
هَرد ًظز را تاس ًوَدُ ٍ عپظ تِ تجشیِ ٍ تحلیل  spssتزای ؽزٍع تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّای آهاری ، اتتذای فایل 

 آى هی پزداسین .

 آهار اعتٌثاعی  -2آهار تَصیفی  -1

 آهار تَصیفی : تزای اًجام آى اس هغیز سیز رفتِ  -1

2- Analyze  Descriptive statistiscs Frequency 

 

 صیفی هزتَط تِ هتغیزّای کیفی آهار تَ 1-1

 درصذ در ّز گزٍُ  ٍ گشارػ تؼذاد -1

 ( Modeگشارػ هذ ) -2

 pie chart)          )chartٍ  دایزُ  (bar chartرعن ًوَدار هیلِ ای )  -3



 

class 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

CHAHAROM 21 21.0 21.0 21.0 

PANJOM 41 41.0 41.0 62.0 

SHESHOM 38 38.0 38.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Feducation 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

BISAVAD 6 6.0 6.0 6.0 

ZIRDIPLOM 38 38.0 38.0 44.0 

DIPLOMBE BALA 56 56.0 56.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



 آهار هزتَط تِ هتغیز کوی : 1-2

 (mediamهیاًِ ) -std – deviation      3اًحزاف هتغیز ) -2( meanهیاًگیي ) -1

 (  min-maxحذاقل ٍ حذاکثز هؾاّذات ) -6    ( modeهذ ) -5    ( precentileصذک ّا ) -4

  Histogram chart chartرعن ًوَدار ّغیتَگزام      -7

 

 

 

 



 

Statistics 

age 

 

N 
Valid 100 

Missing 0 

Mean 21.3500 

Median 21.0000 

Mode 21.00 

Std. Deviation 2.06645 

Variance 4.270 

Range 7.00 

Minimum 18.00 

Maximum 25.00 

Sum 2135.00 

 

 : یآمار تحلیل

 برآيرد آماری : 

ؼ هغزح هی ؽَد در پایاى پضٍّؼ ایي قضاٍت ػالواًِ ای درتارُ ادػایی خاؿ کِ در پضٍّ آزمًن فرض :

 قضاٍت هوکي اعت تاییذیِ رد ؽَد.

 اوًاع فرضیٍ :

 (Hoفزضیِ صفز : کِ هؼوَال ٍضؼیت اٍلیِ یا هتؼارف تا تی تفاٍتی تِ آى گَیٌذ ) -1

 ( H1فزضیِ هقاتل : ّز فزض هخالف فزضیِ صفز را گَیٌذ ) -2

H0:µ1=µ2                       اداى پغز  = هیاًگیي ٍسى ًَساداى دختز : هیاًگیي ٍسى ًَسH0 

                        H1:  ≠µ2  هیاًگیي ٍسى ًَساداى پغز = هیاًگیي ًَساداى دختز: H1 

 



 اوًاع خطاَا :

 عغح اعویٌاى  α-1                         ( αدرعت تاؽذ ) H0ٍقتی کِ ٍاقؼا  H0رد فزض  خغای ًَع اٍل :

 تَاى آسهَى  β  -1                  ( βًادرعت تاؽذ ) H0ٍقتی کِ ٍاقؼا  H0قثَل فزض  :خغای ًَع دٍم 

 مراحل اوجام آزمًن َای آماری :

 ( H1  ٍH0تؼییي فزضیِ صفز ٍ هقاتل ) -1

 هٌاعة تزای آسهَى فزض ّا  ُ آسهَىتؼییي آهار -2

رٍد ٍ تِ ّویي دلیل  آسهَى فزض تِ کار هیُ ای اعت کِ تزای قَاػذ تصوین گیزی در هزاحل رآسهَى آها ُآهار

 ّا تا ّن هتفاٍت ّغتٌذ. اعت کِ آسهَى

 ؽزایظ اعتفادُ اس آسهَى آهاری یاتزرعی پیؼ فزض ّا . -3

α  اًتخاب عغح هؼٌی داری  -4          α           α 1 α 

  SPSSاًجام هحاعثات تا اعتفادُ اس  -5

 قاػذُ تصوین گیزی ٍ تفغیز یافتِ.  -6

                        زض صفز رد هی ؽَد( )ف

                ACCEPT H0.( فزض صفز پذیزفتِ هی ؽَد)

sig=p-valve 

 

 

 

 



  کوی هَرد ًظزتزرعی ًزهال تَدى هتغیز 

                                      

  

 



 

 

 

 age 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 21.3500 

Std. Deviation 2.06645 

Most Extreme Differences 

Absolute .227 

Positive .227 

Negative -.113 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.272 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

                            تزقزار اعت  فزضیِ ًزهالیتی هتغیز هَرد ًظز 

                            غت ًی تزقزار فزضیِ ًزهالیتی هتغیز هَرد ًظز 

 



ّای یک هتغیز کیفی جذاگاًِ تزرعی کٌین . تایذ اس قغوت  ی کِ ها تخَاّین ًزهالیتی هتغیزی را در گزٍُدر صَرت

data  هٌَیsplit file ًزهالیتی را چک ًوایین عپظ هجذدا فؼال ًوایین ٍ  زرا تزاعاط آى هتغی.

