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  :تهيه کننده 
واحد توسعه تحقيقات بالينی بيمارستان کارگر نژاد ومتينی



 

 
امهيت استفاده از  با پيشرفت علوم و گسرتش تکنولوژی،          

از پيش مورد توجه قرار گرفتـه   روشهای آماری در علوم خمتلف بيش
گرديـده  ت ر کاربردی در هر رشته جـزء ملزومـا  است و آموخنت آما

 .اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
فرآيند آناليز آماری کمک ميکند تا پژوهشـگر بتوانـد از داده   

اوليه، اطالعات مورد نياز خود را استخراج کنـد و در صـورت    های
اگر حجم داده ها بزرگ باشد، استفاده .هدد لزوم نتايج را تعميم

سيار خسته کننده و مشکل خواهـد  ب از روشهای خمتلف آناليز آماری
قادرنـد   ،ه انواع نرم افزارهای خمتلف آماری موجـود امروز .دبو

  .انواع آناليزهای آماری را اجنام دهند
ن ، برنامه هـای کـاربردی در   يی ترميکی از قدي SPSS نرم افزار

نـرم افـزاری آمـاری بـا      ؛اسـت   لهای آمـاری يه وختلينه جتزيزم
قبليتهای اجنام توصيفی زيبـا و گويـا از اطالعـات، شـامل رسـم      

ها و چارت های گونـاگون و حماسـبات مربـوط بـه ميـانگني،      منودار
  .احنراف معيار واريانس، ميانه و غريه

نـرم افـزار   ( Statistical package for social science  خمفـف  SPSS لمـه  ک
يکي از  که افزار اين نرم. می باشد) اجتماعی  آماری برای علوم

 ةدر حيطـ  ي آمـاري هـا  بيشرت به حبـث  است،افزارهاي ختصصي آمار  نرم
 .مي پردازد... علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم رفتاري و 

 

 :شرح زير است  به  SPSSنرم افزار  هاي قابليت

  ... ها و ، آماره ها، جداول هاي آماري مانند گراف هتيه خالصه 

انــواع توابــع رياضــي ماننــد قــدر مطلــق، تــابع عالمــت،  

 ... لگاريتم، توابع مثلثاتي و

انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراوانـي  هتيه  

 ... فراواني و جتمعي، درصد

 هاي گسسته و پيوسته هاي آماري شامل توزيع انواع توزيع 

 هاي آماري هتيه انواع طرح 

آنـاليز   اجنام آناليز واريانس يکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و 

 کوواريانس

 هاي زماني هاي جتزيه و حتليل سري تکنيک 

 تصاديف و پيوسته هاي اد دادهاجي 

 هاي توصيفي حماسبه انواع آماره 

با مقايسه ميانگني بـني دو يـا چنـد     هاي مرتبط انواع آزمون 

 جامعه مستقل و وابسته

 افزارهاي ديگر با نرم قابليت مبادله اطالعات 

 برازش انواع خمتلف رگرسيون 

 



 

 

  
داده  ق اسـتفاده از ياز طر دانش انسانی مار علم و عمل توسعهآ

آمار مطالعه لذت خبشی است در باب اين موضوع که . های جتربی است
چگونه می توان جهان ناشناخته ای را با گشودن چنـد درجيـه بـه    

با پرداخنت به آمار لذت فکر کردن بـه يـك   . روی آن توصيف کرد 
 . کامال جديد را کشف خواهيم کرد شيوه 

 : که مانی به استفاده از علم آمار رو مي آورميز

خبواهيم داده ها را به صورت يک جمموعه، خالصه کـرده و توصـيف    )1
 . مناييم

خبواهيم اطمينان دهيم که در شرايطی که يک پروژه دقيقًا به )  2
ــا         ــه هــ ــان يافتــ ــود، مهــ ــرار شــ ــکل تکــ ــان شــ   مهــ

 .بدست خواهد آمد      

 : ف اصلي آمار عبارتند ازاهدا 

ريق جتزيه و حتليل اطالعـات  اجنام استنباط درباره جامعه از ط  )1
 .موجود در داده هاي منونه اي

. سنجش ميزان عدم حتمييت آه در اين استنباط ها وجـود دارد   )2
   علمــــي آــــه بــــراي رســــيدن بــــه هــــدف هــــاي فــــوق 

يند و دامنه منونـه  آاز طرح ريزي فر عبارتست, امهيت دارد      
    گــريي بــه طــور يكــه مشــاهدات مبنــايي بــراي اســتخراج        

 . استنباط هاي معترب تشكيل دهند      

 :انتخاب يک آزمون آماری  

 :انتخاب يک آزمون آماری وابسته به موارد زير است  
 پرسش پژوهش )1
 نقشه يا طرح پژوهش )2
 نوع داده های مجع آوری شده )3
 

. براي اجنام يك آزمون آماري با مفاهيم بسياري روبه رو هسـتيم 
يم پرداختـه و در ادامـه   در زير به بيان تعدادي از اين مفـاه 

 .چند آزمون آماري متداول را مورد بررسي قرار مي دهيم
 

يک منونـه  . می باشد ) Sample( منونه  يک مفهوم مهم در اين رابطه
که اغلب به شـکل تصـادفی انتخـاب مـی     ( جمموعه ای از مشاهدات 

) Population( جامعهاست که می تواند در يک جمموعه مرجع يا ) شوند
در قياس يا قرعه کشی، می توان . شاهدات احتمالی اجنام شوداز م

يک جامعه را مانند اعداد فرض کرد که در گردونه قرار دارند و 
در اين حالت اعدادی که انتخاب می شوند به عنوان منونه در نظر 

