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آناليز واريانس يك شيوه آماري براي برآورد و مقايسه ميانگين يك صفت كمی در چند   

به عنوان مثال وقتی می خواهيم سه روش آموزشی را در يك آموزشك ه با . جامعه است

هم مقايسه كنيم، باي  ميانگين نمرات سه گروه از دانشجويان را كده هدر گدروه بدا يدك      

در اين جا به متغير روش آمدوزش،  . روش مختلف ت ريس ش ه ان ، با هم مقايسه شون 

 . متغير مستقل و نمره هر دانشجو را متغير وابسته در نظر می گيريم
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 مقدمه



 آنالیز واریانس



 آنالیز واریانس



چرا به جاي آنالیز واریانس از آزمون هاي مقایسه میانگین دو جامعه براي تمامی 

 ترکیبهاي دو تایی استفاده نمی شود؟

     محاسبه انحراف معيار اختالف بين دو ميانگين بر اساس نمونه حاصل از كليده مشداه ات انجدا

 .نش ه و فقط از مشاه ات دو گروه نمونه اي كه ميانگين آنها آزمون می شود استفاده می شود

       با زياد ش ن تع اد گروهها، با احتمال قريب به يقين اقدال يكدی از مقايسدات، بده تدور ت دادفی

 .  اختالف معنادار را نشان می ده 

 گروه باش ، باي               آزمون براي مقايسده ميدانگين بدين هدر دو      5اگر آزمايشی مثال شامل

. گروه از آنها انجا  داد كه اين امر خطاي نوع اول را به تور قابل مالحظه اي افدزاي  مدی دهد    

برابر  0/05ثابت ش ه است كه سطح معنی داري يا همان خطاي نوع اول در چنين حالتی به جاي 

 (تع اد مقايسات است cتعيين می شود كه   c(α-1)-1مق ار آلفا با رابطه . )دخواه  بو 0/4



براي مقايسه ميانگين بي  از دو جامعه از روش آناليز واريانس استفاده می 

كنيم . 

k جامعه را به ترتيب با  Kاگر ميانگين صفت در اين  ,...,,  نشان 21

دهيم ،آنگاه فر يه يكسان بودن ميانگين ها عبارت خواه  بود از : 

 

:

....:

1

210

H

H k 

 ح اقل ميانگين هاي دو جامعه متفاوتن 



III,II,I 

Clotting time)

 

 

             

I II III 

1 4 5 

2 5 8 

3 3 5 

2 4 6 



براي انجا  آناليز واريانس در اين مثال با دو فرض زير روبرو هستيم: 

 

 



 Assumptions: 

1. The populations have normal distributions. 

2. The populations have the same variance  2 

(or standard deviation  ). 

3. The samples are independent of each other. 



 يك سري  ملييراج ريري  ارركار  ر       در آناليز واريانس با انجام

تغييياج يا اختالفاج اورود در يك آزاايش را به قسلت هرا يرا اررزا     

قسلتی از اين ارزا، بخاطي تغييرياج ريوهارا    . اختيف ترسيم ای  نيم

 . اورد بيرسی و بيخی ديگي، زائيكه مواا  غييقاب   نتيل ای باشنك

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source of variance: 

Total variance 

Within group variance 

Between group variance 

 

 
 آنالیز واریانس



 

 
 آنالیز واریانس

 تغییرات تک تک داده ها از میانگین کل

 تغییرات مربوط به اثر  گروههاي مورد مقایسه

 تغییرات مربوط به داخل گروهها یا واریانس خطا



  

 

Total sum of squares 
                                                   Deviation from  

                     Raw scores             Total mean                    Squared deviation 

 

                             1                       1-4=-3                            9    

                          2                       2-4=-2                            4    

                          3                       3-4=-1                            1 

                          2                       2-4=-2                            4 

                          4                       4-4=0                              0 

                          5                       5-4 =1                             1 

                          3                       3-4=-1                             1 

                          4                       4-4=0                              0 

                          5                        5-4=1                             1 

                          8                       8-4=4                             16 

                          5                       5-4=1                              1 

                          6                       6-4=2                              4 

  

 
 

 

               Total mean = 4              Sum=0                     Total SS=42 
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Between sum of squares 

Between sum of squares = (4)(4)+(4)(0)+(4)(4)=32 

Number in group 

From grand means 

Squared deviation  Deviations of group 
means 

4 4 Group 1: 2-4=-2 

4 0 Group 2: 4-4=0 

4 4 Group 3: 6-4=2 
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گروهی به درجه مربعات درون تقسيم مجموع : ميانگين مربعات درون گروهي 

 (n-K)آزادي مربوته يعنی 

Kn

SS
MSE W




گروهی به درجه مربعات ميان تقسيم مجموع : ميانگين مربعات ميان گروهي 

 (K-1)آزادي مربوته يعنی 

1


K

SS
MSB B
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 :   Fآزمون 

 :است از عبارت ( پراشنسبت )آماره آزمون 

MSE

MSK
F 

 (K-1,n-K)با درجه آزادی  Fبرای انجام آزمون، مقدار آماره آزمون با مقدار بحراني 

رد میي ویود   یه     H0چنانچیه                                 رريی ه   . مقايسه میي ویود   

 .نشاندهنده اين واقع ت است  ه تمام م انگ نها با هم برابر ن ستند

 

),1( KnKFF 
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SS 

 

df 

 F    

  

K-1 

 
P<0.002 Between 

groups 

  

N-K 

 
Within 

groups 

    

N-1  Total 

df

SS
MS 

MSE

MS
F B

 جدول آنالیز واریانس

 آنالیز واریانس



  

SS 

 

df 

 F    

  

K-1=2 

 
P<0.002 Between 

groups 

  

N-K=9 

 
Within 

groups 

    

N-1=11  Total 

df

SS
MS 

w

B

MS

MS
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 جدول آنالیز واریانس

 آنالیز واریانس



 آنالیز واریانس



 آنالیز واریانس



 آنالیز واریانس



 آنالیز واریانس



 آنالیز واریانس



 آنالیز واریانس



 آنالیز واریانس

   (Multiple Comparisons) گانه چند های مقایسه
   

 

 شود، رد H0 فرضیه اگر طرفه یک واریانس تحلیل فرضیات به توجه با •

 .داشت خواهند دار معنا اختالف هم با میانگین دو حداقل

 زوج همه بین باید شود، رد صفر فرضیه واریانس تحلیل در اگر لذا •

 هم با گروه دو کدام گردد معلوم تا شود انجام هایی آزمون میانگینها

 .دارند معنادار اختالف



 آنالیز واریانس

   (Multiple Comparisons) گانه چند های مقایسه
   

 :از عبارتند گانه چند های مقایسه های روش ترین رایج 

بونفرونی روش                        Bonferroni Procedure 

توکی روش  Tukey’s Procedure                            
شفه روش Scheffe’s Procedure                            
کلز-نیومن روش            Newman-Keuls Procedure  
دانت روش   Dunnett’s Procedure                         

 
  شاهد گروه ها، گروه از یکی که شود می استفاده هنگامی دانت روش : 1 نکته

(Control) باشد. 

 شود می ختم مشابهی نتایج به غالبا ها، روش این گیری کار به : 2 نکته
 



 آنالیز واریانس دو طرفه

  اين با است، طرره يک واريانس تحل ل مانند هم طرره دو واريانس تحل ل
  هم با عامل دو های م انگ ن عامل، يک های م انگ ن جای به  ه تفاوت

 .وود مي مقايسه
 

  استفاده طرره يک واريانس تحل ل از طرره دو واريانس تحل ل يک جای با اگر
 :وود مي مطرح اوکال دو وود،

 

 .یابد مي افزایش آزمون خطای -1
 .داشت نخواهد وجود (Interaction effect) عامل دو متقابل اثر آزمون امکان -2
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باااارای ااااایزارااااا ای اااا ی اااا

معماا صاحاازیرابااااابااربااا

یگاابایزایولینا.امیاش د

بر ایسا اهارامایاه ی یا ااااا

باااااارایااااااانارااااااا ای اااااا ی ااا

یطالعاارواوی داهدیاا اماایااا

 ت یریاااا اباااارابد اه یاااا 

Cancelوی داحاااااااااازیرا

اهار ایح یاش هاشاوعابرا

یگاامرالاریستی ایااناا.اهدی 

حااااااازیرا یاد اد عااااااارواا

 بع زامشر  هاهدی اگ ادارا

Don't show this 

dialog in the 

future یاباااارا رلاااا ا 

ا .یرتخرباد اآو ا 
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یااناحاازیرابماارریاا

هاااار بادادی داهااااراا

شاامراالاااالا اارا یا یاا

سااااارهتراوایهدااااا  اا

ماایاه ی یاا اآ ا یاا

باایزاباربااا.برباهدی 

شااا  ایااااناحااازیراا

یبامدااااااا زا راااااااالاا

وا Open گ ادارا

 یا Data ساا  

اباگ ادی 
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بعداااااااااا ی ام اااااااااار اا

 میخ ی یااا ا راااالا

Breast cancer 

survival یا 

آ ا یا.باگ ادیااااااااااااا 

 یرتخااارباواه یااا اا

Open  ا . یاب ری

ا
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 مااارر   اهااارامشااار  ها

