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 صـداده های ناق

 این کِ دس یک یا چٌذ هتغیش، همادیش هؼتثش تشایٌّگاهی تا همادیش ًالع هَاجِ ضذُ

 

پزیشی ًتایج اثش ّای ًالع اهشی ضشٍسی است چَى هوکي است دس تؼوینتحلیل ٍجَد ًذاضتِ تاضذ. تحلیل کشدى دادُ

( ٍ سٍش اًذّن هؼشٍف تذٍى پاسخگوطذُ یا ّای دادُکِ تِ ّای ًالع )دادُ (.49:2494ّیش ٍ دیگشاى،هٌفی تگزاسد)

 ّاست. ساصی دادُتشخَسد تا آى اص هثاحث هْن دس آهادُ

پاسخگَّا ّویطِ تِ ّوِ سَاالت  .ها مشخص نیستانذ و مقذار آنهای ناقص سواالتی هستنذ که بی پاسخ مانذهداده

هَسد آى اطالػی ًذاسًذ ٍ یا پاسخ تِ آى سا تشای خَد دٌّذ، چَى سَْا هتَجِ آى سَال ًطذُ اًذ یا دس پاسخ ًوی

داًٌذ. هثال هوکي است تشخی افشاد اص اػالم سي خَد یا هیضاى دسآهذ خَد اجتٌاب کٌٌذ. هوکي است دسدسشساص هی

پاسخگَیاى اطالع دلیمی اص تشخی سَاالت ًذاضتِ تاضٌذ، هثال احتوال ایي کِ تشخی افشاد هیضاى تْشُ َّضی خَد سا 

گاُ ًیض هوکي است پاسخگَیاى تِ دالیلی هاًٌذ ػجلِ دس پاسخ تِ سَاالت، سَْا تشخی اص سَاالت سا  ذاًٌذ صیاد است.ً

ّا اهشی هحتول ٍ سایج است ٍ تایذ تِ ضیَُ هٌاسة تا آى تشخَسد پاسخی دس دادُتذٍى پاسخ تگزاسًذ. دس ًتیجِ ٍجَد تی

 ًوَد.

 های ناقص چه باید کزد؟با داده
ای اًجام گیشد کِ احتوال ٍجَد ستیي گام تایذ داًست کِ فشآیٌذ گشدآٍسی اطالػات اص پاسخگَیاى تایذ تِ ضیَُدس ًخ

ّای ًالع هَاجِ ضذین تا هسألِ دادُ پژٍّص خَدّای ًالع سا تِ حذالل هوکي تشساًذ. تا ایي ٍجَد چٌاًچِ دس دادُ

تَاًیذ تِ ّای ًالع هیّای تشخَسد تا دادُتش دس هَسد سٍش)جْت تحث کاهل کاس تثشینّای صیش سا تِتَاًین سٍشهی

 هشاجؼِ ًواییذ(. 96کتاب پیوایص دس تحمیمات اجتواػی، دی. اِی. دٍاس، تشجوِ َّضٌگ ًایثی، فػل 
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ص ایي سِ سا دس پیص گشفت کِ دس اداهِ تِ تَضیح ّشکذام ا سٍش یا ساُ حلتَاى سِ ًالع هی یّاتا دادُ تشخَسددس 

 این:پشداختِسٍش 

 دادُ ًالع ِاػتٌایی تچطن پَضی ٍ تی (9

 حزف هتغیش یا پاسخگَیی کِ داسای دادُ ًالع است  (2

 جایگزاسی دادُ ًالع  (3

 های ناقصله دادهاچشم پوشی اس مس( 1
اًتخاب کشد ٍ ٍجَد تشیي ساُ سا تَاى سادُّای ًالع دس هَسد هتغیش هذًظش تسیاس ًاچیض تاضذ هیچٌاًچِ ًسثت تؼذاد دادُ

دسغذ یا  5ّای اص دست سفتِ ّای ًالع سا ًادیذُ گشفت ٍ تِ اداهِ تحلیل پشداخت. تِ ػٌَاى یک لاػذُ کلی اگش دادُدادُ

 هیضاى تحػیالتپاسخگَی  944ًفش اص  3(. هثال چٌاًچِ 2449تَاى آى سا ًادیذُ گشفت)تاتاچیٌک ٍ فیذل، کوتش تاضذ هی

تَاى آى ّا سا ًادیذُ گشفت ٍ تا هی )ٍ هتغیش هیضاى تحػیالت اص هتغیشّای هْن پژٍّص تاضذ( ًذاخَد سا اػالم ًکشدُ

