافات مطلق قدر متوسط با :متوسط انحراف�

  .ها انحراف مطلق
  استفاده جاي به عمل در كه تفاوت اين با است متوسط انحراف همانند :واريانس�

  .شود مي استفاده انحرافات )دو توان( مجذور از مطلق قدر عالمت از
  صورت به را پراكندگي واريانس كه آنجا از :استانداد انحراف يا معيار انحراف�

 عضو يك براي انحراف متوسط اينكه براي كند، مي بيان انحرافات مجذور
   .نامند مي معيار انحراف را آن و گرفته جذر واريانس از گردد، مشخص

 
 



 انواع داده ها
 آن واريانس و صفر ها ميانگين كه گويند مي استاندارد هايي داده به :استاندارد هاي داده�

  و كرده كم ميانگين از را داده هر است كافي ها داده كردن استاندارد براي .باشد يك ها
 هاي داده مزيت .دهند مي نشان z با را استاندارد داده .كنيم تقسيم معيار انحراف بر

  را استاندارد داده دسته يك توان مي و ندارند گيري اندازه واحد كه است اين استاندارد
  .كرد مقايسه استاندارد هاي داده از ديگري دسته با

 independent( مستقل متغيرهاي شامل اصلي متغير گروه دو پژوهشي هر در :متغيرها�
variable( وابسته متغيرهاي و )dependent variable( دارند وجود.   

 اي رابطه ديگر متغير مقادير توزيع با متغير يك مقادير توزيع بين زمانيكه :همبستگي�
 همبستگي داراي و بوده مرتبط هم به متغير دو آن كه گوييم مي باشد، داشته وجود

)correlation( هستند.   
  متغير دو ميان رابطه بتوان يعني باشد، خطي نوع از تواند مي همبستگي :همبستگي انواع�

 بر را جامعه افراد پراكندگي نمودار از استفاده با اگر .داد نشان صاف خط يك با را
  نبود با وجود حدودي تا بصري صورت به توان مي دهيم، نشان متغير دو حسب

  .كرد شناسايي را همبستگي نوع و ها آن ميان همبستگي
 



 آزمون هاي همبستگي
 توافقي جدول توانيم مي تنها بودند اسمي نوع از متغير دو هر اگر :الف�

)crosstabulation( مجذور آزمون رابطه وجود از اطمينان براي و كرده ايجاد  
   .كنيم استفاده را اسكوار كاي يا خي

  اگر .گويد نمي همبستگي ضعف و شدت مورد در چيزي ما به خي مجذور�
 كنيم حساب اي رتبه و اسمي هاي داده مورد در را همبستگي ضريب بخواهيم

 )Cramer( كرامر يا و )Phi( في آزمون از يا بايد است 1 و - 1 ميان عددي كه
   .كنيم استفاده

  را دوتايي متغير دو ميان همبستگي ما كه است استفاده قابل زماني تنها في آزمون�
 )1 و 0 يا خير و بله( بسنجيم بخواهيم

 متغير ما متغير دو هر يا يكي عبارتي به يا و بود بيشتر جدول هاي خانه تعداد اگر�
  .كرد استفاده كرامر آزمون از توان مي نبودند دوتايي

 



 آزمون هاي همبستگي
 اسپيرمن آزمون دو از توانيم مي بودند اي رتبه نوع از متغير دو اگر :ب�

)Spearmen’s rank correlation coefficient( تاو كندال يا )Kendall 

tau rank correlation coefficient( كنيم استفاده.   
  پيرسون گشتاوري همبستگي ضريب از بوند نسبي يا اي فاصله نوع از متغير دو اگر :ج�

)Pearson’s product moment correlation coefficient( مي استفاده 
   .كنيم

 نشان tau با تاو كندال مورد در و r با اسپيرمن و پيرسون مورد در همبستگي ضريب�
   .شود مي داده

 شدت همبستگي ضريب همبستگي  
 خيلي قوي ارتباط 0/7باالتر از 

 نسبتاً قوي ارتباط 0/69تا  0/50
 متوسط ارتباط 0/49تا  0/30
 ارتباط ضعيف 0/29تا  0/10
 ارتباط ناچيز 0/9تا  0/01

 بدون ارتباط تر و پايين 0/08



 خطاي نوع اول و خطاي نوع دوم

  اين :)False positive( مثبت خطاي يا )Type I error( اول نوع خطاي�
  معناداري تفاوت كه كنيم گيري نتيجه اشتباه به ما كه دهد مي رخ زماني خطا
 واقعاً حاليكه در دارد، وجود معناداري همبستگي يا و دارد وجود متغيرها ميان