مااایاهدیااا اساااااسااات  اااا

 سااااا  اد ا ااااار اا

pathsize یسا اولایااا

ایسم Label د است  

(PathologicTum

or Size(cm  وی دا

ا.ش هایس 
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بایزامتغیا رزاهیزیاهرابجرزا رصوایباها ایساتزردهاهاادهاااا

میات یری اه  را یابارا ارصواتاا الاااا Values یا اد است  

د ایادجراری اباراه یاکاهااد ا وزاسا   اما  دار ااااااااا.اهدی 

.ااکامابعاهرهستازاپ ا ی امایاگاادداا Values د است  

براه یاکا وزاآ ااحازیرایزاباربامایاشا داهاراد ایساالا اااااااا

ا بع ادا هامیاش د

ا
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یگااااااد ااوی داهااااد اهااا  رااااارا ااارصوایشاااتار یاا  اادیداامااایا

ا .یستزردهاهدی  Change , Remove ت یری اایباه ی ا رز

ا
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ادعايي است در باره پارامترهاي يك يا چند جمعيت كه ممكن است درستت   :فرضيه
 .و يا غلط باشد

 

 :مثال
 .قد مردها از زنان بلندتر است. 1
 .عامل سيگار بر سرطان ريه مؤثر است. 2
 .برنامه هاي آموزش بهداشت منجر به بهبود وضع سالمت جامعه مي شود. 3

 
 آزمون فرض( :Hypothesis Testing ) قاعده اي است كه بوسيله آن مشخص مي شود

در )آيا نمونه مورد مطالعه از نظر منطقي با فرضيه مورد نظر مطابقتت دارد يتا ريتر     
واقع اين نوع قاعده نوعي دستور تصميم گيري است كه براي بعضي نمونه هتا قبتول   

 (فرضيه و براي بعضي ديگر رد فرضيه را به دنبال دارد
 
 2 
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 :انواع فرضيه

3 

 .سال است 36ميانگين سن مرداني كه  اولين بار نشانه ريزش مو را مشاهده مي كنند، : فرض صفر                  
 سال 36ميانگين سن مرداني كه اولين بار نشانه ريزش مو را مشاهده مي كنند، بيشتر از : فرض يك                  

 .  است                                
 : اين دو فرضيه را به صورت رالصه زير مي نويسند

 .  فرضي است كه بايد آزمون شود و آن را با      نشان مي دهيم: فرضيه صفر
 .فرضيه مخالف فرض صفر است و آن را با       نشان مي دهيم: فرضيه يك

0H

1H

 مثال

:

:

H

H










0

1

36
36

فرضیه صفر را می توان چون پایه ای دانست که فرضیه های مخالف در یک یاا چداج ت ات رتاور      
 .انحرافاتی از آن ریان می شونج و اغلب فرضیه ای است که می خواهیم غلط رودن آن را اثبا  کدیم

در . فرض صفر حاکی از موافقت را شرایط واقعی تمعیت مورد نظر روده و وضع موتود را ریان می کداج 
 .نتیجه فرض صفر مخالف فرضیه ای است که محقق در تستجوی حتول ره آن است

Dr Fatemeh Atoof-PhD of Biostatistics 
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در فرآیند آزمون، فرضیه صفر یا رد می شود و یا رد نمی شود. 

     اگر فرضیه صفر رد نشود می گوییم داده هایی که آزمون بر مبناا  آن صاورم مای گیارد
 .دلیل کافی برا  رد فرض صفر را ندارد

      اگر آزمون آمار  به رد کردن فرض بیانجامد نتیجه می گیاریم کاه داده هاا  مو اود باا
 .فرضیه صفر سازگار نیستند و سبب تایید فرض مقابل می شوند

    آزمون فرض هیچگاه به اثبام فرضیه ا  نمی انجامد، بلکه تنها به ایا  نکتاه دتلاا دارد
 !که آیا فرضیه بوسیله داده ها  مو ود تایید می شود یا نه

      اگر فرض صفر رد نشود نمی توان گفا فرض صفر درسا اسا بلکه می گاوییم امکاان صااا ایا
 فرضیه و ود دارد

   وقتی سخ  از قبول فرضیه و یا رد نکردن فرضیه به میان می آید منظور ای  نیسا که قباول فرضایه
 .مستلزم اثبام آن نیز هسا

Dr Fatemeh Atoof-PhD of Biostatistics 

 



 صفر درست فرض فرض صفر غلط

 رد فرض صفر درست است و      رد شده     غلط است و      رد شده    

 پذيرش فرض صفر درست است و      قبول شده     غلط است و      قبول شده    

5 

لذا (. مخالف)فرض کنید تنها تصمیمهای ممکن عبارتند از اینکه یا فرض صفر درست است و یا فرض یک 

 :چهار حالت ممکن است رخ دهد

 .  را قبول می کنیم و در واقع       درست است     1.

 .  را قبول می کنیم ولی در واقع       درست است     2.

 .را رد می کنیم ولی در واقع       درست است     3.

 .را رد می کنیم و در واقع       درست است     4.

Dr Fatemeh Atoof-PhD of Biostatistics 

 



 صفر درست فرض فرض صفر غلط

 رد فرض صفر رطاي نوع اول    توان آزمون       

 پذيرش فرض صفر سطح اطمينان    رطاي نوع دوم    



1 

1

 :در انجام هر آزمون آماري ممكن است دو نوع رطا صورت گيرد
احتمال رد فرض صفر است وقتي فرض صفر درست باشد كه همان )   (= رطاي نوع اول  -1

 .سطح معني داري آزمون است
 .   احتمال قبول فرض صفر است وقتي فرض صفر غلط باشد)    (= رطاي نوع دوم  -2
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 .در نظر مي گيرند  0/01يا    0/05يا    0/1در اغلب پژوهش ها سطح معني داري       را مقدار  
 .  اين مقدار را محقق قبل از انجام آزمون تعيين مي كند
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در كه وقتي صفر فرض كردن رد احتمال از است عبارت آزمون قدرت يا توان 
  .باشد نادرست صفر فرض  حقيقت

نوع رطاي دو از يك هر ارتكاب رطر آماري استنباط هر در كه است روشن 
 افزايش دارد، وجود معكوس رابطه β و α بين كه آنجا از .دارد وجود دوم و اول
 به پژوهشگر كه است الزم .شد رواهد β مقدار در كاهش باعثα  مقدار در

  .يابد دست است، رطا دو اين احتمال بين تعادل همانا كه سازش، نوعي

اول نوع رطاي آماري آزمون انجام از قبل پژوهشگر عمل در α مشخص را 
   .گردد مينيممβ  مقدار معين، α يك براي كه است آن مطلوب روش .مي كند
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 توان آزمون
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 مثال

 .  است% 26نسبت افراد سيگاري در يك جمعيت 
 محققي مي رواهد بررسي كند آيا اين نسبت اريراً كاهش يافته است 

آزمون  
 يكطرفه چپ

: /

: /

H P

H P






0

1

0 26
0 26

 .  ليتر است 3850ميانگين مصرف آب يك مجتمع مسكوني در هر ماه 
 مدير مجتمع مي رواهد بررسي كند آيا اين ميزان تغيير يافته است 

 آزمون  
 دو طرفه

:

:

H

H










0

1

3850
3850

آزمون  
 يكطرفه راست

 .  سال است 63ميانگين طول عمر در يك جمعيت 
 .فردي ادعا مي كند اين مقدار در سال گذشته افزايش داشته است

:

:

H

H










0

1

63
63

8 

تعيين 
 فرضيه ها

در تعيين فرضيه هاي صفر و يك، حاالت مختلفي پيش مي آيد كه منجر به آزمون هاي  
در آزمون هاي يكطرفه برعكس فرض     كه بتا مستاوي   . يكطرفه يا دو طرفه مي شود

H1 .همراه است« بزرگتر»يا « كوچكتر» همراه است، فرض      با عبارت 

H0

Dr Fatemeh Atoof-PhD of Biostatistics 

 



اینک بسراغ دستوراتی میی روییم   
کییه االییتیا میاهاینهییا را در زیییر 
گروههییای یییک متکیییر کیفییی یییا 
کمییی گییرود بنییدی سییدد بدسییت 

 .آوردد و آزمون می کند
برای اینکار از منوی دستورات این 

 Compareقسیییمت دسیییتور 

Means   و سیییییتو دسیییییتور
Means  اییین . را اهتخییاک کنییید

دستور آزموهی را اهجام همیی دهید   
تنها میاهاین متکیر کمی را در زیر 
گروههای متکییر کیفیی مساسیبه    

 .می کند



با باز كتردن ايتن صتفحه    
ميتوانيد متغير كمي رتود  
را به كتادر بتاال و متغيتر    
كيفتي را بتته كتادر پتتايين   

 . منتقل كنيد



بعنوان مثتال متغيتر   
را كته  ( Age)سن 

كمتتتتي و متغيتتتتر 
Lymph Nodes 
كتته كيفتتي استتت  
برگزينيتتد و كليتتد  

Ok را بزنيد. 



مالحظه مي كنيتد كته در ايتن جتدول     . در جدول دوم نتيجه قابل مشاهده است
شتما متي توانيتد ستاير     . ميانگين ، تعداد و انحراف معيار نشان داده شده استت 

 .اطالعات توصيفي يا شارصهاي آماري را نيز بدست آوريد



بتتراي محاستتبه ستتاير   
شارصتتتتتها كليتتتتتد  

Options  را بزنيتتتتدو
تمام شارصهايي را كته  
مايتتل هستتتيد بتته كتتادر 
ستتمت راستتت منتقتتل  
كتتتتتترده و كليتتتتتتد  

Continue را بزنيد. 



