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 دادٌ َای پرت چیست؟

هی وٌین را ٍارسی ٍ تاستیٌی وٌین. ّوَارُ  SPSSّویطِ تایذ دادُ ّایی )اعالػاتی( وِ ٍارد تزًاهِ ّایی هثل اِوسل یا 

احتوال دارد وِ در دادُ ّا تا همادیز غیز ػادی هَاجِ ضَین. هَارد غیزػادی هی تَاًذ ضاهل همادیز گوطذُ ٍ همادیز 

یز پَزت )دٍر افتادُ( تاضذ. ّوَارُ لثل اس اًجام ّزگًَِ تحلیل آهاری تز رٍی دادُ ّا، هی تایست چارُ ای در هَرد هماد

 پزت تیٌذیطین.

ّای اًتْایی یا غیزهؼوَل در یه هتغیز ٍاحذ )ته هتغیزی( یا در تزویثی اس هتغیزّا )چٌذهتغیزی( افزادی وِ اًذاسُ

( ًاهیذُ هی ضًَذ. دادُ ّای پزت اغلة سِ یا تیص اس سِ ٍاحذ اًحزاف Missing Valuesدارًذ، دٍر افتادُ یا پزت )

اس هیاًگیي هزتَط تِ خَدضاى فاصلِ دارًذ وِ اس هطىالت احتوالی در اتشار اًذاسُ گیزی، ضیَُ ثثت یا  (SD3± ) هؼیار

ضثظ پاسخ ّا یا ػضَیت ضزوت وٌٌذگاى در جاهؼِ ای وِ فزض هی ضَد اس آى ًوًَِ گیزی ضذُ است، ًاضی هی ضَد. 

حت تاثیز لزار دّذ)تحزیف وٌذ(. تِ ّویي دلیل حضَر دادُ ّای پزت هی تَاًذ ًتایج تحلیل را تِ گًَِ ای ًاهغلَب ت

تیطتز هتخصصاى آهار پیطٌْاد هی وٌٌذ وِ اًذاسُ ّای پزت لثل اس تحلیل دادُ ّا تایذ حذف ضًَذ)هیشر، گاهست ٍ 

 (.236:1391گاریٌَ،

 

 اوًاع دادٌ َای پرت

 چٌذهتغیزی تمسین وزد:.دادُ ّای پزت را هی تَاى در دٍ دستِ دادُ ّای پزت ته هتغیزی ٍ دادُ ّای پزت 

 الف( دادٌ َای پرت تک متغیری

یه تحمیك داًطجَیی در سهیٌِ هیشاى  وِ در ٍلتی دادُ ّای پزت ته هتغیزی در یه هتغیز ٍجَد دارًذ. تِ ػٌَاى هثال

رٍتزٍ هی ضَین!، تِ احتوال سیاد تا دادُ پزت هَاجِ  180رضایت هزدم اس ػولىزد ضْزداری؛ ها در هتغیز سي افزاد تا ػذد 

ضذُ این. چزا وِ هی داًین احتوال ٍجَد فزدی تا چٌیي سي ٍ سالی تسیار تؼیذ است! ٍ یا ٍلتی وِ در هتغیز درآهذ، 

ّشار تَهاى اػالم هی وٌذ ٍ یا ٍلتی وِ در پاسخ سَالی وِ اس فزد  25رآهذ هاّاًِ خَد را اس یه وار توام ٍلت ضخصی د

 5)تِ هؼٌای خیلی ون( تا ػذد  1هی پزسین تا چِ اًذاسُ تِ آیٌذُ اهیذٍار است ٍ اٍ تایست هیشاى رضایت خَد را اس ػذد 
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رٍتزٍ هی ضَین! )تِ دلیل اضتثاُ در ٍرٍد دادُ(، ّوگی ًطاى  6ّا تا ػذد )تِ هؼٌی خیلی سیاد( اػالم وٌذ، در فایل دادُ 

اس ٍجَد دادُ ّای پزت ته هتغیزی دارد وِ ًخست هی تایست آى ّا را ضٌاسایی وزد ٍ سپس در هَرد آى ّا چارُ ای 

در دادُ ّا رٍتزٍ هی ضَین الثتِ سهاًی وِ تا هتغیزّای ویفی )اسوی ٍ تزتیثی( سزٍوار دارین گاّی تا همادیزی  اًذیطیذ.