منونه های گرفته شده از يک جامعه ثابت، مـی تواننـد از   . فتگر
بنـابراين يـک منونـه    . ت باشـند حيث ويژگيهايشان بسيار متفـاو 

تصادفی الزامًا مناينده واقعی از جامعه مرجع نيست  و ممکن اسـت  
ازآن ) مانند ميانگني و احنراف معيار( ويژگيهای بسيار متفاوتی 



 

 ،ميـانگني (مقادير مربوط به ويژگيهـای يـک منونـه    . داشته باشد
ای معـادل  و ويژگيهـ )  Statistics( آمـاره  را) احنراف معيار و غريه 

در . مــی نامنــد)  Parameters( پــارامرت آــا در جامعــه اصــلی را
) پارامرتهـا (عه اصلی محتقيقات ، ما مهيشه به دنبال ويژگيهای جا

 .هستيم) آماره(و نه ويژگيهای منونه 
 
 

 : یاستنباط آمار
ک نوع نتيجه گريی کلی از جـزء بـه   که در واقع ياستنباط آماری 
اری يک جنبه از استنباط آم.  يش و خطاستض آزماکل است، در معر

از پارمرتهــای جامعــه  ماننــد )  Estimates(حماســبه برآوردهــايي 
ها مانند ميانگني منونه ميانگني جامعه  از طريق آماره های منونه 

 . است
 
 

 : )hypothesis( يهفرض
ان يک بيه آماری يفرض. ه آماری نقطه آغاز آزمون فرض استيفرض 

فرضيه ره پارامرتهای جامعه است و اصوال بدون داشنت مقداری در با
بـه دو    آمـاری  ه يفرضـ .دشوار است مونک آزيامکان اجنام  آماری
اغلـب فرضـيه   .  شـود  ان مـی يـ ب (H1) و فرض خالف  (H0)  فرض صفر دسته 

بيانگر اين مطلب است که يک ارتباط عليتی بـني دو مـتغري وجـود    
تـا  )   Independent مسـتقل يـا  مـتغري (دارد به شکلی که ميزان يکی 

 .است) Dependent(حدودی تعيني کننده ديگری متغري وابسته يا 
 

ويژگي يا خاصيت يک فرد، شئ و يا موقعيت اسـت   : )Variable( متغري
قـد،  . که شامل يک سری از مقادير با دسته بنديهای متناسب است

 . وزن، گروه خونی و جنس منونه هايي از متغري هستند
 
 :واع متغريان

مانند قد، وزن يا سن درجه بندی مي شوند و به مهني  کمـی متغريهای 
 .دليل قابل اندازه گريی می باشند

مانند جنس، گروه خونی يا مليـت فقـط دارای نـوع     کيفیمتغريهای 
 .هستندو قابل بيان با استفاده از واحد خاصی نيستند

 : variance) ( واريانس
موعه از داده ها حول ميانگني آن داده به ميزان پراکندگی يک جم 

ــد  ــی گوين ــانس م ــا ، واري ــن واژه  . ه ــر از اي ــی ت ــان علم بي
واريانس؛گسرتدگی توزيع احتمال و فاصله متغري تصادفی از مقـدار  

 .ميانگني می باشد
 

, کـی  يزياء فيه شـده اشـ  ريش ذخيعبارتست از منا داده : )data( هداد
هـای  ييا موجوديـ دادها يـ ور,) ات يـ واقع(ها  بوده, زهای جمرديچ
 .يد آ م سازی بکار میيگر قابل مشاهده که در تصميد
 

 :انواع داده 
اعدادی هستند کـه بيـانگر    Interval) فاصله ای( کمیداده های  )1

کميت به صورت واحدهای عددی  و بر اساس يک مقيـاس مسـتقل   

 .قد و وزن مثاهلای بارز دادههای کمی هستند.است 



 

مشتمل بر رتبه ها، تعلق داشنت بـه   Ordinal رتبه ایدادههای   )2

به عنـوان  . گروههای رتبه بندی شده يا اطالعات ترتيبی است

تايي از نقاشی رتبه يـک   10مثال اگر دو داور به يک جمموعه 

جمموعه داده . بدهند) برای بدترين( 10تا رتبه ) برای هبرتين(

يـک  که هر جفت بـرای  . جفت رتبه خواهد بود 10ها مشتمل بر 

 .نقاشی است

که مربوط به مـتغري يـا خـواص کيفـی     )  nomial( امسیدادههای  )3

مانند جنس يا گروه خونی است و بيانگر عضويت در يک گـروه  

 .خاص می باشد

 -Untitled پنجره ای بـه نـام     را باز می کنيم Spssبرنامه   وقتی
SPSS Editor) ويرايشگرSPSS – نشـان داده مـی شـود کـه     ) بدون نام

 :زير می باشد ل دو پنجره خمتلف به نامهایشام
 

Data view -1  )بـرای وارد کـردن داده هـا و در زيـر     ) : منای داده
 .ستوای معرفی شده استفاده می شود

 
 

) Variable view -2 برای تعريف کردن متغريها استفاده مـی  ): منای متغري
 .شود

 



 

 
 

 اسـتفاده از  در حالت کلی، روش معمول اين است کـه ابتـدا بـا   
از  متغريها را تعريف کرده و سپس با اسـتفاده  Variable view پنجره
توضـيحات را بـا    .وارد کنيم SPSS، اعداد را به Data view پنجره

 .ذکر يک مثال ارائه می دهيم
 

نفــر از  15 )کيفــی(و نــوع ديــپلم )کمــی(معــدل ديــپلم :مثــال
دانشجويان سال اول دانشگاه در چند رشته خمتلـف دانشـگاهی بـه    

