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 "يلی ایه ما هستیم که اتزار مىاسة ترای کارمان را اوتخاب می کىیم ،آمار فقط اتزاری ترای تحلیل است"

 

اًتخاب آسهَى هٌاسة تزای تحلیل ّوَارُ یکی اس دغذغِ ّای پژٍّشگزاى تَدُ است. ّز فزضیِ یا سَالی، آسهَى هٌاسة 

اًتخاب آسهَى هٌاسة ٍتا خَد را دارد ٍ ًکتِ هْن در ایٌجا ایي است کِ چگًَِ تایذ آسهَى هتٌاسة را اًتخاب کزد. 

یا  هستقل یا ٍاتستِ تَدى ًوًَِ ّا ٍ تؼذاد گزٍُ ّا فزضیِ،ًَع  تستگی تِ چٌذ ػاهل دارد: سطح سٌجش هتغیزّا،

 در اداهِ تِ طَر کَتاُ تِ ّز کذام اس ػَاهل تاال اشارُ هی شَد. .هتغیزّا

 ٍ فاصلِ ای /ًسثی هی شَد.  )رتثِ ای(  شاهل سِ سطح سٌجش اسوی، تزتیثی :سطح سٌجش هتغیزّا -1

: شاهل دٍ دستِ فزضیِ ّای راتطِ ای ٍ تفاٍتی هی شَد. در فزضیِ ّای راتطِ ای تِ تزرسی ًَع فزضیِ ّا -2

ارتثاط تیي دٍ یا چٌذ هتغیز تا یکذیگز پزداختِ هی شَد ٍ فزضیِ ّای تفاٍتی یا هقایسِ ای تِ هقایسِ هیاًگیي 

  دٍ یا چٌذگزٍُ پزداختِ هی شَد. (یا هیاًِ یا فزاٍاًی)

: در آسهَى ّای تفاٍتی، تستِ تِ ایي کِ هتغیزّا یا دادُ ّا تِ یکذیگز ٍاتستِ یا ى هتغیزّاهستقل یا ٍاتستِ تَد -3

 استفادُ هی شَد. هختلفیهستقل اس یکذیگز ّستٌذ اس آسهَى ّای 

 تؼذاد گزٍُ ّای هَرد تحلیل، تز اًتخاب آسهَى آهاری تاثیزگذار است.: تؼذاد گزٍُ ّا یا هتغیزّا -4

هتغیز تزکیثی اس چٌذهتغیز تزتیثی تاشذ، هی تَاى تا کوی تساهح ٍ تساّل آى را تِ ػٌَاى ًکتِ: سهاًی کِ سطح یک 

 هتغیز فاصلِ ای در ًظز گزفت. در ایي هَاقغ تِ هتغیز ایجاد شذُ هتغیز تزاکوی یا شثِ فاصلِ ای گفتِ هی شَد.
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 سطح سىجش اسمی -1

 

 

 

 

 



 

 

 سطح سىجش ترتیثی -2

 

 

 

 



 

 سطح سىجش فاصله ای/وسثی -3

 

 



 

 مرکس خدمات آماری خوارزمی

 ISIتحلیل آماری پایان وامه کارشىاسی ارشد ي دکترا ي مقاالت  اوجام

 Matlabٍ شثکِ ّای ػصثی تا     SPSS – LISREL – AMOS –PLS – Eviewsتا ًزم افشارّای 
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