وِ دادُ پزت هحسَب ًوی ضًَذ اها همادیزی ّستٌذ وِ تِ اضتثاُ ٍارد ضذُ اًذ ٍ تایذ حذف ضًَذ. هثال در هتغیز جٌس، 

در دادُ ّا هَاجِ ضَین تا دادُ  1.5هؼزفی وزدُ تاضین ٍ در ایي حال تا ػذد  2ٍ هزداى را تا وذ  1اگز ها سًاى را تا وذ 

یستین اها تا دادُ ّای اضتثاُ هَاجِ ضذُ این ٍ تایست آى ّا را ضٌاسایی وزدُ ٍ آى ّا را حذف یا اصالح پزت هَاجِ ً

 ًوایین.

 

 شىاسایی دادٌ َای پرت تک متغیری

هی تایست اس جذٍل فزاٍاًی ٍ ًوَدار جؼثِ ای استفادُ وزد. اس جذٍل فزاٍاًی  تزای ضٌاسایی دادُ ّای پزت ته هتغیزی

تزای ضٌاسایی دادُ ّای پزت در هتغیزّای اسوی ٍ تزتیثی استفادُ هی وٌین ٍ اس ًوَدار جؼثِ ای تزای ضٌاسایی دادُ 

ایی دادُ ّای پزت در هتغیزّای ّای پزت در هتغیزّای فاصلِ ای/ ًسثی. الثتِ اس جذٍل فزاٍاًی ّن هی تَاى تزای ضٌاس

 ٍ آساى تز است. فاصلِ ای/ ًسثی استفادُ وزد ٍلی ًوَدار جؼثِ ای تزتزی دارد

 جدايل فراياوی (1

اس جذاٍل فزاٍاًی تزای وطف همادیز پزت ته هتغیزی در هتغیزّای اسوی ٍ تزتیثی استفادُ هی وٌین. هتغیزّایی هثل 

درآهذ )ّز دٍ تِ صَرت چٌذگشیٌِ ای ٍ تزتیثی سٌجیذُ ضذُ تاضٌذ، هثال جٌس، ٍضؼیت تاّل، لَهیت، تحصیالت ٍ 

عیف  ةتوام سَاالتی وِ در لال یا تحصیالت در لالة سَاالت دیپلن، فَق دیپلن، لیساًس ٍ... سٌجیذُ ضذُ تاضذ( ٍ

یی هثل واهال هَافمن گشیٌِ دارد ٍ پاسخ ّا 7تا  3لیىزت سٌجیذُ ضذُ تاضٌذ. یؼٌی سَاالتی وِ پاسخ ّای آًاى هؼوَال 

 .تا واهال هخالفن، اصال تا ّویطِ ٍ خیلی ون تا خیلی سیاد را در تز هی گیزد

 



4 
 

 هثال

)فزضی( اس داًطجَیاى دختز ٍ پسز داًطگاُ ضْیذ تْطتی خَاستِ ضذ تا هیشاى رضایت خَدضاى اس در یه تحمیك 

تؼذادی سَال پزسیذُ ضذ وِ دٍ سَال آى ػثارت تَد ػولىزد ریاست داًطگاُ را اػالم وٌٌذ. تز ایي اساس اس داًطجَیاى 

،  ٍ 1ضاى اس ػولىزد ریاست داًطگاُ. جٌس داًطجَیاى ضاهل دٍ جٌس )دختز وذ اس جٌس داًطجَیاى ٍ هیشاى رضایت

ٍ خیلی  4، سیاد وذ 3، هتَسظ وذ  2، ون وذ 1گشیٌِ ای )خیلی ون وذ  5( ٍ هیشاى رضایت در عیف لیىزت 2پسز وذ 

ّواًغَر وِ هطاّذُ هی ضَد ها ٌّگام ٍرٍد اعالػات هزتَط تِ جٌس افزاد تِ داًطجَیاى  ( سٌجیذُ ضذ.5 سیاد وذ

دادُ این ٍ در فایل دادُ ّا ٍ خزٍجی )تزًٍذاد( هزتَط تِ آى، تٌْا تایذ ػذد  2ٍ تِ داًطجَیاى پسز وذ  1دختز وذ یا ػذد 

ایذ اػذاد ثرا هطاّذُ وٌین ٍ ً 5ٍ  4، 3، 2، 1ّن تٌْا تایذ اػذاد هطاّذُ وٌین. در هَرد هتغیز هیشاى رضایت  2ٍ ػذد  1

 ( هطاّذُ وٌین.20، 1.5، 6)هثال  را دیگزی

 

 SPSSوحًٌ اجرای دستًر فراياوی در 

 اجزا هی وٌین:  را دستَر فزاٍاًی

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

را اًتخاب هی  Ok)هتغیزّا( هی وٌین ٍ گشیٌِ  Variablesدروادر هزتَعِ هتغیزّای جٌس ٍ رضایت را ٍارد وادر 

 وٌین.