جتتتدول پتتتايين نتتتتاي  ستتتاير 
شارصهاي انتخاب شده را نشان 

 .مي دهد



در اينجا نيز متي تتوان نتيجته    
ايتتتتن دستتتتتور را در زيتتتتر 
گروههاي يك متغير كيفتي يتا   
كمي گروه بنتدي شتده ديگتر    

براي اينكار ابتتدا  . بدست آورد
متغيتتر دوم را در كتتادر پتتايين 
وارد كتتترده و ستتتدس كليتتتد 

Next را بزنيد. 



اكنتتون متغيتتر اول رتتود را در 
با اين كار . اين كادر وارد كنيد

ميانگين متغير كمي بر استاس  
در زيتر   Statusمتغير كيفتي  

 Lymphگروههتتاي متغيتتر 

Nodes بدست رواهد آمد. 





و اما دومين دستور از گروه 
مقايستته ميانگينهتتا دستتتور  
مقايسه يك ميانگين با مقدار 

بتتراي ايتتن . فرضتتي استتت
آزمتتون گزينتته دوم از زيتتر  

 Compareمنتتتتتوي 

Means را انتخاب كنيد. 



متغير كمي رود را بته كتادر   
بزرگتر و مقدار مورد نظتر را  

 Testبه كادر پايين روبروي 

Value وارد كنيد. 



 Pathologicبراي مثال متغير 

Tumor Size    كه يتك متغيتر
كمي است را به كادر مربوطه و 

را در كتتادر پتتايين   0.7مقتتدار 
 .دستور را اجرا كنيد. وارد كنيد



مالحظه مي كنيد كه در جدول باال اطالعات توصيفي و در جدول پايين نتيجه مقايسته  
ذكر شده است كه چتون كمتتر از    p valueمقدار  .Sigدر زير سر ستون . آمده است

 0.7است بنابراين مي توان گفت كته ميتانگين انتدازه تومتور در ايتن گتروه بتا         0.05
 (. p<0.001)متفاوت است 



دستور ستوم از ايتن قستمت    
مربوط به مقايسه دو گتروه از  
 .لحاظ يك متغير كمي است



در كادر باال متغير كمي و 
در كادر پايين متغير گروه 
بندي كننده كه دو گتروه  
از آن قرار استت بتا هتم    
مقايستته شتتوند وارد متتي 

 .شود
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   می الواهیم میاهاین اهدازد تومور را بین گروهی که در این مطالعه زهدد ماهدد اهید و گروهیی

 .که مردد اهد مقایسه کنیم

  پو متکیر اهدازد تومور را به کادر باال و متکییرStatus       کیه دو حالیت بیریتر هیدارد را بیه

 . کادرپایین وارد کنید

     وقتیی کییید   . در اینجا الزم است برای متکیر گرود بندی سدد کید  گیرود هیا تعرییف سیوهد

Define Groups می داهیم کیه افیراد   . کادر سمت راست باز می سود. فعال سد آن را بزهید

پو اعداد مذکور را در کادر بیاز سیدد وارد   . معرفی کردد ایم 1زهدد را  با صفر و افراد مردد را با 

 . را بزهید Continueکنید و کیید 





 را كليك كنيد Okكليد  
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در جدول اول اطیعات توصیفی را مراهدد می کنید  . 

  در جدول دوم هتایج آزمون آماریf وt  آمدد است  . 

 آزمونf فرض صفر در این آزمون . برای مقایسه واریاهو دو جمعیتی است که این دو هموهه از آن آمدد اهد

کمتر سدد است لذا  0.05از  fمربوط به آزمون  pدر اینجا چون مقدار . برابری واریاهسهای دو جمعیت است

 .  می توان گفت که واریاهو دو جمعیت همی تواهند با یکدیار مساوی باسند

 از آهجایی که آزمونt  در هرم افزارSPSS فرض برابری واریاهسها و فرض )تست دو فرض اهجام می سود

بنابراین در اینجا فرض دوم صدق می کند و باید در جدول مربوطه از اطیعات سطر ( عدم برابری واریاهسها

 . پایین جدول استفادد کرد

 هر چند مقدارp  در دو حالت تقریبا برابر است ولی صسیح است که از مقدارp پایین استفادد کرد. 

 



اصتتلي تتترين كتتار بتترد كليتتد  
Options  در اين دستور براي

. تعيين محدوده اطمينتان استت  
 95در حالت معمول محتدوده  

درصد محاسبه متي شتود ولتي    
مي توان محدوده هاي ديگر را 

 .نيز محاسبه كرد



آزمون بعدي زماني استفاده متي  
شود كه افتراد دو بته دو بتا هتم     

مانند حتالتي كته   . جور شده اند
قبل و بعد از انجام يك مدارلته  
افراد توسط يك وستيله ، متورد   
اندازه گيري قرار گرفته انتد ويتا   
اينكه بازاء هر فرد مورد مطالعته  
يتتك شتتاهد جتتور شتتده بتتا وي 

 .انتخاب شده است



بعنوان مثال دو سري اطالعات مربوط 
بتته قبتتل و بعتتد از يتتك مدارلتته در  

وارد  Afterو Beforeستتتتتتونهاي 
 . شده است



با انتخاب دستور 
متتتتذكور ايتتتتن 
صتتفحه بتتاز متتي 

بايتتتتد . شتتتتود
متغيرهتتاي متتورد 
نظر را انتخاب و 
بعتتد بتته كتتادر   
ستتتمت راستتتت 

 .منتقل كرد



. در اينجا متغيرهاي ما در انتها قرار گرفته انتد 
الزم استتت كتته اول هتتردو را انتختتاب كتترده 

 . سدس به كادر روبرو منتقل كنيد
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با اهجام این آزمون هتایج درسه جدول به سما دادد می سود  . 

در جدول اول ماهند آزموههای قبیی اطیعات توصیفی دو سری اطیعات دادد سدد است  . 

 در جدول دوم ضریب همبستای و مقدارp بین دو سری اطیعات دادد سدد است که در موارد

در مقایسه میاهاینها دالالتی . الاصی می تواهد بیاهار فابییت اطمینان وسییه اهدازد گیری باسد

 . هدارد

جدول سوم حاوی هتایج مقایسه دو سری اطیعات است  . 

 آالرین ستون مقدارp  آزمونt با این مقدار. در دو هموهه جور سدد را هران می دهدp  همی توان

 .گفت که تکییر معنی داری صورت گرفته است

 