  ًفش تِ اداهِ تحلیل پشداخت. 97ِ حجن ًوًَ

 حذف مورد یا متغیز( 2
 الف( حذف مورد:

 پژٍّصپاسخی دس آى ٍجَد داسد سَال هْوی دس ّای ًالع کن تاضذ ٍ سَالی کِ تیچٌاًچِ تؼذاد دادُ سٍش،دس ایي  

یا چٌذ ًفش اص افشاد تِ سَاالت  یک، اگش کتاب( کشد. دس هثال یا پشسطٌاهِتَاى الذام تِ حزف آى فشد )تِ حساب تیایذ، هی

یا  تَاًین ایي افشاد( پاسخ ًذادُ تاضٌذ هیپژٍّصٍ یا تؼذاد ساػات هطالؼِ )سَاالت هْن  هؼذل کاسضٌاسیهشتَط تِ 

دلت کشد کِ حزف ایي افشاد تِ کاّص چطوگیش حجن ًوًَِ  تایذّا سا تِ طَس کلی اص تحلیل حزف کٌین. تٌْا پشسطٌاهِ

   اص دٍ سٍش تشای حزف هَسد استفادُ   SPSSدس تشًاهِ  دسغذ ًوًَِ کل ضَد. 95کوتش اص  حزف هَسدّاهٌتْی ًطَد ٍ 

 . 2ٍ سٍش حزف صٍجی )لیستی( 9فْشستیضَد: سٍش حزف هی

 حذف فهزستی 
ضًَذ. دس ایي سٍش حزف هیهؼیٌّی ّای آهاسی ّستٌذ اص تحلیل ًالعّای دس ایي سٍش ّوِ افشادی کِ داسای دادُ 

 یِکٌین. دس ایي سٍش، یک اًذاصُ اص دست سفتِافشادی کِ دس ّشیک اص هتغیشّا، دادُ اص دست سفتِ داضتِ تاضٌذ، حزف هی

ّای آهاسی اًجام ًطَد. ایي سٍش یک ّای آى فشد تحلیلضَد کِ دس هَسد دادُتک، فمط دس یک هتغیش ٍاحذ سثة هی

 است. SPSSًشم افضاسّای کاهپیَتشی هاًٌذ  دس تیطتشػول استاًذاسد 

)تشای هثال ای اص سٍش ّای چٌذهتغیشی تَاى دس هَسد گستشدُاص هضایای حزف فْشستی ایي است کِ ایي سٍش سا هی

کاس تشد ٍ ایي سٍش تِ طَس هؼوَل تِ ّیچ فشهاى یاتی هؼادالت ساختاسی( تِسگشسیَى چٌذهتغیشی، تحلیل ػاهلی ٍ هذل

یا هحاسثات اضافی ًیاص ًذاسد. یک ًگشاًی آضکاس دس هَسد ایي سٍیکشد، اص دست دادى افشادی است کِ تِ سختی ٍ تا غشف 

ضَد. ًگشاًی دیگش، کاّص حجن ًوًَِ است کِ آٍسی هیش( دستاسُ آًاى اطالػات جوغّضیٌِ )تِ لحاظ ٍلت یا هٌاتغ دیگ

                                                           
1
 Listwise 

2
 Pairwise 
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ای تا حجن کَچک ّای چٌذهتغیشی الصم است، تِ ًوًَِّای ًسثتا تضسگ سا کِ تشای تیطتش سٍشهوکي است دس ًوًَِ

 (.98:9399، هیضس ٍ دیگشاى) تثذیل کٌذ

 حذف سوجی
ّای هؼتثش ، دس غَستی کِ دس سایش هتغیشّا اًذاصُع دس یک یا دٍ هتغیش خاظ داسًذّای ًالافشادی کِ دادُ دس ایي سٍش،

ّا حزف ضَد. ایي هاًٌذ. تٌاتشایي الصم ًیست ّیچ فشدی تِ طَس کاهل اص تحلیلداضتِ تاضٌذ، ّوچٌاى دس تحلیل تالی هی

ّا( سا تشای ّوِ هَاسد هَجَد ّوثستگی ّا، اًحشاف استاًذاسدّا،ّای آهاسی )تشای هثال، هیاًگیيسٍیکشد خالغِ ضاخع

یاتی ضَد ٍلتی سگشسیَى چٌذهتغیشی، تحلیل ػاهلی یا هذلکٌذ. پیطٌْاد هیّای هؼتثش داسًذ، هحاسثِ هیکِ اًذاصُ