به منظور استفاده از اين اطالعات  در جتزيه . صورت زير می باشد
 بـه نـرم افـزار    را به صورت زير) داده ها(عات الو حتليلها، اط
  .موارد می کني

ــد  ــد  =   1ک ــی             ک ــپلم رياض ــی             =  2دي ــپلم جترب دي
 ديپلم انسانی=  3کد 

بـه صـورت    SPSSبرای اين کار بعد از وارد شدن به نرم افـزار  
 :زير عمل می کنيم

 
در ( مـی کنـيم  ابتدا نامی برای متغري انتخـاب   Nameدر ستون  

د از وارد بعـ ،)دانشـجويان  اينجا داده های مربوط بـه معـدل  
ساير ستوا با پيش فرضهايي که نرم افزار طراحـی   ،کردن نام

کرده است  به صورت زير منايش داده می شوند که ما می توانيم 

به دخلواه و با توجه به نوع داده، تغيرياتی در سـتوا اجيـاد   
  .کنيم

 
 در. متغري را تعيني مـی کنـيم   نوعType ستون مرحله بعد، در در 

تـا پنجـره    کـرده روی مربع کوچک خاکسرتی رنگ کليک  ستون اين
Variable Type و از بني گزينه ها نـوع داده مناسـب را   . باز شود

با توجه به اينکه معـدل  . برای متغري مورد نظر تعيني می کنيم
را ) عـددی داده ( Numericگزينه مهان دانشجويان عددی می باشد 

 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 3 2 2 2 1 ديپلم
17.30 15.64 17.89 18.30 16.5 17 معدل 14 16.70 17.80 16 18.89 17.99 17.60 18 19



 

 .بدون تغيري باقی می گذارمي
 

برای تغيري دادن نای مـتغري اسـتفاده   Width) (عدی ب ستوناز   
روی ستون، دو پيکان کوچک باال و پايني نشان  با کليک. می شود

باال و پايني کردن، نای مـورد   داده می شود که می توانيم با
  .نظر را تغيري دهيم

برای تعيني تعـداد ارقـام اعشـار داده هـای      Decimalsاز ستون  
مانند روش قبـل روی سـتون کليـک    . ده می شودمورد نظر استفا

برای اين داده . کرده و تعداد ارقام اعشار را تعيني می کنيم
ها با توجه به اينکه معدل يک فرد می تواند بـه طـور مثـال    

باشد به مهني دليل ستون مورد نظر را به مهان صـورت پـيش    18.25
پنجـره  معـدل در   به اين معنی که در ستون. فرض نگه می دارمي

)Data View ( ن دو رقـم اعشـار   امعدل دانشـجوي اعداد مربوط به
 .نشان داده می شوند

 
 

می توان بـرای مـتغري مـورد نظـر يـک برجسـب         Lableدر ستون  
ستون عنوان مورد نظر را تايپ برای اين کار در . انتخاب کرد

 . می کنيم



 

 
 Mean وس را روی عنـوان ا، م Data viewبا اين کار وقتی در پنجره 

 .مشاهده می شود Lableتايپ شده در  نگه دارمي عنوان

 
برای متغريهای گروه بندی مورد استفاده قرار مـی   Valuesستون  

شجويان متغري گروه بندی منـی باشـد،   چون معدل ديپلم دان. گريد
 .اضافه منی کنيم در اين قسمت اطالعاتی

در . باشـد  مربوط به داده های گمشده  می) Missing(ستون بعدی  
 Missing Valuesاين قسمت با کليک بر روی ستون مورد نظر پنجـره  

  .باز می شود

 
زمانی که در بني اطالعـات مجـع آوری شـده داده گمشـده ای وجـود      

 No missing valuesنداشته باشد پيش فرض
داده گمشـده وجـود   امـا اگـر   . به مهان حالت خود باقی می ماند

 Discrete missing valuesن آن بايد گزينـه  داشته باشد، برای مشخص کرد
را فعال کرد و مشـاره سـطر مربـوط بـه داده مـورد نظـر را در       

 15به طور مثـال اگـر معـدل يکـی از      .مستطيلهای زير وارد کرد
 :دانشجو در دسرتس نباشد، به صورت زير عمل می کنيم

  



 

ي ه معدل دانشـجو که بيان کنند 12 مربوط به خانه مشاره ،عدداگر 
بايـد   و به بيان ديگـر داده گمشـده باشـد   است، باشد دوازدهم 

بـه مهـني   . را به صورت زير در مربع مورد نظر وارد کـرد  12مشاره 
 مشـاره هـای آـا را در    ،ترتيب اگر داده گمشده ديگری داشـتيم 

داده گمشده در  3حداکثر برای . (مستطيلهای بعدی وارد می کنيم
  )مستطيلهای بااليي

 
داد بيشرتی داده گمشده وجود داشته باشـد، داده هـا را   اگر تع 

بـا فعـال کـردن    وچک يا بزرگی تنظيم می کنيم، سپس به ترتيب ک
در مسـتطيلهای پـايينی    Range plus one optional discrete missing valueقسـمت  

تـا  .... از مشـاره  . (مشاره های داده گمشده را مشخص مـی کنـيم  
 .ال در زير نشان داده شده استکه به طور مث....) مشاره

  
که يک سری از آا پشـت   ندو اگر داده های گمشده به صورتی بود

در  سر هم و يکی از آا جدا بود، مشـاره داده گمشـده جـدا را    
 .اضافه می کنيم Discrete valueقسمت 

  Missingچون داده گمشده ای وجود ندارد سـتون   مثالاما در اين  
 .ی می ماندبدون تغيري باق

 



 

مربوط به تغيري دادن نای ستون در پنجره  Columns  ستون بعدی 
Data view   ؛ کـه بـه ماننـد سـتون     می باشـدDecimals    مـی تـوان

