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 های پِـرتداده

تاصتیٌی وٌین. ّوَاسُ  ٍ تشسسیوٌین سا هی SPSSّایی هاًٌذ اِوسل یا ّایی )اعالػاتی( وِ ٍاسد تشًاهِّویطِ تایذ دادُ

ٍ همادیش  تؼشیف ًطذُتَاًذ ضاهل همادیش ّا تا همادیش غیشػادی هَاجِ ضَین. هَاسد غیشػادی هیاحتوال داسد وِ دس دادُ

ای دس هَسد همادیش پشت چاسُ تایذّا، پِشت )دٍس افتادُ( تاضذ. ّوَاسُ لثل اص اًجام ّشگًَِ تحلیل آهاسی تش سٍی دادُ

 تیٌذیطین.

َای اوتُایی یا غیرمعمًل در یک متغیر ياحد )تک متغیری( یا در ترکیبی از متغیرَا )چىدمتغیری( افرادی کٍ اودازٌ

( از SD3± َای پرت اغلب سٍ یا بیش از سٍ ياحد اوحراف معیار )شًود. دادٌدير افتادٌ یا پرت وامیدٌ میدارود، 

ّا یا گیشی، ضیَُ ثثت یا ضثظ پاسخوِ اص هطىالت احتوالی دس اتضاس اًذاصُ میاوگیه مربًط بٍ خًدشان فاصلٍ دارود

ّای پشت ضَد. حضَس دادُگیشی ضذُ است، ًاضی هیًَِضَد اص آى ًوای وِ فشض هیوٌٌذگاى دس جاهؼِػضَیت ضشوت

ای ًاهغلَب تحت تأثیش لشاس دّذ)تحشیف وٌذ(. تِ ّویي دلیل تیطتش هتخصصاى پیطٌْاد تَاًذ ًتایج تحلیل سا تِ گًَِهی

 (.236:1391،هیضس ٍ دیگشاىّا تایذ حزف ضًَذ)ّای پشت لثل اص تحلیل دادُوٌٌذ وِ اًذاصُهی

 های پرتانواع داده
 ّای پشت چٌذهتغیشی تمسین وشد:.ّای پشت ته هتغیشی ٍ دادُدادُ تَاى دس دٍ دستِّای پشت سا هیدادُ

 های پرت تک متغیری( داده1
داًطجَیی دس صهیٌِ  پژٍّصضًَذ. تِ ػٌَاى هثال ٍلتی وِ دس یه ّای پشت ته هتغیشی هشتَط تِ یه هتغیش هیدادُ

ضَین!، تِ احتوال صیاد تا دادُ سٍتشٍ هی 150هیضاى سضایت هشدم اص ػولىشد ضْشداسی تْشاى؛ ها دس هتغیش سي افشاد تا ػذد 

داًین احتوال ٍجَد فشدی تا چٌیي سي ٍ سالی تسیاس تؼیذ است! ٍ یا ٍلتی وِ دس هتغیش پشت هَاجِ ضذُ این. چشا وِ هی

وٌذ ٍ یا ٍلتی وِ دس پاسخ سَالی وِ ّضاس تَهاى اػالم هی 25ذ هاّاًِ خَد سا اص یه واس توام ٍلت دسآهذ، ضخصی دسآه

)تِ هؼٌای خیلی ون( تا ػذد  1هیضاى سضایت خَد سا اص ػذد  تایذپشسین تا چِ اًذاصُ تِ آیٌذُ اهیذٍاس است ٍ اٍ اص فشد هی

سٍتشٍ هی ضَین )تِ دلیل اضتثاُ دس ٍسٍد دادُ(، ّوگی ًطاى  6ا ػذد ّا ت)تِ هؼٌی خیلی صیاد( اػالم وٌذ، دس فایل دادُ 5

 ای اًذیطیذ.ّا چاسُّا سا ضٌاسایی وشد ٍ سپس دس هَسد آىآى تایذّای پشت ته هتغیشی داسد وِ ًخست اص ٍجَد دادُ

ضَین وِ دادُ هی ّا سٍتشٍالثتِ صهاًی وِ تا هتغیشّای ویفی )اسوی ٍ تشتیثی( سشٍواس داسین گاّی تا همادیشی دس دادُ 

اًذ ٍ تایذ حزف ضًَذ. هثال دس هتغیش جٌس، اگش ها ضًَذ اها همادیشی ّستٌذ وِ تِ اضتثاُ ٍاسد ضذُپشت هحسَب ًوی