  

 

 



 یک ومًوٍ ای  tآزمًن   طرح ي تحلیل آماری در مًرد مقایسٍ میاوگیه یک گريٌ با یک مقدار استاودارد 

 : عال 20عي داًؼ داًؾجَیاى تا هثال : تزرعی هیاًگیي 

    :عي= هیاًگیي  20    -1

     :عي= هیاًگیي 20         

 یک ًوًَِ ای  tآسهَى -2

  تاؽذ هتغیز کوی –دادُ ّا تصادفی جوغ آٍری ؽًَذ  -3

4- α  ّای ًزهال تاؽذ. تَسیغ دادٍُ       

 اًجام هحاعثات آهاری -5

                                       

 

 

 

 



 

 

  خزٍجی:  تفغیز  -6

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

age 100 20.8000 1.63917 .16392 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 20 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

age 4.881 99 .000 .80000 .4748 1.1252 

 

 

               

               

 برابری ومی کىد 02میاوگیه سه با عدد   می باشد  0.05می باشد که کمتر از  sig=0.00 در ایه آزمون 

 



 )مستقل(آزمًن بررسی اختالف میاوگیه )متغیر کلی ( در دي  گريٌ مستقل کامال جداگاوٍ  -2

  :آگاّی داًؼ آهَساى در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ؽاّذِ هثال : هقایغ

 فزضیِ-1

             :       

             :    

 هغتقل  Tآسهَى  -2

 پیؼ فزض ّا : ًوًَِ ّا تصادفی جوغ آٍری ؽذُ تاؽٌذ 

 هتغیز هَرد تزرعی در دٍ گزٍُ کوی تاؽذ 

 اؽذ تَسیغ هتغیز کوی در دٍ گزٍُ حتوا ًزهال ت

 اًجام هحاعثات  -5

                                               

 



 

 ( Test variablesرا تِ قغوت ) آگاّیهتغیز کوی 

  define variabe  Grouping variableهتغیز کیفی )گزٍُ ّا ( 

 

Group Statistics 

 group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

PRE.A 
case 50 3.6400 1.52208 .21525 

control 50 4.9600 .98892 .13985 

 

 

 

 

 



  (..…leven' s test for)َى آسهَى تزرعی ّوگٌی ٍاریاًظ ّا در دٍ گزٍُ اعتلآسهَى 

 ّوگٌی ٍاریاًظ تزقزار اعت               اگز  

 ٍاریاًظ تزقزار ًیغت. ّوگٌی              اگز 

 :عغز هی تاؽذ دٍ خزٍجی ًزم افزار در

 (   sig 0.05عغز اٍل در ؽزایغی کِ تزاتزی ٍاریاًظ ّا در گزٍُ ّا تزقزار تاؽذ )تایذ

 عغز دٍم درؽزایغی کِ تزاتز ٍاریاًظ ّا در گزٍُ ّا تزقزار ًثاؽذ 

               َى ( ل تِ عغز اٍل هی رٍدین   )هزتَط تِ آسهَى               

               َى ( ل)هزتَط تِ آسهَى   تِ عغز دٍم هی رٍین                

 ( در دٍ گزٍُ تفاٍت دارًذ آگاّیهیاًگیي هتغیز کوی ):               

 ( در دٍ گزٍُ تا ّن تزاتزًذ آگاّیهیاًگیي هتغیز کوی ):                

 در دي گريٌ مستقل )دادٌ َای غیر ورمال یا مقیاس رتبٍ ای( کمی مقایسٍ میاوگیه متغیری -3

رتثِ ای جوغ آٍری  –اگز دادُ ّا حذاقل در یکی اس گزٍُ ّا غیزًزهال تاؽذ ٍ یا ایٌکِ دادُ ّا تِ صَرت کیفی 