 دّین اص حزف صٍجی استفادُ ًکٌیذ )اص سٍش حزف حزف فْشستی استفادُ کٌین(.هؼادالت ساختاسی سا اًجام هی

غَست کِ کٌذ. تذیيّای حزف فْشستی ٍ صٍجی استفادُ هیتِ طَس خَدکاس اص سٍش SPSSًکتِ: الصم تِ رکش است کِ تشًاهِ  

-تِ SPSSکٌذ. تِ ػٌَاى هثال تشًاهِ ّای ًالع هیّای آهاسی ٍ هتٌاسة تا ًَع آصهَى، الذام تِ حزف دادٌُّگام استفادُ اص آصهَى

-ّایفْشستی تشای آصهَىّا )پیشسَى، اسپیشهي ٍ...( ٍ اص سٍش حزفتشای ّوثستگی فشؼ اص سٍش حزف صٍجیطَس پیص

کٌذ ٍ ًیاصی تِ اجشای دستَس حزف فْشستی یا صٍجی تشای ایي ػاهلی( استفادُ هی)سگشسیَى چٌذهتغیشُ ٍ تحلیلچٌذهتغیشُ

 ّا ًیست.آصهَى

 :ب( حذف متغیز
ًثاضذ )تِ ػٌَاى  پژٍّصذ. چٌاًچِ ایي سَال اص سَاالت هْن ًضَهی پاسخی چطوگیشی هَاجِگاُ تشخی سَاالت تا تی 

ّای آى دس تشًاهِ سا اص تحلیل ًْایی حزف تَاى ایي سَال ٍ ستَى هشتَط تِ دادُ( هیهثال کتابدسآهذ دس  ًوًَِ هتغیش

تَاى سَال (، ًویت هطالؼِساػاپاسخی صیادی داسد اص سَاالت هْن تاضذ )تِ ػٌَاى هثال کشد. اها اگش سَالی کِ ًسثت تی

ّای چٌاًچِ ًتَاى دادُ ّای ًالع ًوَد ٍّای هٌاسة الذام تِ جایگزاسی دادُتا سٍش ایذسا حزف کشد. دس ایي هَالغ ت

-ّای الصم ٍ هٌاسة سا جوغپژٍّص سا اجشا کشدُ ٍ دادُدٍتاسُ  ًالع سا تِ ضیَُ دلیمی تخویي صد ٍ جایگزاسی کشد تایذ

 آٍسی کشد.

  :داده ناقص جایگذاری( 3

آیٌذ. هی تِ دستّای هختلفی ضَد. ایي همادیش تِ سٍشدس سٍش جایگزاسی، دادُ ًالع تا همذاس یا همادیشی جایگضیي هی

 دادُ ضذُ است.ّای ًالع سا تَضیح جایگزاسی دادُ سایج دس اداهِ سِ سٍش

 الف( جایگذاری با میانگین متغیز

آٍسین ٍ سپس ایي همذاس هیاًگیي کل سا هی تِ دستداسای دادُ ًالع است سا  دس ایي سٍش، هیاًگیي هتغیشی کِ

کٌین. دس ایي سٍش یک ػذد کِ ّواى هیاًگیي کل هتغیش است، جایگضیي ّای ًالع آى هتغیش هیجایگضیي همادیش دادُ

ّای جایگزاسی است اها سٍش جایگزاسی تا تشیي سٍش دس تیي سٍشهی ضَد. ایي سٍش سادُ      ّا ًالع تواهی دادُ

 د.ّا تش ایي سٍش تشتشی داسگشٍُخشدُ هیاًگیي 

 هاگزوهخزده ب( جایگذاری با میانگین 
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)هاًٌذ لَهیت، جٌس، تحػیالت( کِ ّوثستگی خَتی تا  ایٍ طثمِ ایدس ایي سٍش ًوًَِ سا تشحسة هتغیشّای صهیٌِ

کٌین. سپس هیاًگیي ّش گشٍُ سا تِ جای همادیش ًالع ّواى گشٍُ یی تمسین هیّاداسًذ تِ گشٍُ داسای دادُ ًالعهتغیش 

 گزاسین.هی

اًذ. تا ًفش تِ سَال هشتَط تِ تؼذاد ساػات هطالؼِ پاسخ ًذادُ 944پسش( اص  7دختش ٍ  3ًفش )ضاهل  94فشؼ کٌین کِ