اکنوو با ووراکوورک  اا پووااافادوو اانوو  را ا وو   ااااا

.اآشوونرااوووااشوو   اا Dataانوو  کاماونوو  اا

فر ووداااا اکاا  انوور اااااSplit Fileگز نوو اا

 کا راچنداو غیو ا و اعاتورماکو چپ  ا   وی اااااا

ا.اوااکند



ا ووو اانووو  کااکاوووو اعتااا

کوووووورک  ااااکااکوووووو ا ف ا

انوویا ووکاآفووو با وور ا

 ووووراج وووور ااا وووو اانوووور اااا

.او غی اا گ  ا دنیاآ ودا

 ووراااج بووریااا وو ااگز نوو اااا

صووو م او ر ووودا ووورفاووووااااا

شمرا ورانو ااج بوریاااا.اش ا

کو ووووو وا  ووووو یدااو وووووی ااا

گز ن ا  ا افوورجااانویااا

ک اشمراعصداعات اعاتو اا

.اکوووو ابافر ووووداکااجداک وووود

اج بووریااو اوانوو  اکوورکااا

عاتوووو اکوووو اباکاا وووورااوااا

شووپداوب  ووجااجاوور اووواااا

ا.ا دا

ا



وام عوووووووووووووووووووو اااا ا

Angxietyکاا وووورفااا

اگوووو ا ب ا یوووودا.کنیوووود

فر ووووووداکاا  انوووووور اا

و غیوووووووووو  اورجنووووووووووداا

Tensionوو ااوا وورااا 

چنداعات ا   ی اکنیوداا

ا  ووداااج بووریااو ا وورااا

نوووو  اکاا  گز وووود اوا

نپساو غی او   طو اا

کاا وووو اکووووراکانوووومیاا

ا.کانیاون  داکنید



اگر دقت کنید ترتیب اطالعات  د   
این حتلت بت حتلت اولیا  تفااتو    

ا.است
 



 وورفااSelect Cases گز نو اا

افجم وو اانوو  کاماویوو اا وو اونوو اا

انوویاوافووورجااکوورک  ااااکااکوو اا

ج ر جا ر ودااکاف و اگو و ا وراف و اااااا

گ و یوور ا رصووااافاو غیوو ا وووراااا

ا.او غی ا ر ااگ ف  اش ا

ا



حر یااولا و ا ااج بوریاکوداافو ااااااا

حر ووویا.ااکا از ووو اوا م یوووداانووویا

او ا وو ا ااج بووریاافوو ااا وو اانوور ا

حر ویانو  ا و ا اااا.ا کاش طاانی

حر ویاا.ااج بریا صرافاااف اااانی

چیووورک ا ووو ا ااج بوووریاافووو ااا ووو ااااا

انووور افووووربا وووراشووومرک اانووویاوااااا

حر یاآ  ا  ا ااج بوریا و اانور اااا

  او غی اا گو  اانویاکو احوداعدااااا

 ووکاصوو  ااکااط عوورماآباو غیوو ا

ا.اا رشد
ا



اکنووو با وووراگز نووو ااو اشووو و اووووااا

فترلاواااIf رااج بریاآباک یدا.اکنی 

ا.ش ا

ا



اکاا ووووو اع ووووومیاشووووومرااا

وی  اجیوووداشووو طا ووو ااکاا

اکاکوووراکا ووور اوانووومیااا

کانوووووویاو وووووو  یمراواکاا

کنیدا را ورااج بوریاو غیو اااا

و کااجظ ا  ااافاکراکا

نوووومیاچوووو اا نپوووورکاکاا

ا.اااجار اا ید



 را کاشو طا  ویرکانورا اشو و اووااااااا

و غیووو اکاا(ا.ااTension=1.ا)اکنووو  

 وووراک یووودااج  ووورلاافاونووو  او غیووو ا ووورااا

اج بووریاکوو ا اوانووپساافاک یوودا وور اااا

کااا1و جوووووو ااع ووووووویاو وووووورو اواا

اContinueنپساک یدا.ااج بریاکنید

ا.کاا زجید



اOk  اا  اص م ا رفاگش  اوا رافاباک یوداا

ا.اااو اا ید

ا



وشوور د اوووااکنیووداکوو ا ووراشوو طاااا اشوود ااا

 نیراو اکا ااج بریاشد ااجداک اش طاووراا

 طااک باکو ان اکا وجا ورااا.اکااااکجد

ا.اااجشرج ااج بریاجشدبااف اااانی



اکنوو با وو انوو ا احر وویانوو  اوووااااااا

 اکاا وووو احر وووویاک یووووداا.اکو وووو 

Sampleک یوداکااا.افترلاوااشو ااا

ا. زجید



اکاا وو اع وومیااواگ  نوو ادووی اکو اااا

کو اا) پاااج بوریااکصود ااا.شمراانی

افاافووو ااا اووو کا(     ووواا  ا ووودا ووو ا

 صرافااواا گ ااج بریااعیقا تداا ا

افاافووو اااافاکووودا ووورا بشوووااافااو وووی ا

ا.اآجیر

ا



 تنووو اباو ووورلااگووو ا ب ا یوووداحووودواااااا

 ی ووویااکصوووداافاافووو اااکاااج بوووریااا

کنیووودااکاکوووراکاوووو کااجظووو اعووودااکاااا

کاااContinueک یووووووودا.اواکااکنیووووووود

ا. زجید

ا





نی   ا او کا صورافااافو اااکااااا

ا.اج بریاک ا اانی

ا



ااواااو اگز ن ا   ا ااکن ب

اا  اباوااگز ن اا  ا را.کو  

ااافاکاااف اااافا تداا ااعی ر

اا.ک اااج بریانر    اویرب

اا230ا  ا ی اوااو رلا تن اب

اااولاج  ا500اویرباافاکااج  

ااک یدا.کنی ااج بری

Continueاااا.فجی اوااکاا

ا





و حظ اووااکنیوداکو اجم جو اا ا صورافااافاویوربااااااا

  اا500ف اااولااج بریاشد ااوشمرک ا ر اا500

ا. تداافاومدوا ااج بریا رکجاشد ااجد



حر وویا توود اافاا وو اع وومیااج بووریااا

افووو ااا ووو اانووور اشووومرک افووو ا ا ووورااا

 ووورااج بوووریاآباواکااا.افوووورباانووویاا

ا.ع میاوااش   

ا



اکاکووراکااولادوور ی ا وو   اشوومرک اواااا

اکاکووراکااو ا وور     اشوومرک اواکاااا

واا  ا ی اافافو ااشومرک ااا.اوااش ا

اعوودااا.اکاااج بووریاکنووی ا678 ووراا23

 Continueکااواکااکو ا اواک یودااا

ا.ااکااواافجی 

ا





 مرجا کاک اا د اوااش اااف اااشومرک اا

افاوموووودوا ااج بووووریا وووورکجااا22 ووووراا1

 موووی او ووو   ااکاوووو کااافووو اااا.ا  ووو ند

ا.  ا تداجیزاصراقاانیا679

ا



ا وو اکرک وورااج بووریاحر وویاآ وو واااا

اج  رلاو غی ا و اکوراکاو   طو اواااا

ا.اااجار اوااش ااOkفاباک یدا

ا



 ف اانوویاواوودااا وودک اااا اشوو اااا

ک او غی او کااجظ شمراح مورا ر ودااا

افووو اا اکووو اا.اصووو  اااشووو  ا رشوووداا

و ووووداکاو غیوووو اآجیووووراصوووو  اانوووویاا

ا.اج بریاجب ا نداشد

ا



وااکو  ااا Transformاکن با   ا اون  ا

اکاا  اون ااواا.اک احرو اان  کاماویمااانی

ااRecodeوااComputeان  کاوی اک ا

ا. رشنداو کاا مثاع اکاوااگی جد



کوورک  ااآبا.اانووی Compute او ووی اانوو  کاا وو اونوو اا

فووورجااانوویاکوو اووواا وو ا ی ا پمووکا ووکاف ووو لا وور اااا

ج یا اکورکاوواا  اجودااکا وکاو غیو اااااا.او غی اجد د ا  رف  

ا.و ج ااا رااکاو غی ااجد د اع اکاگی ا

 



نووو اباو ووورلاوووواا ووو ا ی اات 

کااکوو اافا Time و غیوو 

و غی ا ور او جو ااانویاواااا

  اانور انورلانور   اشود ااااا

ضووو یاا12انووویااکاعوووداا

کوووو ا اوا وووو اووووور ا  وووود داواا

 ج یاو اکاااکاو غیو  ا نور ااا

tmmonth اعوو اکاا ووی ا.

 جر او غی اجد داکاااکاکراک

Target Variable ر و اا 

کاا time ک ا انپساو غی 

افاونوووو  او غیوووو ا وووورا وووو اااا

گز وود اوا  نووطاک یوودااج  وورلاا

 وو اکووراکاکو وو واون  ووداووواا

ع ویاض یا  اکو اا.اکنی 

نوو رک اانوویاواعووداااوافا اا

 Ok ک یودا.کاا ر  اوااکنی 

ا.کااواافجی 

ا



وشوووور د اوووووااکنیووووداکوووو ااا

و غیوووووو اجد ووووووداحرصوووووودا

اکااTimeض یاو غیو اا

ا.عداااوافا اانی

ا



ف و  یر انرا ا  وادیچید ا  اا

واا  اباا.جیزاعر داان  را اانی

 کاو غی اکاا را کاعدااثر یا

.او رو اع اکاااا  

 



  جوووو اااشوووو  ا رشوووویداکوووو ااا

اگ  ووکاو غیوو او جوو ااکااا

 ووراا وو اانوو  کا غییوو اوووااااا

ا یووووودانی ووووو  ااکا نگووووور ا

اجوووو ا اانوووو  کاافاشوووومرااا

 ر یوودااجاوور اکوورکاکااط ووباااا

اOk وورافاباک یوودا.وووااکنوود

اعمرلا.اکرکااجار اوااش ا

ف و  یر اوب  جا راشو طاا

.اجیوووزااوپوووربادووود  اانووویاااا

اIf وووو ا اا نپوووورکاافاک یوووودا

ا.ان  را اوااش ا

ا



دوووساافافاباک یوووداوووودک کاااا

.اص م او ر دا رفاووااشو ااا

ا ووو اصووو م اشووو ی اصووو م ااا

Select casesافاا

ووووواا.اانوووویاDataونوووو  ا

  اجیدا را کاشو طاافا وکااا

و غی اف وو  ااکاا و اکو ااا

 کاو غیو اجد ودا وراو جو اااااا

ا.ااعمرلاکنید

ا



 تنوو اباو وورلا ووراا وو اشوو طا

اTimeک ااف ااااکاو غی ا

ا100و ووووووداک ا ووووووی اافاا

ااشووووووو  ا رشووووووونداو غیووووووو ااا

tmmonthآجیووووراکااکوووو ااا

اکاچنداو ح  اع دانر  ی ا

.اووووااکنوووی اا10   وووی ا ووو اا

دووساافااااباشوو طاوافابا

 وو اووواااContinueک یوودا

ا.گ ا  

 





و حظووو اووووااکنیوووداکووو ااکاکا وووجاااا

 وی اافاااTimeچ باو وداکااا1096

اtmmonthانووووووویاو وووووووداکااا100

شود ااا10 و ااا Timeحرصودا   وی ااا

ا.اانی

ا



وووووووووواا ووووووووو اباا

ف و  یووووووووووووووور ا

دیچیووود ا ووو اجیوووزا

ا. پرکاگ فی

 