 تِ کار هی رٍد.  )ًاپاراهتزی( یتٌیآسهَى هي ٍتایذ  ؽذُ تاؽٌذ

 ًزهال ًثاؽذ. هَرد ٍ ؽاّذدر دٍ گزٍُ  آگاّیی قثلی فزض را تز ایي تگیزیذ کِ هتغیز کوی هثال: در هثال

 توام هزاحل جش اًتخاب آسهَى یکی اعت( 

                :     

                 :   

                                         

                     



 



( Groapingvariable) دٍ گزٍِّ ٍ هتغیز کیفی test variable هتغیزکوی را تِ قغوت ،هغتقل تیّواًٌذ

را ًیش تؼزیف کزدُ . )در قغوت پاییي تِ عَر پیؼ فزض تیک آسهَى هي ٍ تٌی  defineهٌتقل هی کٌین ٍ ...

 خَردُ اعت( 

               

               

 زُ رضایت تیوار در دٍ تخؼ تیوارعتاى )هقایغِ یک هتغیز رتثِ ای در دٍ گزٍُ(ًوهثال : هقایغِ 

 H0:  1= هیاًگیي رتثِ رضایت تخؼ  1تخؼ  -1

 H1:  1 = هیاًگیي رتثِ رضایت تخؼ1تخؼ 

          :                      :   

 هَى هي ٍ تیٌی آس -2

 ًوًَِ ّای تصادفی اًتخاب ؽذًذ هتغیز هَرد تزرعی در گزٍُ ّا رتثِ ای هی تاؽٌذ. -3

4-        

 غیز آسهَى هي ٍ تیٌی هاًجام هحاعثات  -5

6- 

    هیاًگیي رتثِ رضایت در دٍ تخؼ هتفاٍت اعت                      

    یت در دٍتخؼ تزاتز اعت هیاًگیي رتثِ رضا                     

 

 

 



 )متغیر کمی ورمال(گريٌ مستقل )آوًا( 2در بیش از  کمیآزمًن بررسی میاوگیه یک متغیر

 گزٍُ را در تز هی گیزًذ. 2تیؼ اس  هقایغِ در اکثز پزٍصُ ّای آهاری

                                                :   

 :H1هیاًگیي ّا تفاٍت دارد  حذاقل تیي دٍ گزٍُ

 هقایغِ کٌین  گزٍُ ّای ؽغلی پذراىرا  هی خَاّین هیاًگیي ًوزُ آگاّی داًؼ اهَساى  مثال :

هیاًگیي ًوزُ =  2 هیاًگیي ًوزُ آگاّی گزٍُ ُ اٍل ؽغل پذراى -3 هیاًگیي ًوزُ آگاّی گزٍُ ُ اٍل ؽغل پذراى -1

    :H0: آگاّی گزٍُ ُ اٍل ؽغل پذراى

                      :    

                      :   

 (آسهَى فیؾزهٌاعة ) ُ اًتخاب آهار -2

 پیؼ فزض ّا :  -3

  هتغیز هَرد تزرعی کوی تاؽذ 

 .هؾاّذات در گزٍُ ّا )تزاعاط هتغیز کوی ( دارای تَسیغ ًزهال تاؽٌذ 

 ٍاریاًظ گزٍُ ّا تزاتز تاؽذ 

 اًتخاب ؽذُ تاؽٌذ. هؾاّذات تصادفی 

       عغح هؼٌی داری      -4

 SPSSاًجام اًالیش در  -5

                                   

 



 

 



 Dependent kist    )هتغیز کوی هَرد تزرعی )آگاّی 

 factor   ) هتغیز گزٍُ تٌذی )کالط 

 Descriptive    optian 

  تزرعی ّوگٌی ٍاریاًظHemogenety of variance test  

               تزقزار اعتّوگٌی 

 تزقزار ًیغت                  

                                      تفاٍتی ًذارد کالطتیي عِ  ًوزُ اگاّیهیاًگیي 

گاّی آًاى هتفاٍت تاؽذٍجَد دارد حذاقل دٍ کالعی کِ ًوزُ ا                 

 ؟؟؟ کالط ّاکذام 

( Post hocتا ّن تفاٍت دارًذ عزاؽ آسهَى ّای تؼقیثی ) آگاّیاسًظز  کالط ّا تزای ایٌکِ هتَجِ ؽَین کذام 

 را اًتخاب هی کٌین  Post hocهی رٍین هغیز را درتارُ رفتِ ٍ گشیٌِ 

 

Post hoc    LSD 



 

 

ّا ًگاُ کٌین ٍ دٍ گزٍّی  sigّن هقایغِ هی ٍؽٌذ. درًتیجِ تایذ تِ تک تک  زٍجی دٍ تِ دٍ کالط ّا تاخدر ایي 

 کِ تفاٍت دارًذ اس ًظز هتغیز آگاّی را پیذا ًوایین.

