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 هاراوانیـتوزیع ف

 فراوانی و درصد فراوانی( 1
ی تِ ّز هؼیٌّّای دّین ضوارش تؼذاد افزادی است کِ پاسخاًجام هیّا ٍ ٍاردکزدى دادُکاری کِ تؼذ اس گزدآٍری اٍلیي

کٌین. ًتیجِ ایي تزرسی هی هتغیزهختلف ّز ًوًَِ را در عثقاتپزاکٌذگی یا تَسیغ اًذ. تا ایي کار ًحَُپزسص دادُ

 .ضوارش تَسیغ فزاٍاًی است

کار های اسمی یا ترتیبی بهمتغیربرای  عموماتوزیع فراوانی به طور متداول شامل فراوانی و درصد فراوانی است که 

را تِ  کوّی هتغیزکن تاضذ ٍ یا  هتغیزًسثی فقظ سهاًی کِ تؼذاد عثقات ای/ّای فاصلِهتغیزکارتزد آى تزای  رود.می

 فقظ آهارُ فزاٍاًی استفادُ اس ،در هَرد تؼذاد اػضاء خاًَادُ )تؼذ خاًَار( هثال. استٌاسة ، هی تزتیثی تثذیل کٌینهتغیز

-هیتِ صَرت ػذدی درآهذ افزاد را  سهاًی کِ . ّوچٌیيعثقِ تاضذ 6حذٍد است تؼذاد اػضا ضاهل هٌاسة کِ  سهاًی

تَاًین اس تَسیغ فزاٍاًی تزای هتغیز درآهذ هی سٌجین ٍلی درآهذ افزاد را کذگذاری هجذد کزدُ ٍ در پٌج عثقِ قزار تذّین

ای/ًسثی هحذٍد تاضذ دٌّذُ یک هتغیز فاصلٍِضؼیتی کِ عثقات تطکیل تَاى گفت کِ درتْزُ تگیزین. در هجوَع هی

 عثقِ تاضذ(، استفادُ اس آهارُ فزاٍاًی هٌاسة است. 10)کوتز اس 

  

 قَهیت پاسخگَیاى هتغیزتزرسی فزاٍاًی ٍ درصذ فزاٍاًی 

خَاّین تذاًین فزاٍاًی ٍ درصذ فزاٍاًی هیّا. ، کزد ٍ سایز قَمضَد: تزک، فارساهل چْار عثقِ هیقَهیت در هثال ض

 چِ تؼذاد فارس ّستٌذ، چِ تؼذاد کزد ّستٌذ ٍ غیزُ. تِ تیاى دیگز، کذام اس عثقات در ًوًَِ ها چقذر است ٍّز

 :اجـ ـرا

 کٌین:هسیز سیز را دًثال هی

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

 

ـالـمثـ  
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 :ایجـ ـنت

ّای تؼذاد دادُکِ گزدد اًذ. در جذٍل اٍل هطاّذُ هیخزٍجی تا رًگ خاکستزی هتوایش ضذُجذاٍل ّای هْن تخص

ٍجَد ًذارد. تِ تیاى دیگز  (Missing)تذٍى پاسخی ػذد است ٍ ّیچ دادُ ًاقص یا  100( تزاتز تا Validهَرد تاییذ )

 اًذ.پاسخگَ، تِ سَال هزتَط تِ قَهیت پاسخ دادُ 100تواهی 

Statistics 

 قَهیت

N 

Valid )دادُ هؼتثز(    100 

Missing (ًاقص)دادُ     0 

 

 

 

 

 

 

 

 

فزض گشیٌِ ًطاى عَر پیص( ت2ِ

 دادى فزاٍاًی ّا فؼال است.

 را اًتخاب هی کٌین. OKگشیٌِ 

خَاّین آهار هی ( در ایي کادر هتغیز یا هتغیزّایی را ک1ِ

 کٌین. را تذست تیاٍرین ٍارد هی ضاىتَصیفی

کادر هتغیزّا کٌین ٍ  هی تَاًین یک یا چٌذ هتغیز را ٍارد

 فزاٍاًی چٌذهتغیز را تِ عَر ّوشهاى تذست تیاٍرین.
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 قومیت

 Frequency 
 فراوانی

Percent 
 درصذ فزاٍاًی

Valid Percent 
 درصد فراوانی معتبر

Cumulative 

Percent 
 درصذ فزاٍاًی تجوّؼی

Valid 

 18.0 18.0 18.0 18 تزک

 63.0 45.0 45.0 45 فارس

 78.0 15.0 15.0 15 کزد

 100.0 22.0 22.0 22 سایز

Total 100 100.0 100.0  

ًطاى دادُ ضذُ است. در ایي جذٍل دٍ ستَى فزاٍاًی  ّادر جذٍل دٍم، فزاٍاًی ٍ درصذ فزاٍاًی ّز کذام اس قَهیت

(Frequencyدرصذ ٍ )فزاٍاًی تاییذ( ُضذValidPercentهْن ).کِ در ستَى  عَرّواى تز اس دٍ ستَى دیگز ّستٌذ

ًفز کزد  14ًفز فارس ّستٌذ،  54ًفز اس پاسخگَیاى تزک ّستٌذ،  11گزدد تؼذاد ( هطاّذُ هیFrequencyفزاٍاًی )

ًفز تَدُ است در ًتیجِ هقادیز فزاٍاًی ٍ  100دارًذ. چَى تؼذاد پاسخگَیاى تزاتز تا  یّای دیگزًفز قَهیت 22ٌذ ٍ ّست

ًثاضذ ًتایج دٍ ستَى تا ّن تفاٍت خَاّذ  100ضًَذ. چٌاًچِ هجوَع فزاٍاًی درصذ فزاٍاًی کاهال تا ّن یکساى هی

دّذ ّای ًاقص ًطاى هیفزاٍاًی عثقات را تذٍى در ًظز گزفتي دادًُتایج ستَى درصذ فزاٍاًی تاییذ ضذُ، درصذ  داضت.

 )ٍ ًِ ستَى درصذ(. ّا تایذ اس ًتایج ایي ستَى اس جذٍل استفادُ کزدکِ در ٌّگام گشارش یافتِ

 