 .تغيرياتی در آن اجياد کرد
 

 .قابل اجنام شدن می باشد Align  تراز کردن دادهها در ستون 
 

ني هستند ولی چت راس Data viewبه طور پيش فرض در پنجره داده ها  
زمانی پيش می آيد که می خواهيم داده ها چپ چني و يا وسـط چـني   

 Alignبرای اين کار ابتدا مکان منای ماوس را روی سـتون  . باشند 
 .و گزينه مورد نظر را انتخاب می کنيم قرار داده 

 
مربـوط بـه     Variable view آخرين ستون مورد بررسـی در پنجـره    

کـه   .مـی باشـد   )  Measure( گريی متغريهـا ستون مقياس اندازه 
  :زير استشامل سه نوع 

 
 
 
Scale =   داده های فاصله ای و نسبتی  
Ordinal = داده های رتبه ای 
Nominal = داده های امسی 

 
 .می باشند Scaleداده های مربوط به معدل دانشجويان از نوع 

 
 

 



 

تعريـف    Variable viewبه مهني ترتيب متغري نوع ديـپلم را در پنجـره   
 .ستوای خمتلف را تنظيم می کنيم ،کرده و متناسب با نوع داده

 
 

با توجه به اينکه نوع ديپلم داده امسی می باشد، در اين قسـمت  
هر کدام از کدهای ديپلم  را با يـک    Valuesمی توانيم در ستون 

 . برجسب نشان داد
 
 

مــورد  ا دادهابتــد Valuesدر ســطر مربــوط بــه ماننــد روش زيــر 
را وارد کرده، سپس در سطر مربوط به  Data viewدر پنجره  استفاده

Value label      اسم مورد نظر را تايپ کـرده و سـپس  روی گزينـهAdd  
کليـک   Okطالعات روی گزينـه  ن ااز وارد کردبعد . کليک می کنيم

بـه طـور    اين کار باعث می شود که در خروجيهـای مـا  . می کنيم
ديپلم رياضـی مشـاهده     معادل آن يعنی 1منايش کد  به جای مثال

 .می شود
 
 
 
 



 

 
بـه   اعداد را  Data viewسپس در پنجره                         

 .می مناييم دوار صورت زير
 

آزمايشــاتی کــه دارای دو گــروه  اســتفاده از آزموــای آمــاری
جتزيـه  مورد )  t )T Testبوسيله آزمون مقايسه هستند را می توانيم

اما اگر آزمايشی شامل بيش از . )1جزوه مشاره(و حتليل قرار دهيم
دو گروه باشد بايد بني هـر دو گـروه از آـا بـا اسـتفاده از      

تعداد زيادی مقايسات دو گانه صورت گريد کـه ايـن امـر     tآزمون 
عالوه بر  افزايش تعداد مقايسات، امکان اينکه اختالف بني تيمار 

 .باشد را نيز افزايش می دهد) نی دار مع(به طور تصادفی 
روشی که برای مقايسه بيش از دو تيمار به کار می رود جتزيـه و  

 اسـتفاده از  از مزايای .ناميده می شود) ANOVA (حتليل واريانس
اخـتالف   ،ندآزمـو  بـار  اين آزمون اين است که تنها با اجنام يک

مورد بررسی  ،ميان ميانگينهای کليه تيمارهای موجود در آزمايش
 . قرار می گريد

 
 : هدف از آزمون بررسی زير می باشد

 
Ho: µ1= µ2 =…………= µk 



 

 
H1: µi ≠ µj      ا تفاوت داشته باشدبا ساير آ  µi حداقل يکی از            

 
 
 

 .روش آزمون آناليز واريانس را با اجنام يک مثال بيان می کنيم
  

اگـر  . مقايسه مـی کنـيم  برای اين کار ابتدا دو فرض را با هم 
پذيرفته شود که جتزيـه و حتليـل بـه پايـان مـی رسـد و        Hoفرض 

) ميانگينـها (نشاندهنده اين موضوع می باشد که ميان تيمارهای 
 .گروههای تفاوتی وجود ندارد

رد شود نشاندهنده اخـتالف ميـان تيمارهـا مـی      Hoاما اگر فرض 
 .باشد و بايد بدنبال اختالفها بگردمي

 
بـرای يـک    در ماه شهريور متوسط زمان بسرتی شدن بيماران: مثال

بيمارستان به صورت زير می باشد؛ بررسی کنيد  5در بيماری خاص 
 5بيمـاران   )بـه روز (که آيـا ميـان متوسـط زمـان بسـرتی شـدن      

در صـورت وجـود   . بيمارستان تفاوت معنی داری وجود دارد يا نه
در ايـن زمينـه    اکـدام بيمارسـتا   ميـان  اختالف نشان دهيد که

 .تفاوت وجود دارد
 

 متوسط زمان بسرتی شدن بيماران = تيمار
 
 

                                                             
 1جدول 

 
دو  Variable Viewافزار ابتدا در پنجـره   برای اجنام آزمون در نرم

 بسـرتی شـدن بيمـار    زمـان متغري به نام نوع بيمارستان و ديگری 
تعريف می کنيم و سپس مانند توضيحاتی کـه در آغـاز گفتـه شـد     

 . ستوای مورد نظر را متناسب با نوع متغري تنظيم می کنيم
 
 