 

 

)متغیر کمی غیر ورمال یا گريٌ مستقل )آوًا( 2در بیش از  کمیآزمًن بررسی میاوگیه یک متغیر

 رتبٍ ای(

ًثاؽذ ًوی تَاى ًزهال تَدى  راس گزٍُ ّا تزقزادر صَرتی کِ پیؼ فزض ًزهالیتی حتی در یکی 

 هؾاّذات را تاییذ ًوَد. لذا تایذ عزاؽ آسهَى ّای ًاپاراهتزیک)ٍیلکاکغَى( تزٍین.

 

                                         

                      



 

 
 

 

 

 

 



 تفسیر نتایج همانند آنوا می باشد خروجی :

Test Statistics
a,b

 

 PRE.A 

Chi-Square 6.603 

df 2 

Asymp. Sig. .037 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: class 

 

                                      تفاٍتی ًذارد کالطتیي عِ  ًوزُ اگاّیهیاًگیي 

 ٍجَد دارد حذاقل دٍ کالعی کِ ًوزُ اگاّی آًاى هتفاٍت تاؽذ               

 

 آزمًن مقایسٍ میاوگیه در دي گريٌ يابستٍ )آزمًن تی زيجی(

 ایي عزح تزای هقایغِ ٍضؼیت ّای قثل ٍ تؼذ یک گزٍُ تِ کار هی رٍد.

 هثال : هقایغِ هیاًگیي ًگزػ داًؼ آهَساى ًغثت تِ ؽؼ پغز قثل ٍ تؼذ اس آسهَى 

 H0 :تؼذ آهَسػ هیاًگیي ًگزػ هیاًگیي ًگزػ قثل اس آهَسػ = -1

  H1 :تؼذ آهَسػ هیاًگیي ًگزػ هیاًگیي ًگزػ قثل اس آهَسػ = -2

               :          

              :   

 سٍجی  Tآسهَى  -2

 پیؼ فزض ّا : -3

o ً وًَِ ّا تایذ تصادفی اًتخاب ؽًَذ 

  تزرعی قثل ٍ تؼذ تایذ کوی تاؽذ هتغیز هَرد 



  تَسیغ دادُ ّا ًزهال 

4-  

                                          

 

 

 



 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
PRE.N 7.5800 100 1.68283 .16828 

POST.N 7.6300 100 1.41888 .14189 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 PRE.N & POST.N 100 .116 .250 

 

 

 

  if                هیاًگیي ًگزػ قثل ٍ تؼذ اس هذاخلِ تا ّن هتفاٍتٌذ

              if       دتزاتزًذهیاًگیي ًگزػ قثل ٍ تؼذ اس هذاخلِ تا ّن 

 



 آزمًن مقایسٍ میاوگیه در دي گريٌ يابستٍ )دادٌ َای غیرورمال ي یا مقیاس رتبٍ ای(

رتثِ ای جوغ  -اگز دادُ ّا کوی حذاقل در قثل یا تؼذ هذاخلِ غیزًزهال تاؽي ٍ یا ایٌکِ دادُ ّا تِ صَرت کیفی

 آٍری ؽذُ تاؽٌذ.

 غَى اعتفادُ هی کٌین.اککاس آسهَى ٍیل

 َى تی سٍجی اعت.کلیِ هزاحل هاًٌذ آسه

                                         

                          

 

 

 



 

 

 

 

 



Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

POST.N - PRE.N 

Negative Ranks 35
a
 41.84 1464.50 

Positive Ranks 40
b
 34.64 1385.50 

Ties 25
c
   

Total 100   

a. POST.N < PRE.N 

b. POST.N > PRE.N 

c. POST.N = PRE.N 

 

 

Test Statistics
a
 

 POST.N - PRE.N 

Z -.213
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .832 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

 

  if                ذ اس هذاخلِ تا ّن هتفاٍتٌذهیاًگیي ًگزػ قثل ٍ تؼ

              if        تزاتزًذهیاًگیي ًگزػ قثل ٍ تؼذ اس هذاخلِ تا ّن 

 

 

 

 

 

 

 



 متغیر اسمی(ي آزمًن در مًرد مقایسٍ وسبت در دي گريٌ مستقل )بررسی ارتباط د

 ارتثاط ٍجَد ًذارد تیواریٍ  جٌغیتهثال : راتغِ تیي 

 H0:  تیواری در گزٍُ دختزّاًغثت  پغزّاتزاتزدر  تیوارًغثت افزاد                             

  : H1 تیواری در گزٍُ دختزّاًغثت  پغزّاهخالفدر  تیوارًغثت افزاد                             

3-               

                 :           