تا دادُ پشت  ؛ّا هَاجِ ضَیندس دادُ 1.5حال تا ػذد وشدُ تاضین ٍ دس ایي تؼشیف 2ٍ هشداى سا تا وذ  1صًاى سا تا وذ 

ٍ )تِ دلیل اضتثاُ پاسخگَ دس پاسخ تِ سَال یا اضتثاُ دس ٍسٍد دادُ( این ّای اضتثاُ هَاجِ ضذُها تا دادُهَاجِ ًیستین ا

 ّا سا ضٌاسایی وشدُ ٍ حزف یا اصالح ًوایین.آى تایذ

 های پرت تک متغیریشناسایی داده
استفادُ وشد. اص جذٍل فشاٍاًی تشای  ایجديل فراياوی ي ومًدار جعبٍاص  تایذّای پشت ته هتغیشی تشای ضٌاسایی دادُ

ّای پشت ای تشای ضٌاسایی دادُوٌین ٍ اص ًوَداس جؼثِّای پشت دس هتغیشّای اسوی ٍ تشتیثی استفادُ هیضٌاسایی دادُ
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-ّای پشت دس هتغیشّای فاصلِتَاى تشای ضٌاسایی دادًُسثی. الثتِ اص جذٍل فشاٍاًی ّن هیای/دس هتغیشّای فاصلِ

 تش است.ای تشتشی داسد ٍ آساىاستفادُ وشد ٍلی ًوَداس جؼثِ ای/ًسثی

 جداول فراوانیالف( 
وٌین. هتغیشّایی هثل اص جذٍل فشاٍاًی تشای وطف همادیش پشت ته هتغیشی دس هتغیشّای اسوی ٍ تشتیثی استفادُ هی

سٌجیذُ ضذُ تاضٌذ، هثال ای ٍ تشتیثی جٌس، ٍضؼیت تاّل، لَهیت، تحصیالت ٍ دسآهذ )ّش دٍ تِ صَست چٌذگضیٌِ

تحصیالت دس لالة سَاالت دیپلن، فَق دیپلن، لیساًس ٍ... سٌجیذُ ضذُ تاضذ( ٍ یا توام سَاالتی وِ دس لالة عیف 

ّایی هثل واهال هَافمن تا گضیٌِ داسد ٍ پاسخ 7تا  3ّای آًاى هؼوَال لیىشت سٌجیذُ ضذُ تاضٌذ. یؼٌی سَاالتی وِ پاسخ

ای/ًسثی داضتِ ّوچٌیي اگش هتغیشی فاصلِ گیشد.صیاد سا دس تش هیون تا خیلیتا ّویطِ ٍ خیلیواهال هخالفن، اصال 

 تَاًین اص جذٍل فشاٍاًی استفادُ وٌین.عثمِ( تاضذ، هی 10تاضین وِ تؼذاد عثمات آى هحذٍد )هثال حذٍد 

  

تی خَاستِ ضذ تا هیضاى سضایت خَدضاى اص )فشضی( اص داًطجَیاى دختش ٍ پسش داًطگاُ ضْیذ تْط پژٍّصدس یه 

ػولىشد سیاست داًطگاُ سا اػالم وٌٌذ. تش ایي اساس اص داًطجَیاى تؼذادی سَال پشسیذُ ضذ وِ دٍ سَال آى ػثاست تَد 

،  ٍ 1ضاى اص ػولىشد سیاست داًطگاُ. جٌس داًطجَیاى ضاهل دٍ جٌس )دختش وذ اص جٌس داًطجَیاى ٍ هیضاى سضایت

ٍ خیلی  4، صیاد وذ 3، هتَسظ وذ  2، ون وذ 1ای )خیلی ون وذ گضیٌِ 5ٍ هیضاى سضایت دس عیف لیىشت ( 2پسش وذ 

ضَد ها ٌّگام ٍسٍد اعالػات هشتَط تِ جٌس افشاد تِ داًطجَیاى وِ هطاّذُ هی عَسّواى( سٌجیذُ ضذ. 5صیاد وذ 

داد( هشتَط تِ آى، تٌْا تایذ ػذد ّا ٍ خشٍجی )تشٍىدادُاین ٍ دس فایل دادُ 2ٍ تِ داًطجَیاى پسش وذ  1دختش وذ یا ػذد 

سا هطاّذُ وٌین ٍ ًثایذ اػذاد  5ٍ  4، 3، 2، 1هطاّذُ وٌین. دس هَسد هتغیش هیضاى سضایت ّن تٌْا تایذ اػذاد  2ٍ ػذد  1

 ( هطاّذُ وٌین.20، 1.5، 6دیگشی سا )هثال 

 :اجـ ـرا

 وٌین: سا اجشا هی دستَس فشاٍاًی

Analyze ---> Descriptive Statistics ---> Frequencies 

ـالـمثـ  
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 :ایجـ ـوت

دس جذٍل فشاٍاًی جٌس افشاد همادیش پشت  ًتایج جذٍل فشاٍاًی دٍ هتغیش جٌس ٍ هیضاى سضایت دس اداهِ اسائِ ضذُ است.