 ًتایج جذٍل فزاٍاًی دٍ هتغیز جٌس ٍ هیشاى رضایت در اداهِ ارائِ ضذُ است.

)دختز ٍ پسز( ٍجَد  2ٍ  1در جذٍل فزاٍاًی جٌس افزاد همادیز پزت هطاّذُ ًوی ضَد، چزا وِ تٌْا دٍ وذ یا عثمِ 

( جشء دادُ ّای پزت تِ حساب ًوی آیٌذ. ها در فایل دادُ ّا همادیز Missingتَجِ ضَد وِ دادُ ّای گوطذُ )دارًذ. 

ٍ  2ٍ  1ظاّز ضذُ اًذ. تِ غیز اس اػذاد  9ًطاى دادُ این ٍ در فایل خزٍجی اػذاد گوطذُ تا ػذد  9گوطذُ را تا ػذد 

زی در فایل خزٍجی جٌس داًطجَیاى دیذُ ًوی ضَد ٍ تذیي هؼٌاست وِ در هتغیز جٌس همادیز گوطذُ، ػذد دیگ

 داًطجَیاى دادُ پزت ٍجَد ًذارد.
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هَاجِ این ٍ ایي اػذاد همادیز گوطذُ ّن ًیستٌذ  ٍ ًطاى  5ٍ  4، 3، 2،  1اها در هتغیز هیشاى رضایت ها تا اػذادی غیز اس 

( وِ هی تایست در فایل دادُ ّا ضٌاسایی ٍ حذف ضَد. چَى 22ٍ  1.3د دارد )هی دّذ وِ دٍ همذار پزت در دادُ ّا ٍجَ

ٍ  1.3را اًتخاب وٌٌذ در ًتیجِ اػذاد دیگزی وِ ٍجَد دارًذ ) 5ٍ  4، 3، 2، 1پاسخگَیاى تٌْا هی تَاًستٌذ یىی اس اػذاد 

 ( همادیز پزت حساب هی ضًَذ ٍ تایذ اس تحلیل حذف ضًَذ. 22

 

 جىس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 133 66.5 66.8 66.8 

2 66 33.0 33.2 100.0 

Total 199 99.5 100.0  

Missing 9 1 .5   

Total 200 100.0   

 

 

 میزان رضایت

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1.0 94 47.0 47.0 47.0 

1.3 1 .5 .5 47.5 

2.0 48 24.0 24.0 71.5 

3.0 37 18.5 18.5 90.0 

4.0 12 6.0 6.0 96.0 

5.0 7 3.5 3.5 99.5 

22.0 1 .5 .5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
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 ومًدار جعبٍ ای (2

هتغیزّایی وِ سٌجیذین اس ًَع هتغیزّای فاصلِ ای/ ًسثی تاضٌذ ّن هی تَاى اس جذاٍل فزاٍاًی استفادُ وزد ٍ ّن اس  اگز

ًوَدار جؼثِ ای دادُ ّای پزت  در خَدپیطٌْاد هی ضَد اس ًوَدار جؼثِ ای استفادُ ضَد. سیزا  الثتِ .ًوَدار جؼثِ ای

. ّوچٌیي در ًوَدار هطخص است است دادُ پزت در پزسطٌاهِ ارایهَردی )پاسخگَیی( وِ د ٍ ضوارُ ضذُضٌاسایی 

ٍاحذ اًحزاف استاًذارد ٍ تیطتز تا  ±3 حذالل فاصلِ ای تِ اًذاسُ هثٌای اًتخاب دادُ پزت در ًوَدار جؼثِ ای، داضتي

 هیاًگیي است وِ تِ صَرت خَدوار تَسظ خَد تزًاهِ اًجام هی ضَد ٍ در ًوَدار جؼثِ ای ًطاى دادُ هی ضَد.

 هثال

داًطجَیاى ّن پزسیذُ ضذ ٍ  ٍ هؼذل در پزسطٌاهِ رضایت داًطجَیاى ػالٍُ تز سَاالت جٌس ٍ هیشاى رضایت، سي

دضاى را در پزسطٌاهِ ًَضتٌذ وِ در ًتیجِ سي ٍ هؼذل داًطجَیاى تِ صَرت عیف فاصلِ داًطجَیاى سي ٍ هؼذل خَ

  ای/ًسثی سٌجیذُ ضذ. دٍ ًوَدار جؼثِ ای سي ٍ هؼذل داًطجَیاى در اداهِ آٍردُ ضذُ است.