شاى ٍ پسشاى هیضاى هطالؼِ هتفاٍتی داسًذ ٍ ّای خَد تِ ایي ًتیجِ سسیذین کِ دختاستذالل هٌطمی ٍ ًیض تا تشسسی دادُ

 کٌٌذ. دختشاى تِ طَس چطوگیشی تیطتش اص پسشاى دس ّفتِ هطالؼِ هی

ًفش تالی هاًذُ، هیاًگیي ساػات هطالؼِ دختشاى ٍ  94ّای هَجَد ٍ اطالػات هشتَط تِ اتتذا تا تَجِ تِ دادُ ،دس ایي حالت

آهذُ اص هیاًگیي ساػات هطالؼِ ّش گشٍُ سا تا تَجِ تِ  تِ دستکٌین. سپس همادیش پسشاى سا تِ طَس جذاگاًِ هحاسثِ هی

ساػت  3ساػت ٍ پسشاى  5ًوایین. هثال اگش تؼذاد ساػات هطالؼِ دختشاى تِ طَس هیاًگیي جٌس پاسخگَ جایگضیي هی

شاًی کِ دادُ ًالع داسًذ لشاس سا ًیض دس گشٍُ پس 3سا دس گشٍُ دختشاًی کِ دادُ ًالع داسًذ ٍ ػذد  5ػذد  تایذتاضذ 

 تذّین.

       

کِ هؼذل همطغ  خَاستِ ضذّای کطَس، اص آًاى دس پژٍّطی دس تیي داًطجَیاى همطغ کاسضٌاسی یکی اص داًطگاُ

آًاى طَس تػادفی اًتخاب ضذًذ کِ پاسخ تِ همطغ کاسضٌاسیًفش اص داًطجَیاى  944کاسضٌاسی خَد سا تیاى کٌٌذ. تؼذاد 

هَسد دادُ ًالع دس هؼذل کاسضٌاسی  2ّا ًطاى داد کِ تِ هتغیش هؼذل کاسضٌاسی ٍاسد تشًاهِ ضذ. جذٍل فشاٍاًی دادُ

ّای هَسد دادُ ًالع سا تا سٍش 2داسین اًذ. دس ایٌجا لػذ پاسخ ًذادُ ٍ دٍ ًفش تِ سَال هشتَط تِ هؼذلٍجَد داسد 

 هختلف جایگزاسی کٌین.

اًذ، ٍ ها تا دٍ دادُ ًالع یا تذٍى پاسخ هَاجْین. چَى تِ سَال هشتَط تِ هؼذل کاسضٌاسی پاسخ ًذادًُفش  944ًفش اص  2

پَضی ّای تذٍى پاسخ چطنتَاًین اص دادُدسغذ است(، دس ًتیجِ هی 2دسغذ کل است ) 5پاسخی کوتش اص دسغذ تی

ّای آهَصش جایگضیٌی دادُ ،جا چَى ّذفن. دس ایيّا اداهِ دّیضَد تِ تحلیلهَسد هی 98ّا کِ کشدُ ٍ تا تالی دادُ

سٍش  دٍ. دس ایٌجا تا کٌینّای رکش ضذُ هیًالع تا همادیش هؼتثش است الذام تِ جایگضیٌی دٍ هَسد فَق تا سٍش

 کٌین.ّای تذٍى پاسخ هیّا الذام تِ جایگضیٌی دادُتا هیاًگیي خشدُ گشٍُ ٍ جایگضیٌی تا هیاًگیي هتغیش

 جایگضیٌی تا هیاًگیي هتغیش سٍش اٍل:

ّای اًذ هحاسثِ ضذُ ٍ جایگضیي دادًُفشی کِ تِ ایي سَال پاسخ دادُ 98دس ایي سٍش هیاًگیي کل هؼذل کاسضٌاسی 

 کٌین.جایگزاسی همادیش ًالع استفادُ هیاص دستَس سٍش  دس ایي ضَد.ًالع هی

 :اجـ ـرا

 :کٌینسا اجشا هی صیشدستَس 

Transform ---> Replace Missing Values 

ـالـمثـ  
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 :ایجـ ـنت

ضَد کِ دس آى دادُ ًالػی ّا تطکیل هیتا اجشای دستَس جایگضیٌی همادیش ًالع، هتغیشی جذیذ دس اًتْای فایل دادُ

 است.  96.47اًذ. هیاًگیي جایگضیي ضذُ تشاتش تا ٍجَد ًذاسد ٍ همادیش ًالع تا هیاًگیي کل هؼتثش جایگضیي ضذُ