  .ندارد وجود
  اين :)False negative( منفي خطاي يا )Type II error( دوم نوع خطاي�

  معناداري تفاوت كه كنيم گيري نتيجه اشتباه به ما كه دهد مي رخ زماني خطا
 حاليكه در ندارد، وجود معناداري همبستگي يا و ندارد وجود متغيرها ميان
  .دارد وجود واقعاً



 سطوح معناداري آماري

 .دارد وجود خطا امكان درصد 1 كه معناست اين به :0/01 معناداري سطح�
 دقيت به نياز كه پزشكي و فني هاي رشته در بيشتر معناداري سطح اين

  در گفت توان مي اطمينان درصد 99 با بنابراين .رود مي كار به دارد بيشتري
   .بود خواهد يكسان نتايج آزمون اين تكرار صورت

 .دارد وجود خطا امكان درصد 5 كه معناست اين به :0/05 معناداري سطح�
  95 با بنابراين .رود مي كار به اجتماعي علوم در بيشتر معناداري سطح اين

 يكسان نتايج آزمون اين تكرار صورت در گفت توان مي اطمينان درصد
  .بود خواهد

 به 0/01 مثالً( بگيريم تر كوچك را معناداري سطح عددي مقدار چقد هر :نكته
 چقدر هر عكس بر و شود مي بيشتر دوم نوع خطاي بروز احتمال )0/05 جاي
 افزايش اول نوع خطاي احتمال بگيريم، تر بزرگ را معناداري سطح عددي مقدار

  .دهد انجام بايد محقق كه است كاري نوعي به توازن اين برقراري .كند مي پيدا
 



 آزمون هاي آماري

   پژوهش فرضيه يا خالف فرضيه يا يك فرص يا )null( صفر فرض�
 مي پذيرفته يا صفر فرض كه است اين شود مي انجام فرضيه آزمون در آنچه�

 فرضيه يا خالف فرض صفر، فرض شدن پذيرفته صورت در .رد يا و شود
  .شود مي پذيرفته و تأييد پژوهش

  :كه ببريم كار به بايد زماني را پارامتري آزمون ناپارامتري، و پارامتري هاي آزمون
 باشد اي فاصله يا نسبي نوع از متغيرها نوع )الف�
 باشد نرمال تقريباً جامعه در نظر مورد متغير توزيع )ب�
   .باشند همگن تقريباً مقايسه مورد گروه دو در )مقادير پراكندگي( واريانس )ج�
 مطمئن و تر دقيق قدرتمندتر، هاي آزمون آماري لحاظ از پارامتري هاي آزمون�

   .كرد استفاده ها آن از بايد امكان صورت در و هستند تري
 آيا كه است اين بدانيم بايد مناسب آزمون انتخاب از پيش كه مواردي از يكي�

 مستقل يا هستند )related( مرتبط كنيم مقايسه هم با است قرار كه هايي گروه
)independent( 



 SPSSنصب نرم افزار 

 دابل كليك كنيد setupروي گزينه 



 كليك كنيد



ابتدا مورد اول را انتخاب  
  Nextكرده و بر روي 

 كليك كنيد



يك نام به دلخواه وارد  
  Nextكرده و بر روي 

 كليك كنيد
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 كليك كنيد Extractبر روي 