 انووووووو  کا تووووووود اافاونووووووو  اا

Transform  گز نوو Recode 

ا  اگز نو ا و ا ا غییو اکود ر ااااا.اانی

 کاو غی ا راگو و ا نود ا وکاو غیو ااااا

کموووااوا  ووود داآبا ووو او غیووو  ااوا ووورا

گز نو ااواحر ویاااا ا وا.چنداحر  ااانی

 پاا  ا افورجااانیا.اوب  جاااکا

ک اشمراوواا  ا یوداج یاو اکورکاکااکااااا

 مووورباو غیووو اعووو اکاا یوووداواا گووو  اا

 و ا اگداشو  اج یاوو ااکاو غیو اا گوو اااا

ا.انی



اگ حر ووویااولاافاگز نووو اا

وووودک کاکاااج بوووریاکنیوووداا

صووو م او ر ووودا ووورفاووووااااا

 ووو او غیووو  اکووو ااا.اشووو ا

 عوووو اکاانوووویاووووو کااا

Recode واعوووواشووو اا

 ر وووودا وووو اکووووراکاکو وووو وااا

ا.اون  داگ اا



 Old دوساافااج  ورلاو غیو اک یوداااا

and New Values فتورلاوواااا

آباکاافا ا  اص م ا تداواا.ش ا

ا.کو  



اکاا ناوورا ر دشوو ا طاکاا وورااج بووریااا

صمیحاافاویوربا  ویاگز نو انومیااااا

فوورجااااگز نو ااولا.اچ ا تیی اک ا

کوورک  ااااکااکوو اعوو اکاانوویا ووکااااا

و وووداکا ووور ا ووو او وووداک اا گووو اااا

 و ا ا  ود دااااگز نو ااو ا.ا  د داش ا

ووووو اکاا وووودوباجوووو ایا وووو او ووووداکااا

  ووود دااگز نووو انووو  .ا رصوووااانوووی

ک نوووووود اووووووو اکاا وووووودوباجوووووو ایاوا

ووو اکا اکوو ا  نووطاکوورک  ا تنوو ابااا

 دوباج ایا ت  وجاشود ا و او وداکااااا

ااونوو ااگز نوو اچیوورک ا.ا وور اانوویا

ا اافاو وووورا  اکاا وووو او ووووداک ر ا

افااگز نوووو ادوووونا .ا  وووود داوووووااکنوووود

کم    ا را کاو وداکا ور اکاا و اااا

اگز نو اششو اا.او داک ا  د داوااکند

افا کاو داکا را ر     احوداکاا و ااا

اگز نو ا  و  ااو داک ا  د داوااکندوا

 مر او را  ا رعااورجد اکاا و او وداکااا

ا. ر ا  د داوااکند



ووواا.ا نووکا وو او وورلا  جوو اکنیووداا

 Pathologic  و ا ی او غیو اا

Tumor Size  کو ا و اانور اااا

نوورج یم  اانوویااکااگوو و ا نوود اا

 د  اشپداک او را  اف و اا.اکنی 

کاااکاگووو و ا وووکاعووو اکااا0.21

دوووسا ف اانووویاکووو اا.ووووااا وووی 

 وورا.اگز نو ادونا اکاااج بوریاکنوی اااا

ا وو ااج بووریاکووراکاو   طوو ا وورفاا

کااواکااا0.2اگ اعودااا.وااش ا

کنی ا مرباج یا اا اکااک اور وداا

اکا.ا وووو ا  ا دنوووویاوووووااآوک وووو 

کووراکا وور انوومیاکانوویاو ووداکاااا

ووو کااجظوو ا وو ااکااواکااکوو ا اا

ا.کااواافجی  Add واک ید



 ووراگز نوو اچیوورک ااااووو اووواااااا

کاااAddا ی اوا  ا رکاک یدا

ا.اواافجی 





کااااRecodeا    اواا  اباان  کا.اکاافا ا راان  کااج ااش ااOkنپساک یدا

ا.ا  اکرکااجار اوااش ااIf میاش طا راش وطااجیزااج ااک ااک ا رافاباک یدا



صوو م او ر وودااعی ووراورجنووداانوو  داااااا

ا ر ادیشی اانی



حر یااو اافاا  اان  کا و ا افوورجااانویاکو ااااا

عووو اکاانووویاج یاووو اکووورکااکا وووکاو غیووو اا گووو ااا

ا و او غیو اوواا  اجوداجد ودا رشودا وراااااااا.اک ب  اش ا

 کاو غی او ج ااا گ ااکا  احرلاج یاو اجمواااا

ک ب و اااRecode  اجدااکاو غیو ااصو ااوو کااااا

 وورااج بووریاا وو اگز نوو اصوو م اا ا وورفاووواا.اشوو ا

ا....اش ااک 



اکانمیاچ اجر او غی ا ر او ج ااانیاک ا ر داافاویورباآجیورااا

ا.اج بریاک اوا  اکراکانمیاکانیاون  داک ا



 راا نپورکاکوراکانومیاکانویاو  و طا و اجور اااااااا.ان اکاا  اکراکاکو  واون  داکنید

اکاآباکوراکاجور او غیو اجد وداکاا ر و اکنیوداواک یوداااااااا.او غی اج یاو افتورلاووااشو ااااا

Change ا.کاا زجیدا



.ا رافاباک یداودک کاجر او غی اجد دا  او ر داو غیو او جو ااون  وداووااگو ااااااا

ا.کاا زجیداOld and New Valuesنپساک یدااص اا تناا



.اانویااRecodeو احدا تد اورجنوداانو  د ر او  و طا و احر ویااولاااااا

ا....واContinue رافاباک یدا





ج یاووو اکااو حظووو اووووااکنیوووداا   ووو ا ووو ا اا نپووو اا

ج یاوو ااکا ووکاانوو  داعر ووداوشوور د ا رشوودانوو  باااا

جد داک ااکاون یااا ی انومیاکانویانور   اشود ااااا

 ف ا و اککو ااا.ا  ا  ان  بان  اون  وداشود اانویااا

انوویا وو ا اا نپوو ااعوودااااصوو ااو غیوو ا وو ااکااااااا

  ا اان  را ا ر ا تد اح و اکنیوداافاا و احر ویااااا

ا.کمکا گی  د Recode ان  ک



 (Outlier)مقادیر دورافتاده 

 مقادیر ناسازگار و ناهماهنگ با بقیه داده ها•
ویژگیهایی از جمعیت کهه یهی فرنینهح یل یهی ی یعهی ناههنا ته       •

 .می ماننح را نشان می دهنح
از ننجا که ممکن است معرف جمعیت ن اهنح مشکی ساز بوده و بهه  •

 . هحت نزمونهای نماری را یلریف می کننح
 :منشاء مقادیر دور افتاده•

 اهت اه در کحگذاری  –
پذیرش نا واسته یک بیمار نا نگاه )عحم پیروی از معیارهای نمونه گیری–

 (در مطالعه
 یک مقحار بیش از حح واقعی از یک مورد غیر معمول–
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 هناسایی مقادیر دور افتاده

 .از میانگین فاص ه دارنح 3SDمقادیری که بیش از •
هحه و احتمال اینکه یهک   SDمقادیر دور افتاده باعث افزایش کاذب : عیب–

 .از میانگین قرار گیرد را کاهش می دهح 3SDمقحار به فاص ه 
بههه هههحت ) 3یهها ( حههحاقی دور افتههاده) 2مقههادیری کههه بیشههتر از •

 .از ل ه های باالیی یا پایینی قرار می گیرنح IQRبرابر (دورافتاده
 
مقادیر پرت ناهی از اهت اه در کحگذاری یا نارسایی در جمه  نوری  •

 حذف و یا یصلیح داده ها: داده ها 
 یصمیم ملقق: مقادیر پرت نشانگر مقحار واقعی متغیر•
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 نلوه بر ورد با مقادیر دور افتاده 

 یل یی داده ها با و بحون مقادیر پرت•
که در صورت بزرگی حجم نمونه بسیار )در صورت یشابه نتایج –

 نادیحه گرفتن داده های پرت(: ملتمی است
یل یی نماری که نس ت به مقادیر  : در صورت عحم یشابه نتایج–

 IQRدورافتاده حساس ن اهنح نظیر میانه و 

 (trimmed mean)استفاده از میانگین اصالح هحه •
 (Winsorized mean)استفاده از میانگین جایگزین هحه •
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 ی حیی داده ها

چنانچه یوزی  دارای چولگی باهح بایح سعی هود با ی حیالت مناسب  •
 .  متغیر را به یوزی  نرمال نزدیک کنیم

 :برای یوزیعهای چوله به راست•
 (چولگی هحیح) logاستفاده از –
 (چولگی  فیف) square rootاستفاده از –

 :برای یوزیعهای چوله به چپ•
 استفاده از یوان دوم –
استفاده از                           یا                         اگر چولگی هحیح  –

 .باهح
 :برای نس تها•

  arcsinاستفاده از –
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 ی حیی داده ها

اگر یوزیعی دو محی باهح و یا نما در صفر ایفاق بیفتح و مقادیر  •
 :منفی وجود ناهته باهح

 rank transformationاستفاده از  
 
 

اگر چنانچه نس ت بزرگترین مقحار نمونهه بهه کهوچکترین    : نکته•
باهح یغییر متغیر یاثیر چنحانی بر ههکی   2مقحار نمونه کمتر از 

 !یوزی  نحارد
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 (Missing Values) داده های از دست رفته 

 دو الگوی ویژه برای داده های از دست رفته•
 یصادفی–
 منظم–

 نلوه هناسایی الگوی داده های از دست رفته•
داده های از  =1)استفاده از یک متغیر گروه نحی هحه با دو سطح –