 
نـوع   Valuesدر اين قسمت برای مـتغري نـوع بيمارسـتان در سـتون     

 .بيمارستاا  را تعريف می کنيم

iy iµ 
 
1       2       3       4       5       6       7      8       9  
10 

 تعداد
          

 تيمار
 µ1   7       7       8       6      7        5        8       7       6  

8  
بيمارســتان

A 
 µ2   8       8        8      8        7     7        6       6       6  

 5 
بيمارســتان

B 
 µ3   7      5        5      5       4      7       4       4     5  

5  
بيمارســتان

C 
 µ4   8      9         9     11     6      10      11      11    10  

12 
Dبيمارستان

 µ5   4      9         6       4       4      4       5      5       4  
6 

 Eبيمارستان



 

 2و  1(به جای اسامی بيمارسـتان از کـدهای    Data Viewدر پنجره (
 .)استفاده می کنيم .....)و
 
 

 
بـه    Variable Viewپنجـره    okکليک کـردن بـر روی    باو در پايان 

 .صورت زير در می آيد
 

 
 

در  .د مـی کنـيم  داده ها را به صورت زير وار Data Viewدر پنجره 
 وارد کـرده ) 5-1(بيمارستاا را  مربوط به ستون بيمارستان کد 

و جلوی هر کد در ستون زمان، مدت زمـان بسـرتی شـدن  بيمـاران     
 .وارد می کنيم 1بيمارستاای خمتلف را  طبق جدول 

 
 
  



 

 
 : برای اجنام آزمون به صورت زير عمل می کنيم

 



 

 
 

مثلث های  ازو متغري و با استفاده سپس با کليک کردن بر روی  د
 .سياه کوچک آا را به مستطيلهای مست راست منتقل می کنيم 

 
برای بررسی اينکه آيا  کليک کنيم okکلمه بر روی قبل از اينکه 

بيمارسـتان   5) مدت زمان بسـرتی شـدن بيمـاران   (بني واريانسهای 
تـا   کنـيم کليک مـی   optionتفاوت وجود دارد يا خري بر روی کلمه 

 .پنجره زير باز شود
 



 

 

 
را   Homogeneity of variance testگزينـه   One-Way ANOVA:Optionدر پنجـره  

  Okو سـپس   Continueفعال کرده ، در ادامه ابتدا بـر روی کلمـه   
 .کليک می کنيم تا خروجيهای زير بدست آيند

                                          
                        )2جدول (  آزمون مهگنی واريانسها                                                    

                                                    
                                                                 

 )3جدول (  ميانگينهاآزمون برابری 
 
نشان می دهد که در آزمون مقايسـه   2جدول تايج بدست آمده از ن

بيمارسـتان اخـتالف معنـی      5  مدت زمان بسرتی شدن بني واريانسهای
اما نتايج بدست ) . P-value>0.05(داری از نظر آماری وجود ندارد 

رتی مدت زمان بس نشان می دهد که ميان ميانگينهای 3آمده از جدول 
 .بيمارستان اختالف معنی داری وجود دارد 5  شدن
 )P-value <0.05 (. 
 

Test of Homogeneity of Variances

بستري شدن

1.344 4 45 .269
Levene Statistic df1 df2 Sig.

ANOVA

بستري شدن

141.680 4 35.420 20.646 .000
77.200 45 1.716

218.880 49

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.



 

 5به دليل اينکـه داده هـا نشـان مـی دهنـد کـه ميانگينـهای        
 معنی داری دارند در نتيجه بـه دنبـال   بيمارستان با هم تفاوت

 .می باشيماختالفها 
و به جای کليک  تکرار می کنيم منظور مسري باال را دوباره بدين 
را انتخاب می کنيم تا پنجره  Post Hocگزينه  Optionر روی گزينه ب

One- Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisons  باز شود. 
در اين پنجره انواع آزموايي را که می توانيم بـرای مقايسـه   

 .است ميانگينها مورد استفاده قرار دهيم آورده شده
 . اين پنجره از دو خبش  تقسيم شده است

 
آزموـای مـورد اسـتفاده در حـالتی کـه      مربوط بـه   قسمت باال 

 :دنواريانس جوامع تفاوتی نداشته باش
             

)Equal Variances Assumed( 
ه در حـالتی کـه   آزموـای مـورد اسـتفاد    مربوط به  قسمت پايني

 :واريانس جوامع متفاوت باشند
             

)Equal Variances Not Assumed( 
 
 

بـه بيـان    ،در اين مثال چون فرض مهگنی واريانسها پذيرفته شـد 
رح مـی کنـد رد نشـده    که برابری واريانسها را مط Hoديگر فرض 

  .شده است  از آزموای بااليي استفاده می کنيم
چند مورد از مهمرتين آزموا را مورد بررسی قـرار   قسمتدر اين 
 .می دهيم

 

 
 



 

 
در پنجره باال در حالتی که واريانس گروهها با هم اختالف معنـی  

، Tukey،Duncan(متـداول    سـه آزمـون   به طور منونه  داری ندارند
Dunnett (را برای جتزيه و حتليل آماری انتخاب می کنيم . 

 
اين نکته را بايد مورد توجـه قـرار داد    Dunnettدر مورد آزمون 

يکـی را بـه عنـوان    ) بيمارستان 5(که از ميان يکی از گروهها 
در نظر می گريمي تا سـاير گروههـا را بـا آن    ) شاهد(گروه کنرتل 

) Last(يا گروه آخر ) First(اولاين گروه می توان گروه . بسنجند 
انتخاب هر کدام از اين گروهها به عنوان گـروه اول يـا    .باشد

برای اين کار با فعال کردن . آخر در نتايج تغيريی اجياد منی کند
فعال شده و در مربع روبـروی   Control Categoryگزينه  Dunnett آزمون 

با کليـک بـر    در مرحله بعد. آن گروه کنرتل را انتخاب می کنيم
مـی   Okبه پنجره قبلی می رومي و با کليـک بـر روی    Continueروی 

  .توانيم خروجيهای مورد نظر را مشاهده کنيم
 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: بستري شدن
Dunnett t (2-sided)a

.000 .603 1.000 -1.53 1.53
-1.800* .603 .016 -3.33 -.27
2.800* .603 .000 1.27 4.33

-1.800* .603 .016 -3.33 -.27

(J) بيمارستان
Aبيمارستان
Aبيمارستان
Aبيمارستان
Aبيمارستان

(I) بيمارستان
Bبيمارستان
Cبيمارستان
Dبيمارستان
Eبيمارستان

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it.a. 