                  :    

                                         





 

chi sqnare               statistics   Row   ( تیوارییکی اس هتغیزّا   ) 

                                              column   ( جٌغیتهتغیز دیگز) 

 sig (pearson chi – saure ) >0.05ارتثاط ٍجَد ًذارد  جٌغیتٍ  تیواریتیي هتغیز 

  sig <0.05 ارتثاط ٍجَد دارد.                جٌغیتٍ  تیواریتیي هتغیز 

 ًغثت افزاد تیوار در پغزّاهخالف ًغثت تیواری در گزٍُ دختزّا 

  

SEX * BIMAR Crosstabulation 

 BIMAR Total 

0 BIMAR 

SEX 

boy 
Count 40 40 80 

% within SEX 50.0% 50.0% 100.0% 

girl 
Count 36 43 79 

% within SEX 45.6% 54.4% 100.0% 

Total 
Count 76 83 159 

% within SEX 47.8% 52.2% 100.0% 

  

  



Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .313
a
 1 .576   

Continuity Correction
b
 .160 1 .689   

Likelihood Ratio .313 1 .576   

Fisher's Exact Test    .635 .344 

Linear-by-Linear 

Association 
.311 1 .577 

  

N of Valid Cases 159     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37.76. 

b. Computed only for a 2x2 table 

  

 

 xzآزمًن مقایسٍ وسبت در سٍ یا چىد گريٌ مستقل آزمًن 

              گزٍُ یکغاى ّغتٌذ  kًغثت هؾاّذات ٍاجذ ٍیضگی هَرد ًظز در 

              گزٍُ یکغاى ًیغتٌذ kًغثت هؾاّذات ٍاجذ ٍیضگی هَرد ًظز در 

  آسهَى کای دٍ هی تاؽذّواًٌذ هغیز ٍ تفغیز 

 

 ( )دادٌ َای ورمالآزمًن در مًرد بررسی رابطٍ بیه دي متغیر کمی

 هی تاؽذ y.xّوثغتگی تِ هؼٌی تثییي ؽذت ٍ قذرت راتغِ خغی تیي دٍ هتغیز 

 هثال : تزرعی راتغِ هیشاى اؽتْای گزٍّی اس تیواراى تا هیشاى درد

 داًؼ آهَساى  قذ ٍ ٍسىهیاًگیي : تزرعی راتغِ هثال 

 عاختي فزضیِ   تیي دٍ هتغیزّوثغتگی ٍجَد ًذارد :  -1

            :    



            :     

 اًتخاب آهار هٌاعة ضزیة ّوثغتگی پیزعي  -2

  پیؼ فزض ّا دادُ ّا کوی تاؽذ 

 ًَسیغ ّز دٍ هتغیز ًزهال تاؽذ 

 خغی تاؽذ راتغِ تیي دٍ هتغیز 

        

 هغیز اصلی آسهَى 

                              

 

 



 

  variables  در هتغیزی کِ هی خَاّین ّوثغتگی تیي آى دٍ را تغٌجین 

  pearsonتِ عَر پیؼ فزض 

Correlations 

 weigh ghad 

weigh 

Pearson Correlation 1 .501
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 160 158 

ghad 

Pearson Correlation .501
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 158 158 

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

 

 هقذار ضزیة ّوثغتگی 

pearson corrolation 

  0 –/. 1ًاچیش 

  1 –/. 3ضؼیف./ 



  3 -/.5قَی./ 

  8 -1خیلی قَی./ 

  sig < 0.05خاتی راتغِ هؼٌی دار ٍجَد دارد تیي دٍ هتغیز اًت

 sig   0.05تیي دٍ هتغیز اًتخاتی راتغِ هؼٌی دار ٍجَد ًذارد. 

 یک متغیر در بیش از دي گريٌ )دادٌ َای غیرورمال یا مقیاس رتبٍ ای(آزمًن بررسی میاوگیه 

ضزیة ّوثغتگی اگز دادُ ّا حذاقل در یکی اس گزٍُ ّا ًزهال ًثاؽٌذ ٍ یا هقیاط رتثِ ای جوغ آٍری ؽذُ تاؽٌذ اس 

 اعتفادُ هی کٌین. اعپیزهي 

 هغیز ّواًٌذ آسهَى پیزعي هی تاؽذ 

                              

test   spearman 

 

 هغیز ٍ تفغیز ّواًٌذ ضزیة ّوثغتگی پیزعي هی تاؽذ 