ًوَدار تا ّواًغَر وِ در ًوَدار سي افزاد هطاّذُ هی ضَد دٍ هَرد دارای همادیز پزت ّستٌذ. ضوارُ ایي دٍ هَرد در 

ٍ تِ احتوال سیاد  دارای همادیز پزت ّستٌذ 129ٍ  122ػالهت ستارُ یا دایزُ وَچه هطخص ضذُ است. افزاد ضوارُ 

سال است. تا تَجِ تِ ایي وِ احتوال ٍجَد داًطجَیاًی تا  75ٍ  78تایذ اس دادُ ّا حذف ضًَذ. سي ایي افزاد تِ تزتیة 

 د تایذ اس تحلیل حذف ضَد.چٌیي سٌی تسیار تؼیذ است سي ایي افزا

ٍ  12، 12هی ضَد. هؼذل ایي افزاد تِ تزتیة  1ٍ  195، 95در هتغیز هؼذل سِ دادُ پزت ٍجَد دارد وِ ضاهل هَردّای 

ٍاحذ اًحزاف استاًذارد تا  ±3است. تصوین در هَرد حذف ایي دادُ ّا تا پژٍّطگز است. هؼذل ایي افزاد حذالل  7.21

است. تِ ًظز هی رسذ  1.75ٍ اًحزاف استاًذارد  16.50لِ دارد. هؼذل ول داًطجَیاى تزاتز تا هؼذل ول داًطجَیاى فاص

داضتِ تاضذ اًذن است اها ّویطِ چٌیي  12، هؼذل پاییٌی است ٍ احتوال ایي وِ داًطجَیی هؼذل 12تا ایي وِ هؼذل 

تالی هاًذُ ٍلی  195ٍ  95ایي هَردّای ل ّایی هحتول است. تٌاتزداًطجَیاًی ٍجَد داضتِ اًذ ٍ فزض ٍجَد چٌیي هؼذ

 چَى دارای هؼذل خیلی پاییٌی است. ،است حذف هی ضَد 7.21وِ دارای هؼذل  1هَرد 
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 SPSSدر  ومًدار جعبٍ ایوحًٌ اجرای دستًر 

 هزاحل سیز را دًثال هی وٌین   است.  Exploreدستَر اجزای ًوَدار جؼثِ ای در دستَر 

Analyze ---> Descriptive Statistics ---> Explore 
 هی وٌین. Dependent Listهتغیز هذًظز را ٍارد وادر 

 .را فؼال هی وٌین tests Normality plots  withرا اًتخاب وزدُ ٍ گشیٌِ  Plotsگشیٌِ  Exploreدر وادر 

 سه  جعبٍ ای ومًدار
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  معدل جعبٍ ای ومًدار
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 ب( دادٌ َای پرت چىد متغیری

، )در همایسِ تا رٍش ًوَدار پزاوٌذگی دٍ هتغیزُ( ّای پزت چٌذهتغیزیتزای ارسیاتی ٍجَد دادُ تزػیٌی یه رٍش

چٌذهتغیزی « فاصلِ»،  D2( ّز فزد است. آهارُ فاصلِ هْاالًَتیس یؼٌی Mahalanobisهحاسثِ فاصلِ هْاالًَتیس )

تیي ّز فزد ٍ هیاًگیي چٌذهتغیزی گزٍُ را )وِ واًَى ًاهیذُ هی ضَد( اًذاسُ گیزی هی وٌذ. ّز فزد تا استفادُ اس تَسیغ 

/. ارسیاتی هی ضَد. افزادی را وِ تِ ایي آستاًِ هؼٌی داری هی رسٌذ هی تَاى تِ 001هجذٍر وای تا سغح آلفای دلیك 

 (.106:1391احتوال تایذ اس ًوًَِ حذف ضَد)هیشر، گاهست ٍ گاریٌَ، ٍ تِغیزی تلمی وزد ػٌَاى هَارد پزت چٌذهت

 هثال 

در تحمیمی سِ هتغیز اصلی ٍجَد دارد وِ ضاهل هتغیزّای رضایت ضغلی، استزس ضغلی ٍ تؼْذ ضغلی است. هی 

 ت چٌذ هتغیزُ را در هتغیزّای فَق تسٌجین.خَاّین ٍجَد دادُ پز

 دادُ ّای پزت چٌذهتغیزی، اس فزهاى رگزسیَى استفادُ هی وٌین. تزای آسهَدى ٍجَد 

 