 

 
                      
                                Homogeneous Subsets 
 
 
  

Multiple Comparisons

Dependent Variable: بستري شدن

.000 .603 1.000 -1.71 1.71
1.800* .603 .035 .09 3.51

-2.800* .603 .000 -4.51 -1.09
1.800* .603 .035 .09 3.51
.000 .603 1.000 -1.71 1.71

1.800* .603 .035 .09 3.51
-2.800* .603 .000 -4.51 -1.09
1.800* .603 .035 .09 3.51

-1.800* .603 .035 -3.51 -.09
-1.800* .603 .035 -3.51 -.09
-4.600* .603 .000 -6.31 -2.89

.000 .603 1.000 -1.71 1.71
2.800* .603 .000 1.09 4.51
2.800* .603 .000 1.09 4.51
4.600* .603 .000 2.89 6.31
4.600* .603 .000 2.89 6.31

-1.800* .603 .035 -3.51 -.09
-1.800* .603 .035 -3.51 -.09

.000 .603 1.000 -1.71 1.71
-4.600* .603 .000 -6.31 -2.89

(J) بيمارستان
Bبيمارستان
Cبيمارستان
Dبيمارستان
Eبيمارستان
Aبيمارستان
Cبيمارستان
Dبيمارستان
Eبيمارستان
Aبيمارستان
Bبيمارستان
Dبيمارستان
Eبيمارستان
Aبيمارستان
Bبيمارستان
Cبيمارستان
Eبيمارستان
Aبيمارستان
Bبيمارستان
Cبيمارستان
Dبيمارستان

(I) بيمارستان
Aبيمارستان

Bبيمارستان

Cبيمارستان

Dبيمارستان

Eبيمارستان

Tukey HSD

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

بستري شدن

10 5.10
10 5.10
10 6.90
10 6.90
10 9.70

1.000 1.000 1.000
10 5.10
10 5.10
10 6.90
10 6.90
10 9.70

1.000 1.000 1.000

بيمارستان
Cبيمارستان
Eبيمارستان
Aبيمارستان
Bبيمارستان
Dبيمارستان
Sig.
Cبيمارستان
Eبيمارستان
Aبيمارستان
Bبيمارستان
Dبيمارستان
Sig.

Tukey HSDa

Duncana

N 1 2 3
Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000.a. 



 

 
برابـری  برای نتيجـه گـرفنت دربـاره وضـعيت برابـری يـا عـدم        

ستفاده می ا    Sigو  Confidence Interval %95   ميانگينها از دو ستون
بدست آمده در  P-Valuseمعرف   Sigعدد مشاهده شده در ستون . کنيم

مورد بررسی قرار می  0.05زموا در سطح آآزموا می باشد و چون 
فـرض   يعنـی قبـول يـا رد    اگريند مبنای پذيرش يا عدم پذيرش آ

 .می باشد 0.05مقايسه با مقدار   Hoه اولي
 

رد مـی شـود و    Hoفرض اوليه  Sig<0.05در آزموای يک دامنه اگر 
امـا در آزموـای دو   . رد منـی شـود   Hoفرض اوليـه   Sig>0.05اگر 

 .استفاده می شود 0.025از  0.05دامنه به جای 
 

 %95 (تون مربـوط بـه فاصـله اطمينـان    سـ  Sigهم ارز با سـتون  
Confidence Interval ( 95دهنـده يـک فاصـله اطمينـان      که منايش است 

مـی    Sigنتـايج بدسـت آمـده در سـتون      ی برتأييدمهچنني  و درصدی
 .باشد

 
دهيم رابطه زير برقـرار  نشان  αبدست آمده را با  p- valuesاگر 
 α1−=فاصله اطمينان :                است

باشد  0.05يعنی سطح معنی داری برابر   αبنابراين وقتی مقدار 
 .می شود 0.95فاصله اطمينان 

 
دارد و اگر ) U(و يک حد باال) L(اين فاصله اطمينان يک حد پايني

  Hoنشاندهنده اين اسـت کـه فـرض    ) L<0<U(عدد صفر را شامل شود
مـی   Sig>0.05د و ايـن هـم ارز   يعنی برابری ميانگينها رد منی شو

 باشد و اگر اين بازه شامل صفر نباشد هـم ارز ايـن اسـت کـه     
Sig<0.05 و بيان می کند که فرضHo   يعنی برابری ميانگينها رد می

 . شود
  

بيمارسـتان  : مشاهده می کنـيم  Dunnettمربوط به آزمون در خروجی 
A          ک که به عنـوان گـروه کـنرتل در نظـر گرفتـه شـد بـا تـک تـ

بيمارستاا از نظر ميانگني مدت زمان بسرتی شدن مقايسـه آمـاری   
کـه   Sigدر ستون مربوط به . شد و نتايج در جدول آورده شده است

، هر جا را برای هر ازمون جداگانه نشان می دهد P-Valuseمقادير 
Sig<0.025  نشان می دهد که فرض برابری دو ميـانگني رد شـده   باشد

بني ميانگني مدت زمـان بسـرتی شـدن بـرای دو     به بيان ديگر . است
علــت اســتفاده از . بيمارســتان تفــاوت معنــی داری وجــود دارد