ّای گوطذُ )دختش ٍ پسش( ٍجَد داسًذ. تَجِ ضَد وِ دادُ 2ٍ  1ضَد، چشا وِ تٌْا دٍ وذ یا عثمِ هطاّذُ ًوی

(Missingُجضء داد )این ٍ دس فایل ًطاى دادُ 9ّا همادیش گوطذُ سا تا ػذد آیٌذ. ها دس فایل دادُّای پشت تِ حساب ًوی

ٍ همادیش گوطذُ، ػذد دیگشی دس فایل خشٍجی  2ٍ  1اًذ. تِ غیش اص اػذاد ظاّش ضذُ 9خشٍجی اػذاد گوطذُ تا ػذد 

 ذیي هؼٌاست وِ دس هتغیش جٌس داًطجَیاى دادُ پشت ٍجَد ًذاسد.ضَد ٍ تجٌس داًطجَیاى دیذُ ًوی

این ٍ ایي اػذاد همادیش گوطذُ ّن ًیستٌذ ٍ ًطاى هَاجِ 5ٍ  4، 3، 2،  1اها دس هتغیش هیضاى سضایت ها تا اػذادی غیش اص 

ضٌاسایی ٍ حزف ضَد. چَى ّا دس فایل دادُ تایذ( وِ 22ٍ  1.3ّا ٍجَد داسد )دّذ وِ دٍ همذاس پشت دس دادُهی

ٍ  1.3سا اًتخاب وٌٌذ دس ًتیجِ اػذاد دیگشی وِ ٍجَد داسًذ ) 5ٍ  4، 3، 2، 1تَاًستٌذ یىی اص اػذاد پاسخگَیاى تٌْا هی

 ضًَذ ٍ تایذ اص تحلیل حزف ضًَذ. ( همادیش پشت حساب هی22

جا تِ جْت ػادی ٍ تؼشیف ًطذُ است. دس ایيآیذ ٍ یه دادُ غیشدادُ پشت تِ حساب ًوی 1.3الصم تِ روش است وِ ػذد 

ّای غیشػادی ٍ تؼشیف ًطذُ دس استثاط تا هتغیشّای اسوی ٍ تشتیثی سا دادُ پشت تِ حساب تش ضذى آهَصش، دادُآساى

 این.آٍسدُ
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 اینمودار جعبهب( 
جذاٍل فشاٍاًی استفادُ وشد ٍ ّن اص تَاى اص ًسثی تاضٌذ ّن هیای/اگش هتغیشّایی وِ سٌجیذین اص ًَع هتغیشّای فاصلِ

دس داخل ّای پشت ای دادًُوَداس جؼثِدس ای استفادُ ضَد صیشا ضَد اص ًوَداس جؼثًِوَداس جؼثِ ای. الثتِ پیطٌْاد هی

ّاست دس ًوَداس هطخص ٍ ضواسُ هَسدی )پاسخگَیی( وِ داسای دادُ پشت دس فایل دادُ ضَدخَد ًوَداس هطخص هی

ٍاحذ اًحشاف  ±3ای تِ اًذاصُ حذالل ای، داضتي فاصلِیي هثٌای اًتخاب دادُ پشت دس ًوَداس جؼثِضَد. ّوچٌهی

 ضَد.ای ًطاى دادُ هیضَد ٍ دس ًوَداس جؼثِهیهحاسثِ استاًذاسد تا هیاًگیي است وِ تِ صَست خَدواس تَسظ تشًاهِ 

ـالـمثـ   
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ٍ هیضاى سضایت، سي ٍ هؼذل واسضٌاسی داًطجَیاى ّن پشسیذُ  دس پشسطٌاهِ سضایت داًطجَیاى ػالٍُ تش سَاالت جٌس

ای سي ٍ هؼذل داًطجَیاى ای/ًسثی سٌجیذُ ضذ. دٍ ًوَداس جؼثِضذ. سي ٍ هؼذل داًطجَیاى دس سغح سٌجص فاصلِ

 دس اداهِ آٍسدُ ضذُ است. 