 SPSSدر  فاصلٍ مُاالوًبیس محاسبٍ وحًٌ اجرای دستًر

را اجزا هی وٌین. در وادر ایجاد ضذُ سِ هتغیز رضایت ضغلی،  Analyze ---> Regression ---> Linearدستَر 

هی   Dependentهتغیز را ّن ٍارد وادر  ههی وٌین. ی Independentاستزس ضغلی ٍ تؼْذ ضغلی را ٍارد وادر 

هی وٌین. تؼزیف یه هتغیز ٍاتستِ تٌْا جْت اجزای  Dependentًذارد وِ چِ هتغیزی را ٍارد وادر  یوٌین. اّویت

رگزسیَى است ٍ غیز اس سِ هتغیز رضایت ضغلی، استزس ضغلی ٍ تؼْذ ضغلی هی تَاًین ّز هتغیز دیگزی را ٍارد وادر 

Dependent  .وٌین 

در اًتْا گشیٌِ  فؼال هی وٌین.را   Mahalanobisگشیٌِ  Distanceرا اًتخاب ٍ در وادر  Saveسپس گشیٌِ 

Continue   ٍOk  .را اًتخاب هی وٌین 
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«  Mah_1 »ضذُ است. هتغیز جذیذ ایجاددر فایل دادُ ّا حاصل ایي دستَرات، خزٍجی رگزسیَى ٍ یه هتغیز جذیذ 

 ًام دارد وِ در فایل دادُ ّا تطىیل هی ضَد ٍ آخزیي هتغیز است. 

)جذٍل تَسیغ هجذٍر همادیز تذست آهذُ تزای فاصلِ هْاالًَتیس تا تَسیغ هجذٍر خی )وای اسىَئز( همایسِ هی ضَد 

تزای ایي همایسِ اتتذا درجِ آسادی فاصلِ هْاالًَتیس را تذست هی آٍرین  خی در اًتْای تزخی وتة آهاری ٍجَد دارد(.

رگزسیَى( هٌْای ػذد یه تذست هی آیذ. در Independent ی هستمل )ٍارد ضذُ در وادر تؼذاد هتغیزّا اس تفزیكوِ 

ون  1ین وِ اس ػذد هتغیز هستمل داضت 3)است 2ایي هثال ها سِ هتغیز هستمل دارین ٍ در ًتیجِ درجِ آسادی تزاتز تا 

،  ػذد   2. همذار خی دٍ هتٌاظز تا درجِ آسادی است( 2هی ضَد ٍ ػذد تذست آهذُ درجِ آسادی ًام دارد وِ تزاتز تا ػذد 

یافتي تزای . وِ فاصلِ هْاالًَتیس آى اس ػذد   تیطتز تاضذ دادُ پزت هحسَب هی ضَد هَرد یا پاسخگَییاست ٍ ّز 

ولیه راست  Data viewتْتز است تز رٍی ًام هتغیز در پٌجزُ  Mah_1دادُ ّا ٍ در هتغیز  اػذاد تشرگتز اس   در فایل

حال وافیست اػذاد تشري تز  .را اًتخاب وٌین تا دادُ ّا اس سیاد تِ ون هزتة ضًَذ  Sort Descendingوٌین ٍ گشیٌِ 

ًتایج تذست آهذُ ًطاى هی دّذ   حذف وٌین.ٍ سپس هَرد یا پاسخگَی هَرد ًظز را اس فایل دادُ ّا  اس   را پیذا وٌین

وِ تاالتزیي ػذد تذست آهذُ تزاتز تا   است وِ اس همذار    ووتز تَدُ ٍ ًطاى هی دّذ دادُ پزت چٌذهتغیزی در دادُ 

 ّای ها ٍجَد ًذارد.
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 مىبع:

ح ٍ تفسیز(، تزجوِ حسي ( پژٍّص چٌذهتغیزی وارتزدی )عز1391هیشر، الٍرًس اس ٍ گاهست، گلي ٍ گاریٌَ، ا.جی. )

 پاضا ضزیفی ٍ دیگزاى، تْزاى: رضذ.  
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 ISIتحلیل آماری پایان وامه کارشىاسی ارشد ي دکترا ي مقاالت  اوجام

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

***** 

 RKarimi777@yahoo.comایمیل: 
 statistics.ir-www.kharazmiسایت: 

www.SPSS100.ir 
 

 17049072100       رامیه کریمی:
 "SPSSراَىمای آسان تحلیل آماری با " هَلف وتاب

 

 

mailto:RKarimi777@yahoo.com
http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/
http://www.spss100.ir/
http://www.spss100.ir/