Sig<0.025  به جایSig<0.05  در اين است که آزمونDunnett   يک ازمـون
 . )Side-2 (دو دامنه است

 Bبا بيمارسـتان    Aنتايج نشان می دهند که ميانگني بيمارستان 
بـا   Aبيمارسـتان   ميـانگني  امـا ميـان  . )Sig>0.025(تفاوت ندارد

ــانگني ــی داری و  ميـ ــاوت معنـ ــتاا تفـ ــاير بيمارسـ ــود سـ جـ
 ).Sig<0.025(دارد

 
تـک تـک بيمارسـتاا بـا هـم       Tukeyزمـون  آدرخروجی مربوط به  

ازمون به علت يک دامنه بودن هر کجا آدر اين . مقايسه می شوند
Sig<0.05 بيـان ديگـر بـني    به ( فرض برابری ميانگينها رد می شود



 

ماری تفـاوت  آميانگني مدت زمان بسرتی شدن دو بيمارستان از نظر 
 .)معنی داری وجود دارد

 
) Homogeneous Subsets(در خروجی مربوط بـه زيرجمموعـه هـای مهگـن     

آزموای توکی و دانکن ميانگينهايي که با هم تفاوت ندارند را 
 . در يک زير گروه قرار می دهند

هر کدام تأييـدی   نتايج بدست آمده از آزمون ها  به طور معمول
البته با توجه به درجه دقت آزموا . بر نتيجه آزمون ديگر است

در بعضی مواقع ممکن است که نتيجه بدست آمده در يک آزمـون بـا   
 .متفاوت باشدنتيجه بدست آمده در آزمون ديگر 

 
 

 آزمون ضريب مهبستگی
 

 )Correlation(مهبستگی
در اجنـام مطالعـات حتقيقـاتی بـه دنبـال       ی از موارددر بسيار 

بررسی رابطه دو متغري تصادفی می باشيم کـه هـيچ کـدام را منـی     
در اصـل بـرای   . توان به عنوان علت برای ديگـری انتخـاب کـرد   

بررسی ميزان مهاهنگی ميان دو متغري به دنبال شاخصهايي می گردمي 
 :که در اصل دو ويژگی زير را داشته باشند

 ه واحد دو جامعه وابسته نباشد ب -1
 کراندار باشد -2

به طور مثال در حتوالت اقصادی به دنبال رابطه ميان تقاضای نفت 
يـا در مطالعـه حتـوالت    . خام در برابر تقاضـای طـال مـی باشـيم    

اجتماعی به دنبال  رابطه درآمد سرپرست خانواده و ميزان حتصيل 
 ......فرزندان می باشيم و مثاهلايي از اين دست

زمون مهبستگی کـه  آد در اجنام يک موجو) داده های(جمموعه اطالعات 
مـی باشـند را     Y  و Xشامل اندازه های بدست آمده از دو متغري 

ــوان  ــی ت ــتغريه   م ــادفی دو م ــه تص ــک منون ــورت ي ــه ص  ,)Xn ,Yn(ب
.............,)X1 ,Y1 (بيان کرد. 

 
 Analysis )) (گیحتليـل مهبسـت  ((مطالعه رابطه بني متغريهـا بوسـيله   

Corroletion  (که بيانگر وجود يک رابطه خطی بني دو  .اجنام می شود
 .متغري می باشد

 فرمول ضريب مهبستگی به صورت زير می باشد

 
در حاهتای خمتلف تفسريهای گوناگونی از رابطه  rبا توجه به مقدار 

X  وY خواهيم داشت. 
                                                                      

-1<r<1 
 rحالتهای خمتلف برای 

1-   r =1        بـا   .گـوييم  در اين حالـت مهبسـتگی کامـل و مسـتقيم
  بــــه طــــور قطعـــــی      yمقـــــدار  x مقــــدار  افــــزايش 

 .زياد می شود       
 

( )
yx

ii

yx SS

yxnyx

SS
YXCovr

∑ ∑ −
==

,



 

2-  r = -1   بـا  . گی را کامل و معکـوس گـوييم  تسدر اين حالت مهب
 .کاهش می يابد yمقدار  xافزايش مقدار 

 
3-   0 -1 < r <  با افـزايش مقـدار   . مهبستگی ناقص و معکوس استx 

 .به طور نسبی کاهش می يابد yمقدار 
 
4-   1  < r <0  با افزايش مقـدار  . مهبستگی ناقص و مستقيم استx 

 .بدبه طور نسبی افزايش می يا yمقدار 
                      

5-  r =0      1-  به طور مثال رابطه (  .رابطه خطی وجود ندارد
 )ممکن است از نوع درجه دو باشد

 .شيب خط صفر می باشد -2                   
  

     
 
انواع ضريب مهبستگی با توجه بـه نـوع متغريهـای مـورد     

 مطالعه
 
. مـی باشـند  هر دو پيوسته  Yو  X متغري در اين روش: پريسن   -1
ــره ( ــوط  Variable Viewدر پنجـــــ ــتون مربـــــ    در ســـــ

  Scaleاز نوع  بايد داده ها )Measure(به مقياسها                
 ).انتخاب شوند

بايد به صورت طبقـه   Yو  Xدر اين روش هر دو متغري : کندال  -2
ــی   ــد يعنـــــ ــده باشـــــ ــدی شـــــ   )    Ordinal,Nominal(بنـــــ

بايـد  در سـتون مربوطـه    Variable Viewدر پنجـره (               
 .)انتخاب شوند Ordinalداده ها از نوع 