 ( بحون داده های از دست رفته = 0دست رفته و 
-tمثال از یریق )و سپس بررسی اری اط این متغیر با متغیر مورد نظر    

test ) 
  SPSSدر  Missing Value Analysisاستفاده از برنامه –
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 نلوه بر ورد با داده های از دست رفته

•Listwise or pairwise deletion  
 حذف متغیرها با درصح معینی از داده های پرت•
 روههای وزن دهی•
 برنورد داده های از دست رفته•

 دانش ق  ی–
 (میانه برای یوزیعهای دارای چولگی)جایگزینی میانگین –
 استفاده از رگرسیون–
  EMروش –
 Multiple Imputationروش –
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 :عناوین مورد بحث در این قسمت•
 گرفتن اطالعات توصیفی–
 تهیه جداول دو یا چند بعدی–



شوولمتماموولمتمراوو     م Analysis منوو  

مربووووو تمبوووووتمایل وووووتماما   وووووتم مووووول  م ووووولم

ر م  وو م.مبلصووح آم وم ایوول م موول  م اوو مم

من مرا     مم عدر مم  رمب و مام او دلر ممم

  الوووووو  مراوووووو   .مقوووووور  ممووووووتم  وووووورر

Descriptive statistics   وو م.م اوو  

راو   مووو رمو وورممیم  ووتم  م ومراوو     مم

  مر مبرممتم  ررمکوتمر م  و مب وقم بو مبوتمممممم

م، Frequencies اووووووتمراوووووو   

Descriptives اCrosstabs ا جتمموتمم

بولمم.موتمرورر و  مم Freq  ب د مبوتمراو   مم.مش ر

   مرا   مشملمموتما  ا ودما و ورم ر ا اوتماممممم

 ومشلوصووویل م مووول  م  مم لاووو تمممماعووود ر 

م .امل  د



ر مصوود تممبلبووتم وورم

م غ وور م  مکووتممل ووتممم

بلشوو دممووتما  ا وودمبووتمممم

کووولر م ابوووراممن بوووتمم

 لل موووتما  ووو م.مکن ووود

کووووتم  وووو مم غ وووورم وووولمم

م.ک دتمبلشند



بعنوووو  اممموووول مم غ وووورم

 وول ماوو مکووتمقوو  مبوولمممم

 Recode راوو   

 را مبنود مشود م او مممم

  مر  مبولمم غ ورم ول ممم

Status ا Time 

  مبووووتمکوووولر م ابوووورام

 Ok من بتمکن دمامک  د

م.  مبلا د



بحو  مو رکول م ل وتمممم Ok بولمورامک  ودمم

بلوممتمشو رمامم Output1 ر گر مبنلم

م حظوتمم.ا  یتمکل مر م امث  مم گورررم

موووتمکن ووودمکوووتمر م ووویمجووودا م ب ووود  تممم

 ل  شوتمر ممو  رماعود رممو   رممع  ورمممممم

ر مجدا م.امبداامج  بمر ر مشد م ا 

بعوود ما و وورم ر ا اووتماوو م وورا مبنوود مم

شد مبرم السماعود رم،مر صودمامر صودمممم

ر صوووودمر م  وووو م.مایمعووووتم موووود م اوووو 

جدا مبتمرامشکتم ا ر مشد مکتماو  امم

ر صووووودمماوووووم مرووووو ،مر صووووود م  ممم

م لاوو تممووتمکنوودمکووتمم وور مک وورمکووتمممم

اعوووود رم  وووور رم اوووو م موووولمر صوووودمرامممممم

م لاوو تم،مبر اوولسماعوود رمر    مرلاوو ممم

ر م  وو مجوودا مروو امبووداامممم.مووتم وورررم

اج رماد  رملوا م ورممم (Missing) رلا 

م .رامر مصدم کتمو   ندمب ر



 وووو ا مبوووورمجوووودا ما و وووورم

 ر ا اوووتمموووتماووو  امبرووووتمم

شلوصوویل ممیوو م موول  م  ممم

  نکل مبولم رامم.م لا تمام ر

قلبوووووووتممStatisticsک  ووووووودم

م. ایلمم ا 



بلمورامک  دمماک  مصد تممبلبوتمبولوممم

بر  م ا دلر م وم   مق وم مم.ممتمش ر

  و مم.مح ملمم غ رمشوملمبل ودمکموتمبلشودمممم

.مصوووود تمریوووول مب ووووقم صوووو تمر  رم

کلر بلالماوم م  او مبور  مم لاو تممممم

شلوصوووویل مامل ووووتممرکوووول مملانوووودمممم

م ووولاگ  م،مم لاوووتم،مامووولمامجمووورمکوووتممم

کووولر مبوولالماووم مرووو ممم.م  وود رم اوو مم

.مبوووور  مم لاوووو تممروصوووودکیلم اوووو 

 الوووو  م ل نووووتمر م  وووو مکوووولر مبوووور  مم

صوودکیل م)م لاوو تممرورل کیلاوو مم

راموووو  م ل نووووتمبوووور  م(.م25،50،75

م لا تممرومصدکیل تم ا مکوتمر ر مم

 لم  مبتماعد ر م را مم ولا ماب و  ممم

بعنوو  اممموول م  وورمر مکوولر ممم.مووتمکنوودم

مربوو تمبووتم  وو م ل نووتم وودرمروون مر ر ممم

م20،40،60،80ش رممرومصودکیل مم

 ل نوتماو مم وم  و مممم.مم لا تممتمش ر

کلر مبور  مم لاو تممورومصودکیلمر ممممم

 وورمابحووتمرل وو   م اوو مر م  وو مکوولر م

  مم100اوولم1شووملممووتما  ا وودم  وود رمممم

م.ما  رمکن د



بوووووووور  مام اووووووووتممووووووووروم

  مر مم67ا45صوودکیل م

و وورم ل نووتمصوود ما  رممم

جیوو م  نکوول م ب وود مم.مکن وود

اوووووود مک  وووووودمم45 وووووودرم

Addمبلا ووودمام مووو  ممم  

کوووول م  مر مموووو  رم وووودرمم

اووول رم.ماکووور  مکن ووودمم67

 ل نووتم وولم  ما وولم ا  وولبم

کن دمالمر مم  رم ایولما ولممم

رووو م.ما ضووو امر ر مشووو رم

مContinue وم امک  وووودم

م.  مبلا دمOkام



ر مصد تما ول  مشوملمامولمم ا  ول ممو  رمابلضول موو رم  مممممممم

روو امم غ وورم وول م ا  وولبتمانیوولمر م وویممممم.ممشوول د ممووتمکن وودمم

م  رمم غ رمکموتم او مبنولبر   مانیولم ا  ول مر ر مشود مر ممممممم

ر م  نیولمالومم او ممم.م   ممو  رمصو  امامقلبوتم او دلر م او ممممم

اممSkewnessا ضووو امم  صووور مر ممووو  رمشلوصووویل مم

Kurtosisر ر مش رم   مرامشلوصممرب تمبتمشکتما و ورممم

 لمر لگتم ا ور  ما و ورم  مبوتمممممSkewness.مم غ رم ا 

  رممبد  م اممم و مبلشودماشولاتمممم.مر م لم  ا ماشلاممتمر د

امل تما و ورمبوتماوم م  او مام  ورممندوتمامل وتمبوتمرو م  مممممممممم

 ل  تمممک م ا م   مرو لگتم ومل ولآم مول  مممم.ماشلاممتمر د

  وو مم وور تم  ممووتماوو  ام ومار وو موحوول ممممم.مع ووتمر  ما لشوودم

 موووولمشوووولوصمبعوووود م عنووووتمم.ممع وووول مروووو لگتم وموووو امکووووررم

(kurtosisم)اشلاتم ا م  ر ما و رم ا م رمروتممبود  م اممم

بل   رمبلشدمق تما و رمبولالارمامرا للوتم ول ما و ورمکو رک رمممممم

و   نوودمبوو رمامبوور ک م وورمرووتمکوو رک رمبلشوودمق ووتممن نووتممممم

مبوولر رمصوودرمر مرامشوولوصمموواک  مممم.روول   ماوورمو   وودمبوو رممم

  وو مشوولوصم  مم.ماشوولاتما و وورمارموول م اوو لاد  رمشوود م اوو مممم

م.ما لمتما  ام وم امکرر



ر ممنووووووووووووووو  مراووووووووووووووو   مم

Frequenciesوو ا مبوورمم 

ک  وووووووودممStatisticsک  وووووووودم

Chartsما وووولماجوووو رمر  رم.