 :اجـ ـرا

 :وٌینهی هشاحل صیش سا دًثال است.  Exploreای دس دستَس دستَس اجشای ًوَداس جؼثِ

Analyze ---> Descriptive Statistics ---> Explore 

 

 

  :ایجـ ـوت

دٍ هَسد داسای همادیش پشت ّستٌذ. ضواسُ ایي دٍ هَسد دس ًوَداس تا ػالهت ستاسُ یا دایشُ  دّذًطاى هیًوَداس سي افشاد 

ّا حزف داسای همادیش پشت ّستٌذ ٍ تِ احتوال صیاد تایذ اص دادُ 129ٍ  122وَچه هطخص ضذُ است. افشاد ضواسُ 

وٌین. سي ایي افشاد دُ ٍ سي آًاى سا ًگاُ هیسا پیذا وش 129ٍ  122ّای( ضواسُ )پشسطٌاهِ افشاد ،ّاضًَذ. دس فایل دادُ
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سال است. تا تَجِ تِ ایي وِ احتوال ٍجَد داًطجَیاًی تا چٌیي سٌی تسیاس تؼیذ است سي ایي افشاد  75ٍ  78تِ تشتیة 

 تایذ اص تحلیل حزف ضَد.

، 12شاد تِ تشتیة ضَد. هؼذل ایي افهی 1ٍ  195، 95دس هتغیش هؼذل سِ دادُ پشت ٍجَد داسد وِ ضاهل هَسدّای 

ٍاحذ اًحشاف  ±3گش است. هؼذل ایي افشاد حذالل ّا تا پژٍّصاست. تصوین دس هَسد حزف ایي دادُ 5.21ٍ  11.25

است. تِ ًظش  1.75ٍ اًحشاف استاًذاسد  16.50استاًذاسد تا هؼذل ول داًطجَیاى فاصلِ داسد. هؼذل ول داًطجَیاى تشاتش تا 

داضتِ تاضذ ّایی چٌیي هؼذل، هؼذل پاییٌی است ٍ احتوال ایي وِ داًطجَیی 11.25ٍ  12 ّایسسذ تا ایي وِ هؼذلهی

ّایی هحتول است. تٌاتشایي اها ّویطِ چٌیي داًطجَیاًی ٍجَد داضتِ اًذ ٍ فشض ٍجَد چٌیي هؼذل ؛اًذن است

ضَد، چَى داسای زف هیاست ح 5.21وِ داسای هؼذل  1ٍلی هَسد  ضًَذ.ٍ حزف ًوی تالی هاًذُ 195ٍ  95هَسدّای 

تِ احتوال صیاد ایي فشد هؼذل خَد سا تِ ػوذ اضتثاُ اػالم وشدُ است ٍ یا ایي وِ دس ٌّگام  هؼذل خیلی پاییٌی است.

 ّا اص پشسطٌاهِ تِ تشًاهِ اضتثاّی صَست گشفتِ است.ٍسٍد دادُ

 

 سيهتغیش ای ًوَداس جؼثِ -3-2ضىل 
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 ای هؼذلًوَداس جؼثِ -4-2ضىل 

 

 های پرت چند متغیری( داده2
ضَد. یه ّای پشت چٌذ هتغیشی اًجام هیّای پشت ته هتغیشی، سٌجص دادُدادُضٌاسایی ّا تشای تؼذ اص تشسسی دادُ

ّش فشد است. آهاسُ فاصلِ  فاصلٍ مُاالوًبیسّای پشت چٌذهتغیشی هحاسثِ سٍش ػیٌی تشای اسصیاتی ٍجَد دادُ

Dهْاالًَتیس یؼٌی 
ضَد( چٌذهتغیشی تیي ّش فشد ٍ هیاًگیي چٌذهتغیشی گشٍُ سا )وِ واًَى ًاهیذُ هی« فاصلِ»، 2

 وٌذ. گیشی هیاًذاصُ

داسی ضَد. افشادی سا وِ تِ ایي آستاًِ هؼٌی/. اسصیاتی هی001وای تا سغح آلفای دلیك ّش فشد تا استفادُ اص تَصیغ هجزٍس

هیضس ٍ ) تلمی وشد ٍ تِ احتوال تایذ اص ًوًَِ حزف ضَدتَاى تِ ػٌَاى هَاسد پشت چٌذهتغیشی هیسسٌذهی