مـی  پيوسـته   Yمـتغري گسسـته و   X مـتغري  در اين روش :اسپريمن  -3
 .  باشد

در سـتون مربوطـه    Variable Viewدر پنجرهX متغري (                
انتخـاب                    Scaleاز نـوع   Y و مـتغري  Ordinal بايـد از نـوع   

 .)شوند
  

را   Yرا به عنوان متغري مستقل و مـتغري   Xدر آزموای باال متغري 
 .به عنوان متغري وابسته در نظر می گريمي

در بعضی مواقع مـی تـوانيم بـا طبقـه بنـدی داده هـای          .:نکته -
  .در آورمي پيوسته آا را به صورت طبقه بندی شده 
خانواده را بر روی معـدل   دبه طور مثال اگر خبواهيم تأثري درآم

فرزندان بررسی کنيم به دليل اينکه درآمد و معدل هر دو مـتغري  
. پيوسته می باشند بايد از ضريی مهبستگی پريسـن اسـتفاده کنـيم   

سه گـروه  به اما می توانيم با تقسيم بندی درآمد به طور مثال 
آمد از ضريب مهبستگی اسپريمن اسـتفاده  کم درآمد، متوسط و پر در

 .کنيم
 

  .يک طرفه فرضهای زير بررسی می شوند مهبستگی در آزموای
 

 
     Ho :   r = o                                                     Ho :   r = o                                                               
1   2 



 

H1 :   r < o                                                      H1 :   r > o                                            
                                                   

اگـر  . تعيني می شوند rجهت نامساوی با توجه به برآورد منونه ای 
r  استفاده مـی   2منفی باشد از آزمون و اگر  1مثبت باشد آزمون

  .کنيم
 

 مثال
در جدول زير ميزان معدل دانش آموزان و ميزان حتصيالت آا آمده 

هدف تعيني ميزان مهبستگی و نوع  ارتباط معـدل بـا ميـزان    . است
 حتصيالت مادر می باشد

 .  
 ليسانس )4(

 وباالتر
فوق  )3(

 ديپلم
)2( 

ديپلم
)1( 
ديپلمزير

 حتصيالت    
 معدل 

زير )  1( 10 7 6 2
12 

5 5 7 12   )2    (
  15-12 

10 6 4 5   )3    (
  17-15 

12 10 7 5   )4(  
20-17 

 
 

داده ها را بـه صـورت رتبـه ای مشـخص      Spssوقتی در نرم افزار 
 خروجيهـا کردمي می توانيم در جتزيه و حتليلـها تفسـري راحـرتی از    

 .داشته باشيم
و معـدل  دو مـتغري   Variable Viewدر پنجـره   به مانند مثـال قبلـی  

را متناسب بـا نـوع متغريهـا    حتصيالت را وارد می کنيم  و ستوا 
با توجه به کدهايي که در جـدول   Valuesدر ستون . تنظيم می کنيم

 .باال داده شده است متغريها را معرفی می کنيم
 



 

 نيموارد می ک Data Viewسپس داده را به صورت زير در پنجره 

 
برای اينکه مشخص کنيم ستون تعداد معرف فراوانی هايي هست که 

به دو متغري سن و حتصيالت نسبت داده شده است و و از نوع اندازه 
گريی شده منی باشند بايد دو ستون حتصيالت و سن توسط ستون تعداد 

   .برای اين کار به صورت زير عمل می کنيم. وزن دار شود



 

 
داده ها بوسيله ستون تعداد وزند دار  Okکلمه با کليک بر روی 

باز  Bivariate Correlationسپس مسري زير را انتخاب می کنيم  .می شوند
 .شود

 



 

 
با بردن دو متغري سن فرزندان و حتصـيالت مـادران بـه مربـع مسـت      

، در و انتخاب ضريب مهبستگی متناسب با داده هـا ) Variable( راستی
 Correlation در قسـمت  Kendall's tau-bگزينـه   فعـال کـردن  ( اين سـوال 

Coefficients (  انتخاب نوع آزمون و)يـا  ) يک دامنه( يک طرفه بودن
بـا کليـک   )  Test of significanceدر قسـمت  ) دو دامنـه (دو طرفه بودن
خروجيهای مربوط به آزمـون را بـه صـورت زيـر      Okکردن بر روی 

 . مشاهده کرد
 

 
می باشد که بـا توجـه    0.001آمده برابر است  بدست P-Valuesمقدار 

مقايسه می شود و چون  0.025با ) tailed-2(به دو دامنه بودن آزمون 
P<0.025  دانـش  می باشد نتيجه می شود که يک نوع رابطه بني معـدل 
بدسـت   r = 0.260وجـود دارد و چـون    آـا  مادرانو حتصيالت  آموزان

از نـوع   مهبسـتگی می گريمي کـه  می باشد نتيجه  r <1>0و  آمده است 
با افزايش  ينگونه تفسري می شود که و ا می باشد مستقيم و ناقص

معدل دانش آمـوزان  ) 4به مست کد  1با رفنت از کد (ان درحتصيالت ما
افزايش  پيـدا مـی کنـد و    )  4به مست کد  1با رفنت از کد ( نيز 

Correlations

1.000 .260**
. .001

113 113
.260** 1.000
.001 .
113 113

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

فرزندان

مادران

Kendall's tau_b
فرزندان مادران

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



 

کيفيـت   نشان دهنده نقش موثر و مثبت حتصيل مادر بر بـاال بـردن  
در اين مثال اگر تک تک معـدهلا را   .حتصيلی فرزندانشان می باشد
در يـک سـتون نـوع     در اختيار داشتيم،به مهراه نوع مدرک مادر 

مدرک و در ستون ديگر داده های پيوسته معدل را وارد می کـردمي  
  .کردميآزمون از ضريب مهبستگی اسپريمن استفاده می  اجنام برای و