ر م  وووو مق ووووم ممووووتماوووو  امم

بر السمم غ رم ول مم جو رممم

امووو ر  م ووول مم   ووو م اووو مم

 کووتم وم  وو مام ر   وولمم.کوورر

      ر ممبولممن نوتمارمول مممم

 ام  م ا  ولبمکورر ماممم.م ا 

م.م  مبلا دمContinueک  دم



.ش بمکندمر مام م  ا مقر  م ر  تم ا   

م حظوووتمموووتمکن ووودم

کووووووووووووتماموووووووووووو ر  مم

   ووو   ر ممم غ ووورمم

Timeاووووووووووووووودکتمم 

رووو لگتمبوووتماوووم ممم

ر  رمبنلبر   مم  ا 

 اووووووود و مشووووووولوصمم

رووو لگتم ام ووودر مم

.ممم وو مو   وودمبوو رمم

ر م  نیووووووولممبووووووود  م

بوولمم0.631روو لگتم

وحووووووووول ممع ووووووووول م

م. ا م0.07



  نوووویمب وووور  مراوووو   م

رامم وممنوو  مایل ووتمامم

ا   ووووتم ا  وووول ممووووتمم

  ووووووو مراووووووو   م. ا ووووووو 

م  صمم غ ر ل مکموتمم

م. ا 





ر م  ووو مصووود تم مووولاممم

شلوصووویل مق  وووتمقلبوووتم

انیووووولم.م ا  ووووولبم اووووو م

ر وووول مکوووووتمر م  نیووووولمم

 ضل م ا مکلر مرل   م

موووتممOptionsمنووو  م

بلشوودمکووتمارا ووبما ارممم

م غ ر وووولمر ما ووووول  م  مم

م.اع   ممتمکند





راووو   ماووو مم ومراووو     مب وووقمم

مCrosstabsایل ووووووتماما   ووووووتمم

   مرا   مبر  مای تمجود ا مم. ا 

.مرام لمرنودمبعود مبو  مم غ ر لاو مممم

 ل  تم   مراو   مم صو ممم غ ورمممم

 ل مک دتم لمکمتم را مبنود مشود ممم

م. ا 



بووولم ا  ووولبم  ووو م ل نوووتمصووود تممممم

ر م  وووو م.ممبلبووووتمبوووولوممووووتمشوووو ر

صووود تمم غ ووورم ووول مم جووو رمر مم

کوولر ماووم مروو م  وو ندمامشووملممممم

مووتما  ا وودم ایوولم  مبووتمکلر  وول مممم

کوولر م.ماووم م  اوو م وود   مکن وود

بووووووولالماوووووووم م  اووووووو مبووووووور  ممم

 اوو مکووتمقوور  ممم(م وول ت)م غ وور 

 اوووو مر ماووووم مروووو مامکنوووول مممم

کووولر مااووو مم.جووودا ما قووورمشووو رمم

 اوو مکووتمم(م وول ت)بوور  مم غ وور م

.مبل دمر مبلال مجودا مجول م  وررممم

کوولر مروول   مبوور  مم غ وور م اوو مم

کوووتمر مو ووورم را یووول م امبل ووودممم

م.جدا ماشک تمش ر



بعنوو  اممموول مقوور  م اوو مبوو  ممم

م غ رما مکتم را مبند مشود مم

(Agegم)امStatusجوودالتمم

او م  مبوتمکولر مممم.ماشک تمشو رم

  مبوووتمکووولر ممStatusبووولالمام

  ممOkک  دم.ماا ممن بتمکن د

م.بلا د



جوودالتمبوود  مشووکتمر ر مم

 ملم  و مجودا ممم.ممتمش ر

 لقوووودمر صوووودمام وموووو ام

 مل  م ا مبر  م ایولممم

  وووو مکوووول ممیوووودر ما  رممم

منووو  مراووو   ممرب اوووتم

م...شد ما



 مووولمر مصووو  اتمکوووتمب     ووودم ووو ا مبووورماعووود رمر ممم

  ممCellsجوودا مووو رمر صوودما وولمر شوو تمبلشوو دمک  وودم

صوود تممرب اووتمکووتمبوولومشوودمر مکوولر ماووم مممم.مبلا وود

  ووورمر م.روو مرووول   م ل نوووتمصوو  ام  م ا  ووولبمکن ووودمم

جوودا مموو  رماظوورمشووملمم غ ر وول مم وو بتماما ب وو تمممم

قلبتماش  صمب رادمر صدم  مبر السمجل گل مم غ ورمم

م و بتمر مجودا ماع و  مکن ودمر م  و مممول مرو اماو ممممممممم

متما  ادمابقمم غ ورمم و بتمر شو تمبلشودمرو مر صودممممممم

 کنوو اممیوودر ما  یووتم  مم.م  وور م ر دووتمصوو  ام اوو م

م.م حظتمکن د



 کنوووووو امبمنظوووووو  م ووووووولر ا  ممم

ر اووووووویل م اشووووووو تمب ووووووور  مم

مووتم.مراوو     مق ووتممووتم ا وو 

و     مجدالتمرامبعد مبور  مم

رامم غ وورمک دووتمر مال ووتم وول مممم

 ووویمم غ ووورم ووورا مبنووود مشووود م

م غ رمال وتمبنود ممم.مبدا م ا   

کننوود مموولماوو م وورا مبنوود مشوود م

بوور  م  نکول م ومراوو   مم.م او م

Split Fileم اووو دلر مکن وووودمم.

م غ وورماوو م  مروو م وم ا  وولبممم

 ل نتمراممر مم لام ل نتم ل م

بووولالمبوووتمکووولر م ابوووراممن بوووتمممم

م.کن د



روو م وم امبووتماوور  ممم

راووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   م

Crosstabsبوووووووولومم

 شوووووووووو تمامم غ وووووووووورمم

Statusمبووتمکوولر مم  

مربووو تمبوووتم ر ووو مام

 Lymphم غ وووورم

Nodes?مبووووووووووووتمم  

کوووووولر ممربوووووو تمبووووووتم

م.ما  اممن بتمامل  د
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 شاخصهاي مركزي
2 

تنظيم كرده و اطالعات  هفتهار  ا تات    با استفاده از جدول فراواني و رسم نمودارها مي توانيم داده ها را به نحو مطلوبي 
بهتر است آنها را در يك يا  ،  چند عدد مناسبب نيبز    با اين حال براي ارايه يك گزارش مناسب،.  حدودي مشخص كنيم

 : يا معيار مي گويند و بر دو نوعند شتخصبه اين مشخص كننده هاي عددي . خالصه كنيم

 .شاخصهایی هستند که میزان گرایش به مرکز داده ها را اندازه می گیرند شاخصهاي مركزي

 شاخصهایی هستند که میزان پراکندگی داده ها از مرکز را اندازه می گیرند  شاخصهاي پراكندگي

 واریانس -

 انحراف معیار -

 دامنه تغییرات -

 ضریب تغییرات -

 ضریب چولگی -

شاخصهای  
 پراکندگی

 میانگین -

 میانه -

 نما   -

 چندک ها -

شاخصهای  
 مرکزی

 بسياري از شاخص هاي آماري براي داده هاي كيفي تعريف نمشوند: توجه

Dr Fatemeh Atoof-PhD of Biostatistics 
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به نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع ، در داده هایی که 
بصورت منظم بر روی یک محور ردیف شده باشند ، 

 اطالق می شود(  Mean) میانگین 

Dr Fatemeh Atoof-PhD of Biostatistics 



Mean 

1. Means can be badly affected by outliers 

(data points with extreme values unlike the 

rest)  

2. Outliers can make the mean a bad measure 

of central tendency or common experience 

 

All of Us Bill Gates (Outlier) 
Mean 

Income in the U.S. 

Dr Fatemeh Atoof-PhD of Biostatistics 



 :شاخصهاي مركزي
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مرتب کرده باشیم، نیمی از داده ها کمتر از ( به طور غیر نزولی)میانه؛ عددي است از بین داده ها که اگر داده ها را 
 .به عبارت دیگر داده اي از میان داده ها که دقیقاً در وسط قرار دارد. آن واقع شوند

 هاي گسسته محاسبه میانه براي داده

 هاي ما باشند و شكل مرتب شده آنها را با             فرض كنيد                         داده

 دهيم آنگاهنمايش 

(1) (2) ( ), , , ny y y

M= 

( ) ( 1)
2 2

1
[ ]

2
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 فرد باشدnاگر 

 زوج باشد nاگر 

ولی اگر تعداد . اگر تعداد داده ها فرد باشد، داده ای که در وسط قرار می گیرد، میانه است

 .داده ها زوج باشد، میانگین دو عدد وسط، میانه خواهد بود

Dr Fatemeh Atoof-PhD of Biostatistics 



Median  

1. The median is unaffected by outliers, making it a 

better measure of central tendency, better 

describing the “typical person” than the mean when 

data are skewed. 

 

 

All of Us   Bill Gates- outlier 

Median 

Dr Fatemeh Atoof-PhD of 
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Median 

2. If the recorded values for a variable form a 

symmetric distribution, the median and 

mean are identical. 

3. In skewed data, the mean lies further toward 

the skew than the median. 

Mean 

Median 

Mean 

Median 

Symmetric Skewed 

7 



Mode 

1. It may give you the most likely experience rather 

than the “typical” or “central” experience. 

2. In symmetric distributions, the mean, median, and 

mode are the same. 

3. In skewed data, the mean and median lie further 

toward the skew than the mode. 

 

Median 
Mean 

Median 

Mean 
Mode Mode 

Symmetric Skewed 

8 
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با تقسیم دامنه تغییرات به چهار قسمت مساوی به 
چارکها، به ده قسمت مساوی به دهکها و به صد 

 قسمت مساوی به صدکها خواهیم رسید

Dr Fatemeh Atoof-PhD of Biostatistics 



 شاخص هاي مركزي

10 

ام داده  اي است از مجموعه داده ها که اگر آنها را به ترتیب صعودي مرتب کرده باشیم،  pصدك 
(p 100 ) درصد داده ها از آن کوچكتر و([p-1 )100 ]درصد داده ها از آن بزرگتر باشند. 