/.( همذاس هجزٍسوای تِ دست آهذُ 001داسی ووتش اص /. )سغح هؼٌی001چٌاًچِ دس سغح آلفای  (.106:1391،دیگشاى

 پشت چٌذهتغیشی )دس آى تؼذاد هتغیشّا( است.دّذ هَسد یا فشد هَسدًظش داسای دادُداس تاضذ، ًطاى هیهؼٌی

   

پژٍّطی وِ تش سٍی واسهٌذاى یه اداسُ دٍلتی اًجام ضذ هیضاى سضایت ضغلی، استشس ضغلی ٍ تؼْذ ضغلی آًاى دس 

سا دس هتغیشّای فَق  یخَاّین ٍجَد دادُ پشت چٌذهتغیشهی سٌجیذُ ضذ. سَاالت دس لالة عیف لیىشت عشح ضذ.

 تسٌجین.

ـالـثـم  
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 چٌذهتغیشی دس فشهاى سگشسیَى خغّی است.ّای پشت دستَس ضٌاسایی دادًُىتِ:  

 :اجـ ـرا

 وٌین:دستَس صیش سا اجشا هی

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

وٌین. تؼشیف یه هتغیش ٍاتستِ تٌْا  Dependentاّویتی ًذاسد وِ چِ هتغیشی سا تِ ػٌَاى هتغیش ٍاتستِ ٍاسد وادس ًىتِ: 

تَاًین ّش هتغیش دیگشی سا ٍاسد جْت اجشای سگشسیَى است ٍ غیش اص سِ هتغیش سضایت ضغلی، استشس ضغلی ٍ تؼْذ ضغلی هی

-خَاّین پشت تَدًطاى سا تسٌجین، لشاس هیهتغیشی غیش اص هتغیشّایی وِ هی، Dependentوٌین. دس وادس  Dependentوادس 

 دّین.
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 :ایجـ ـوت

ًام داسد وِ «  Mah_1» ّا است. هتغیش جذیذ حاصل ایي دستَسات، خشٍجی سگشسیَى ٍ یه هتغیش جذیذ دس فایل دادُ

 ضَد ٍ آخشیي هتغیش است. ّا تطىیل هیدس فایل دادُ

)وای  هجزٍس وایآهذُ تشای فاصلِ هْاالًَتیس سا تا تَصیغ  دستتِپشت چٌذهتغیشُ تایذ همادیش  ّایدادُتشای اسصیاتی 

 (.1آهاسی هَجَد است ّایدس سایت یادس اًتْای تشخی وتة آهاسی  هجزٍس وایجذٍل تَصیغ وٌین)اسىَئش( همایسِ هی

آٍسین وِ اص تفشیك تؼذاد هتغیشّای هستمل )ٍاسد هی تِ دستتشای ایي همایسِ اتتذا دسجِ آصادی فاصلِ هْاالًَتیس سا 

آیذ. دس ایي هثال ها سِ هتغیش هستمل داسین ٍ دس هی تِ دستسگشسیَى( هٌْای ػذد یه Independent ضذُ دس وادس 

آهذُ دسجِ آصادی  تِ دستون هی ضَد ٍ ػذد  1هتغیش هستمل داضتین وِ اص ػذد  3است) 2ًتیجِ دسجِ آصادی تشاتش تا 

است ٍ ّش هَسد یا پاسخگَیی  13.82، ػذد 2هتٌاظش تا دسجِ آصادی  هجزٍس وایاست(. همذاس  2اسد وِ تشاتش تا ػذد ًام د

دس  13.82اص  تشضَد. تشای یافتي اػذاد تضسگوِ فاصلِ هْاالًَتیس آى اص ػذد هزوَس تیطتش تاضذ دادُ پشت هحسَب هی

 Sortولیه ساست وٌین ٍ گضیٌِ Data viewًام هتغیش دس پٌجشُ تْتش است تش سٍی  Mah_1ّا ٍ دس هتغیش فایل دادُ

Descending  ُسا پیذا وٌین 13.82اص  وافیست اػذاد تضسگتشحال  .ّا اص صیاد تِ ون هشتة ضًَذسا اًتخاب وٌین تا داد  ٍ

 ّا حزف وٌین.سپس هَسد یا پاسخگَی هَسد ًظش سا اص فایل دادُ

دس جذٍل تؼذ گضاسش ضذُ است. همادیش هجزٍسوای اسائِ ضذُ، تشای  8تا  1آصادی ّای همذاس هجزٍسوای تشای دسجِ

 /. واستشد داسد.001سغح آلفای 
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