 Startنرم افزار نصب شده مي توانيد به گزينه 
 رفته و نرم افزار را اجرا كنيد



 ورود به نرم افزار



 پنجره داده ها



 پنجره متغيرها



 تعريف متغيرها

يك عنوان قراردادي براي . 1
 متغير خود تعريف كنيد

بر روي نوار واقع در زير . 2
 كليك كنيد Valuesستون 

به هر كدام از حالت هاي . 3
متغير خود يك عدد بدهيد 

 براي مرد 1مثال 

و در نهايت  Addبر روي . 4
 كليك كنيد okبر روي 



 تكميل تعريف متغيرها به ترتيب

اين كار را براي تمامي سوال ها 
و بخش هاي پرسشنامه انجام  

 دهيد



 ورود داده ها به صورت عدد

 به نوار داده ها برويد. 1

براي هر سئوال پاسخ داده  شده را  . 2
 بر اساس اعداد قراردادي وارد كنيد



 مشاهده مقادير داده ها



 نمايش مقادير داده ها



 )راه اول(مرتب كردن داده ها 

بر روي ستوني كه مي خواهيد داده ها بر 
اساس آن مرتب شوند راست كليد كرده و  

 مانند تصوير عمل كنيد



 )راه دوم(مرتب كردن داده ها 



متغيري كه مي خواهيد براساس آن داده . 1
 sort byها مرتب شوند را به قسمت 

 منتقل كنيد

نوع رتبه بندي را از كم به زياد 
يا از زياد به كم انتخاب كرده و 

ok را كليك كنيد 



 تركيب داده ها



تمامي سئوال هايي كه مي خواهيد با هم  
جمع شوند را با قرار دادان عالمت 

يك نام براي متغير  بعالوه بينشان به اين قسمت منتقل كنيد
 تعيين كنيد



 آمار توصيفي داده هاي اسمي



متغير مورد نظر را انتخاب كرده و 
منتقل كرده   variableبه پنجره 

 كليك كنيد okو بر روي 



 خروجي آمار توصيفي مربوط به جنسيت

 فراواني

 درصد فراواني



 آمار توصيفي براي داده هاي رتبه اي



سئوال مورد نظر را به قسمت 
variable  منتقل كرده و بر روي

Statistics كليك كنيد 



با توجه به نياز خود گزينه ها را 
 continueتيك زده و روي 

 كليك كنيد



 كليد كنيد okروي گزينه 



 خروجي آمار توصيفي

جدول ميانگين، ميانه، انحراف استاندارد، 
 پايين ترين و باالترين نمره

 جدول فراواني و درصد فراواني



 رسم نمودار



سئوال مورد نظر را به قسمت 
variable  منتقل كرده و بر روي

Statistics كليك كنيد 



نوع نمودار را انتخاب كرده و 
 كليك كنيد continueروي 



 ويرايش نمودار

 بر روي نمودار راست كليك كنيد. 1
 مانند شكل عمل كنيد. 2



 آزمون آلفاي كرونباخ



متغيرهاي مورد نظر را به 
منتقل كرده و  itemsقسمت 

 كليك كنيد okروي گزينه 



 خروجي نرم افزار آزمون آلفاي كرونباخ

اگر مقدار آلفاي به دست آمده باالتر از 
باشد، ابزار پژوهش از پايايي الزم  0/70

 .برخوردار است



 )KS(آزمون نرمال بودن توزيع داده ها 



متغيرها را به اين قسمت انتقال 
داده و بر روي گزينه 

options كليك كنيد 



Descriptive  را انتخاب كرده
 كليك كنيد continueو روي 



 كليك كنيد okبر روي 



بود  0/05به دست آمده كوچك تر از  Sigيا   pاگر مقدار 
توزيع داده ها غير نرمال و اگر بزرگتر از اين مقدار بود، توزيع 

 .  داده ها نرمال بوده است



 گروه هاي مستقل Tآزمون 



سئوال يا متغير مورد نظر را به قسمت ١.
test variable منتقل كنيد. 

 كليك كنيد define groupبر روي ٢.



 مقادير را تعريف كنيد١.
كليك  Continueبر روي ٢.

 كنيد



 نتايج آزمون تي گروه هاي مستقل

بود  0/05اگر كوچك تر از  sigيا  pمقدار 
در نتيجه تفاوت بين ميانگين ها معنادار بوده 
و اگر از اين مقدار بيشتر بود، تفاوت معنادار 

 نيست 



 آزمون يومان ويتني



 test variableمتغير را به قسمت . 1

listمنتقل كرده 
 groupingگروه مورد مقايسه را به قسمت . 2

variable منتقل كنيد 
كليك  define groupsسپس بر روي . 3

 كنيد



مقادير را تعريف نموده و بر 
 كليك كنيد continueروي 



 كليك كنيدoptionsبرروي گزينه .1
 را انتخاب نماييد descriptiveگزينه . 2
 كليك كنيد continueبر روي گزينه . 3



 خروجي نرم افزار براي آزمون يومان ويتني

در اين آزمون مانند آزمون تي گروه هاي  
 مستقل تفسير انجام مي گيرد



 )كاي اسكوار(آزمون خي دو 





 خروجي نرم افزار آزمون خي دو







 آزمون تي تك متغيره





 تك متغيره Tخروجي نرم افزار از آزمون 



 آزمون همبستگي



 همبستگي اسپيرمن و تاو كندال



 خروجي نرم افزار آزمون اسپيرمن و تاوكندال



 آزمون همبستگي پيرسون





 
 

 دست به دست هم دهيم به مهر 
 ميهن خويش را كنيم آباد


