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 زـهای گرایش به مرکشاخص   

ّای گرایش بِ هرکس است. هٌظَر از شاخص شاخصاستفادُ از ّا، کردى( دادُّای تلخیص )خالصِدیگر از شیَُ ییک  

باشذ ٍ یا  کوّیّا ّا باشذ. زهاًی کِ دادُای از دادُهجوَػِ مرکس هؼرّفػذدی است کِ  گرایش بِ هرکس، ّرػذد یا هؼیارِ

ّای کٌار شاخصّای گرایش بِ هرکس در داشتِ باشین، شاخص جوؼیّترا در دٍ  هتغیرزهاًی کِ قصذ هقایسِ تَزیغ یک 

تواهی پاسخگَیاى را در یک ػذد خالصِ  بْرُ َّشیبخَاّین  اگر، کتابپراکٌذگی بسیار هفیذ خَاٌّذ بَد. در هثال 

ّوچٌیي چٌاًچِ بخَاّین بذاًین کِ کذام قَهیت در ًوًَِ ها بیشتریي فراٍاًی ٍ تَاًین از هیاًگیي بْرُ بگیرین. یکٌین ه

 معرّفهای گرایش به مرکس شاخصتَاى گفت کِ شاخص هذ )ًوا( استفادُ کٌین. در کل هیتَاًین از تؼذاد را دارد هی

 ّای هْن گرایش بِ هرکس ّستٌذ.از شاخص (هذ) ًوا هیاًگیي، هیاًِ ٍ .هستىد متغیردر توزیع  هاتمرکس داده

 میانگین
کٌٌذُ هرکس تَزیغ گیرد ٍ تَصیفهی  تریي هقذار هتَسطی است کِ هَرد استفادُ قرار تریي ٍ ٍسیغشذُهیاًگیي شٌاختِ

ّا برای شَد. در بسیاری از هجلِخَاًذُ هی "بار ایکس "کِ X باشذ. هیاًگیي ًوًَِ را بِ صَرت ًوادیي با فراٍاًی هی

  (.5031305کٌٌذ)هًَرٍ، استفادُ هی Mًوایش هیاًگیي از حرف 

 یکی از اهتیازاتش ًسبت بِ هیاًِ ٍ ًوا، ثبات بیشتر آى است. .بهتریه شاخص گرایش به مرکس است عموما میاوگیه

ّا ًسبت بِ ّای آىبٌابرایي، اگر چٌذ ًوًَِ را کِ بِ طَر تصادفی از یک جاهؼِ گرفتِ شذُ باشٌذ، هطالؼِ کٌین، هیاًگیي

)فاصلِ ای/ًسبی( است ٍ  کوّیّای (. هیاًگیي هختص داد25531303ُتر خَاٌّذ بَد)گال ٍ ّوکاراى، هیاًِ بِ ّن ًسدیک

جْت  کوّی هتغیرکار برد. هیاًگیي اساسا تلخیص تَزیغ یک ّای کیفی )اسوی ٍ ترتیبی( بِتَاى آى را برای دادًُوی

. بِ ػٌَاى هثال هیاًگیي سِ ػذد هاستتقسیم بر تعداد آن ،میاوگیه، مجموع مقادیر(. 0631300هقایسِ است )ًایبی، 

را بر تؼذاد اػذاد  5است کِ چٌاًچِ ػذد  5برابر با  6ٍ  2، 1هجوَع سِ ػذد بذیي صَرت کِ است.  3برابر با  6ٍ  2، 1

 است. 3آیذ کِ ػذد هی بِ دستاست تقسین کٌین، هیاًگیي  3کِ 

 

  

کٌٌذگاى شرکت ی ازًفر 100بؼذ خاًَار )تؼذاد اػضای خاًَادُ( را در بیي ًوًَِ  هتغیر قصذ دارین هیاًگیي، هیاًِ ٍ هذ

 بیاٍرین.  بِ دست

 :اجـ ـرا وحوه

 3کٌینهاًٌذ هثال فراٍاًی هسیر زیر را دًبال هی

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

 

ـالـمثـ  
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 :ایجـ ـتو

است.  در جذٍل هتوایس شذُ آهذُ است. هقادیر هیاًگیي، هیاًِ ٍ هذ در اداهِ SPSSآهذُ تَسط برًاهِ  بِ دستخرٍجی 

است کِ  4است ٍ هذ طبقِ یا ػذد  5است. هیاًِ برابر با ًفر  5.0ًوًَِ برابر با  100هیاًگیي تؼذاد اػضای خاًَادُ در بیي 

- درصذ تؼییي تؼذاد ٍ برایػضَ ّستٌذ بیشتریي تؼذاد را در ًوًَِ ها دارًذ.  4ّایی کِ دارای دّذ خاًَادًُشاى هی

 قبل( بْرُ بگیرین.ٍل فراٍاًی )هثالتَاًین از جذفراٍاًی طبقات هی

Statistics 

 تؼذاد اػضا

N 
Valid 100 

Missing 0 

Mean)5.8 )هیاًگیي 

Median)ًِ5 )هیا 

Mode)4 )هذ یا ًوا 

 

یا گرایش ّای  Central Tendency در کادر 

(، هیاًِ Meanّای هیاًگیي )هرکسی، آهارُ

(Median هذ ٍ )(Mode .را اًتخاب هی کٌین ) 

ٍ سپس  Continueدر اًتْا بر رٍی گسیٌِ 

OK .کلیک هی کٌین 

( هتغیر یا هتغیرّای هَرد ًظر را بِ 1

 کٌین.را اًتخاب هی Statistics( گسیٌِ 2  کٌین.هٌتقل هی Variableکادر 