 صدك ها

P 0 1

p 37

 دهك ها
و ... دهک ها، حالت خاص صدك ها هستند و به ترتیب به صدك هاي دهم، بیستم، سی ام و

 .  نهم گفته می شود... نودام، به ترتیب دهک اول، دوم، سوم و 

.  درصد داده ها از آن کوچكتر است 40ً         ، صدك چهلم یا دهک چهارم است و داده اي است که مثال 
 .درصد داده ها از آن بزرگتر باشد 60بدیهی است که 

p40

بدیهی است . درصد داده ها از آن کوچكتر است 37ام است و داده اي است که  37ً         ، صدك مثال 
 .درصد داده ها از آن بزرگتر باشد 63که 

Dr Fatemeh Atoof-PhD of Biostatistics 
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چارك اول        و چارك دوم        و .  براي داده ها سه چارك تعریف تعریف می کنیم
 .برابر اند  75و  50و  25چارك سوم        که به ترتیب باصدك هاي 

 چارك ها

بدیهی . داده ها از آن کوچكتر است%( 25)ً        ، چارك اول است و داده اي است که یک چهارم مثال 
 .داده ها از آن بزرگتر باشد%( 75)است که سه چهارم 

Q1

بدیهی . داده ها از آن کوچكتر است%( 50)، چارك دوم است و داده اي است که نصف         همينطور
 .  دیگر داده ها از آن بزرگتر باشد%( 50)است که نصف 

Q2

.  داده ها از آن کوچكتر است%( 75)، چارك سوم است و داده اي است که سه چهارم        همينطور 
 .دیگر داده ها از آن بزرگتر باشد%( 25)بدیهی است که یک چهارم 

Q 3

Q1Q2

Q 3

 چارك دوم با میانه یكسان است

Dr Fatemeh Atoof-PhD of Biostatistics 



Different Shapes of Distributions 

12 Dr Fatemeh Atoof-PhD of Biostatistics 



Choosing Appropriate  

Measure of Location 

• If data are symmetric, the mean, median, 

and mode will be approximately the same. 

• If data are multimodal, report the mean, 

median and/or mode for each subgroup. 

• If data are skewed, report the median. 

13 Dr Fatemeh Atoof-PhD of Biostatistics 



 :معیارهاي پراكندگي
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 مجموعه از كاملي نسبتا توصيف ميانگين موارد، از بسياری در كه اين وجود با

 ضروری داده ها مورد در بيشتر اطالعات وجود گاهي اما مي دهد،  ارائه داده ها

 بدين آنهاست، تغييرات  ميزان آماری، داده هاي با ارتباط در مهم مفهوم يك .است

 ديگر شيي به شيي يا ديگر فرد به فردي از اندازه چه تا اندازه گيريها كه معني

 عنوان به تغيرات ميزان محاسبه و بررسي  به بخش، اين در .مي كنند تغيير

   .پرداخت خواهيم پراکندگی معيارهای
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شاخص هایی هستند که متوسط میزان دوری و نزدیکی داده های توزیع را  
 نسبت به میانگین شان نشان می دهند

 است 6براي اين دو گروه، ميانگين، ميانه و نما يكسان و برابر 

دو گروه از دانشجویان را از نظر مطالعه تعداد : مثال
کتاب هاي غیر درسی مورد بررسی قرار داده ایم که 

 .  نتایج در دو جدول زیر آمده است

2 
3 
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9 
10 
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Same center,  

different variation 
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 Measures of variation give 
information on the 
spread or variability or 
dispersion of the data 
values. 
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 (Range)  تغييرات دامنه  1.

 (Variance)  واریانس  2.

 (Standard Deviation) انحراف معيار 3.

 (Coefficient of Variation) تغييرات ضریب 4.



Why The Range Can Be Misleading 
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 Ignores the way in which data are distributed 

 

 

 

 Sensitive to outliers 

 

 

7     8     9     10    11    12 

Range = 12 - 7 = 5 

7     8     9    10     11    12 

Range = 12 - 7 = 5 

 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,5 

 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,120 

Range = 5 - 1 = 4 

Range = 120 - 1 = 119 
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این شاخص مانند دامنه تغییرات است و حدود تغییرات بین  
چارك هاي اول و سوم را معین می کند و  کاري به مقادیر  

 کوچكتر از       و بزرگتر       ندارد

 دامنه میان چارکی

Q Q Q 3 1

 چارك سوم چارك اول

 .در داده  هاي زیر دامنه تغییرات و دامنه میان چارکی را بدست می آوریم: مثال
                                                         30       28      25      20     17     15     14     12      1 

 دامنه تغییرات داده ها
 

 .چارك اول وسوم داده ها را حساب می کنیم
 

 دامنه میان چارکی
 

/ /
,

Q Q

 

 


  

 
  1 3

1
10 2 5 3

4
14 25

3 10 7 5 8
4

max min
R X X    30 1 29

R Q Q    1 3 25 14 11

Q
1

Q
3
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چون در محاسبه ميانگين انحرافات از قدر مطلق اختالف استفاده شده و انجام  
عمليات جبري روي قدر مطلق خالي از اشكال نيست به منظور رفع اين نقيصه 
و همچنين تأثير بيشتر اعداد دور از ميانگين و تأثير كمتر اعداد حول ميانگين، 

 .را مجذور مي كنيم (x – xi) هريك از عبارات  
  
واريانس شاخصي است كه نشان دهنده تفاوتها و پراكندگي نمره هاست و  

تغييرپذيري نمره ها را نشان مي دهد ، يعني اينكه نمره ها تا چه اندازه 
 .  ناهمگونند و تا چه حد با يكديگر تفاوت دارند

 
هر چه واريانس كمتر باشد ، تجانس و هماهنگي و همگوني بيشتر است و  

 بالعكس
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Measures of Variation: 
Comparing Standard Deviations 
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Smaller Variance 

 

Larger Variance 
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واریانس یكی از مهمترین شاخص هاي پراکندگی است که قادر است پراکندگی  واريانس
 .واریانس از رابطه زیر محاسبه می شود. داده ها نسبت به میانگین را به خوبی بیان کند

روش دوم براي محاسبه واریانس با ساده کردن فرمول 
 :فوق

N

X xi 


)(
2




2

x

N
XF xii 


)(

2




2

x


2

2

X

i

N
XF i 




2

x
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 انحراف معيار

S :انحراف معیار عبارت است از جذر مثبت واریانس و آن را با     نشان میدهیم و مینویسیم

ازآنجا که واریانس توان دوم انحرافات از میانگین داد ها را نشان میدهد، 
انحراف معیار می تواند به عنوان یک معیار پایه اي براي تعیین میزان 

در واقع چون واریانس بصورت مربع یا . پراکندگی داده ها  به کار رود
مجذور است براي رفع این اشكال از جذر واریانس استفاده می شود تا واحد 

 آن نیز با واحد میانگین برابر باشد 

 را به دست آورید مثال قبل انحراف معیار  :مثال

δ = √δ2  

δ = √ 2  = 1.4 



 :منحنیهاي فراواني
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 برجسته پخ

 منحني نرمال استانداد چوله به راست/ نامتقارن چوله به چپ/ نامتقارن

 اما دارند، زيادي تنوع طبيعت در فراواني منحنيهاي

 هستند متقارن يا نمايي تك فراواني منحنيهاي از بسياري

 فراواني منحني آلترين ايده .پخ يا و برجسته يا و چوله يا

 براي .است استاندارد نرمال فراواني منحني  متقارن،

 مقادير نمايي تك متقارن كامال فراواني منحنيهاي

 در .شوند مي منطبق هم بر نما و ميانه ميانگين،

 يافت كمتر آل ايده متقارن فراواني منحني عموما طبيعت،

 در موجود فراواني منحنيهاي از بسياري و شود مي

 از انحراف ميزان .هستند پخ يا برجسته نامتقارن طبيعت

 برجستگي و چولگي معيار دو با معموال را آل ايده تقارن

 .سنجند مي
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ممكن است دو مجموعه داده، از لحاظ گرایش به مرکز و پراکندگی تفاوت چندانی با هم نداشته باشند ولی 
از این رو  الزم است تا شاخص هاي دیگري براي اندازه گیري  . از نظر تقارن  با یكدیگر متفاوت باشند

 .  میزان تقارن داده ها معرفی شوند

 تقارن در توزيع داده ها (چولگي)عدم تقارن 

در توزيع هاي متقارن  
تقريبا ميانگين، ميانه و  

 .نما بر هم منطبق اند

Mo x Md 

 :جه داشته باشيدتو

 تقارن ، چولگي
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 تفسير چولگي

بر این اساس وضعیت قرار گرفتن سه شاخص مهم . ضریب چولگی ممكن است مقداري منفی، مثبت یا صفر باشد
 .مرکزي، میانگین، میانه و نما را در حالت هاي مختلف ببینید

Mo Md x

 

در این صورت توزیع داده 

 ها نا متقارن است و  

مي گوییم داده ها چوله به  

 راست هستند

0SK 

x Mo Mo

 

در این صورت توزیع داده 

 ها نا متقارن است و  

مي گوییم داده ها چوله به  

 چپ هستند

0SK 

x Md Mo 

 

در این صورت توزیع داده 

ها متقارن است و شاخص  

های میانه، میانگین و نما  

 .  بر هم منطبق اند

0SK 

 معروف به منحني نرمال استاندارد
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