 ّا:گشٍُتا هیاًگیي خشدُب( جایگضیٌی 

ای سا کِ تا هتغیش هؼذل کاسضٌاسی داسای ساتطِ ّستٌذ سا تش اساس هثاًی ًظشی، هتغیشّای طثمِ تایذدس ایي سٍش 

تَاًین الذام تِ همایسِ هؼذل کاسضٌاسی داًطجَیاى ّای پیطیي ٍ یا استذالل هٌطمی تیاتین. ّوچٌیي هیپژٍّص

کٌین کِ هؼذل کاسضٌاسی هتغیشّای جٌس، تحػیالت، لَهیت ٍ غیشُ ًوَد. فشؼ هیتشحسة طثمات ّش کذام اص 

ّای لثلی، دختشاى هؼذل تاالتشی دس همایسِ تا داًطجَیاى دختش ٍ پسش هتفاٍت است ٍ هطاتك استذالل ًظشی ٍ یافتِ

ضا هحاسثِ کشدُ ٍ چٌاًچِ کٌٌذ. تش ایي اساس، هیاًگیي هؼذل کاسضٌاسی دختشاى ٍ پسشاى سا تِ طَس هجپسشاى کسة هی

کٌین ٍ چٌاًچِ دادُ ًالع هشتَط تِ داًطجَی دختش تاضذ اص هیاًگیي هؼذل کاسضٌاسی داًطجَیاى دختش استفادُ هی

ّا سا کٌین ٍ هیاًگیيًالع هشتَط تِ داًطجَی پسش تاضذ اص هیاًگیي هؼذل کاسضٌاسی داًطجَیاى پسش استفادُ هیدادُ

تَاًین هؼذل هیهثال تیاٍسین.  تِ دستّا سا تشحسة دٍ یا چٌذ هتغیش تَاًین هیاًگیيهی کٌین. ّوچٌیيجایگضیي هی

 تشی اص هؼذل کاسضٌاسی خَاّذ تَد.آٍسد کِ تشآٍسد دلیك تِ دستهمطغ کاسضٌاسی سا تشحسة جٌس ٍ تحػیالت 

 را:ـ ـاج

َیاى دختش ٍ پسش هؼذل کاسضٌاسی داًطجکٌین. اص ایي دستَس تشای هحاسثِ جذاگاًِ هیاًگیي سا اجشا هی صیشدستَس 

 کٌین.استفادُ هی
Analyze ---> Compare Means ---> Means 
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 :ایجـ ـنت

ّاست. هیاًگیي هؼذل کاسضٌاسی دختشاى ٍ پسشاى دس جذٍل جذٍل صیش خشٍجی آصهَى هحاسثِ هیاًگیي تِ تفکیک گشٍُ

دختشاى ٍ پسشاى تفاٍت لاتل تَجْی ٍجَد داسد. هیاًگیي دّذ تیي هؼذل کاسضٌاسی گضاسش ضذُ است. ًتایج ًطاى هی

 . است 96.76ٍ داًطجَیاى دختش تشاتش تا  96.98هؼذل داًطجَیاى پسش تشاتش تا 

ّا سا هتٌاسة تا جٌس داًطجَیاى جایگضیي ّای ًالع، هیاًگیيّای فَق، ها دس ٌّگام جایگضیٌی دادُتا تَجِ تِ یافتِ

ٍ جٌس اٍ سا ضٌاسایی  کٌینخَد سا اػالم ًکشدُ پیذا هیکِ هؼذل کاسضٌاسی  داًطجَییذا کٌین. تذیي غَست کِ اتتهی

سا  96.76دّین ٍ اگش داًطجَی هَسد ًظش دختش تاضذ هؼذل سا دس جای خالی لشاس هی 96.98کٌین. اگش پسش تاضذ ػذد هی

جایگضیي دادُ ًالع داًطجَیاى  96.47دّین. دس سٍش جایگضیٌی تا هیاًگیي هتغیش، ػذد تِ جای دادُ ًالع لشاس هی

دس حالی کِ تا تَجِ تِ جٌس داًطجَیاى، هیاًگیي پسشاى کوتش اص هیاًگیي کل ٍ هیاًگیي دختشاى  تَددختش ٍ پسش ضذُ 

دلت داًطجَیاى اًجام ضَد  ش گشفتي جٌستا دسًظ هؼذل کاسضٌاسی جایگضیٌیاگش تاالتش اص هیاًگیي کل است ٍ 

 یاتذ.هیجایگضیٌی افضایص 

 

 


