
سخنمترجمان

کتاب تحلیل داده ها با استفاده از IBM SPSS يک اثر عالی و منحصربه فرد است که برخالف 
از تحلیل های آماری را شامل می شود.  اين حوزه، دامنة گسترده ای  به  ساير کتاب های مربوط 
اين کتاب برای دانشجويان، معلمان، استادان و پژوهشگران و به طور کلی، محققان مختلف در 
مراکز تحقیقاتی سودمند و پرکاربرد است. از آنجايی که مخاطبان کتاب حاضر طیف گسترده ای 
را شامل می شوند، لذا در فصل های مختلف مدل های آماری با پیچیدگی های متنوع آورده شده 
است. بر اين اساس، فصل های مربوط به وارد کردن داده ها، دست کاری داده ها، روش های آمار 
توصیفی، رگرسیون خطی ساده، رگرسیون چندگانه، آزمون های t و طرح های تحلیل واريانس 
يک راهه و دوراهه، دربرگیرندة مباحث مناسبی برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد 
)اعتبار(،  پايايی  تحلیل  پیش فرض ها،  از  تخلف  داده ها،  تبديل  مانند  ديگر  فصل های  هستند. 
تحلیل  چندبُعدی،  مقیاس بندی  بقا،  تحلیل  چندمتغیری،  واريانس  تحلیل  لجستیک،  رگرسیون 
خوشه ای، مدل يابی چندسطحی ، تحلیل عاملی اکتشافی و تأيیدی، و مدل يابی معادالت ساختاری 
پژوهشگران حرفه ای حاوی  و  تكمیلی  تحصیالت  مقاطع  دانشجويان  برای  و  مهمی اند  مباحث 

اطالعات مفیدی هستند.
فصل های اين کتاب الگوی مشترکی دارند که دارای يک ساختار منطقی به شرح زير 

است:
نمای کلی: يک مقدمه مفهومی مختصر است که مجموعه ای از جزئیات مربوط به هر 
روش آماری را دربر دارد. به عالوه، تعدادی منبع مفید برای تأمین اطالعات بیشتر فراهم می سازد.

توصیف  داده ها،  پرونده  نام  پژوهش،  مسئله  توصیف  شامِل  قسمت  اين  عددی:  مثاِل 
متغیرها و چگونگی رمزگذاری آن ها و نیز تصويری از داده ها در IBM SPSS  است.

راهبرد تحلیل: در اين قسمت راهكار مناسب برای تحلیل داده ها ارائه می شود. در شرايطی 
از  استفاده  به شرح چرايی و چگونگی  باشند،  نیز در دسترس  که راهبردهای جايگزين تحلیل 

آن ها پرداخته می شود. 
اجرای تحلیل: شامل چگونگی پیكربندی هر پنجرة گفتگوست که در قالب شكل هم 
قسمت  اين  در  نیز  تحلیل  انجام  برای  نیاز  مورد  انتخاب گزينه های  نحوة  به عالوه،  است.  آمده 

آورده شده است. 
خروجی تحلیل: در اين قسمت خروجی های مهم برآمده از تحلیل آماری به همراه شكل 

بیستوسه



و توضیح مناسب آن آورده شده است. 
به دانشجويان تمامی مقاطع رشته های علوم رفتاری و علوم اجتماعی  مطالعة اين کتاب 
مانند روان شناسی، مشاوره، علوم تربیتی و مديريت کمک می کند تا مهارت های مورد نیاز برای 
آماده سازی فايل داده ها، انتخاب مدل آماری ارجح، تحلیل داده ها، و در نهايت ارائه و تفسیر 
خروجی نرم افزار IBM SPSS را کسب کنند. وجه تمايز اين اثر با ساير کتاب های آماری مربوط 
اين است که در کتاب حاضر برخی از مدل های آماری موجود مانند تحلیل خطر برای نخستین بار 
معرفی می شوند و سپس به تحلیل داده های آن ها با استفاده از بستة IBM SPSS پرداخته می شود. 
امانت داری در ترجمة آن  برای حفظ کامل  را  تمام مساعی خود  اين کتاب،  مترجمان 
از انگلیسی به فارسی به کار بسته اند. با وجود اين، نمی توان ادعا کرد که ترجمة حاضر به دور 
از هر گونه لغزش است. مطالعة اين کتاب و استفاده از محتوای پربار، وزين و روزآمد آن، که 
نتیجه کوشش و تجارب نويسندگان اصلی اين اثر است، برای دانشجويان، پژوهشگران و اساتید 
محترم آموزنده و سودمند خواهد بود. در ضمن، هر گونه رهنمود اصالحی از سوی دانشجويان 
و همكاران دانشمند را برای بهتر کردن اين اثر در چاپ های بعدی با سپاس فراوان و با ديدة منت 

می پذيريم. 
در خاتمه، ضمن تشكر از مساعی مسئوالن محترم انتشارات »سازمان سمت«، از خداوند 
قادر متعال مسئلت می نمايیم که بیش از پیش ما را به عنوان سربازان علمی در خدمت خالصانه و 
خاضعانه به دانشجويان، اساتید و پژوهشگران علوم رفتاری و ساير عالقه مندان به دانش نظری و 

فنی روزآمد در قلمرو مدل های آماری و بسته های آماری مربوط، موفق و مؤيد بدارد.
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پیشگفتار

بســتة نرم افــزار آمــاری IBM SPSS يكــی از نرم افزارهــای پرکاربــرد اســت کــه در دانشــگاه ها، 
 IBM ــتفاده از ــا اس ــا ب ــل داده  ه ــاب تحلی ــد. کت ــه کار می رون ــی ب ــز دولت ــب وکار و مراک کس
 IBM SPSS ــاری ــزار آم ــتة نرم اف ــا بس ــه را ب ــاری پاي ــبات آم ــی از محاس ــه ای کل SPSS، مقدم

ــر و  ــری جامع ت ــای چندمتغی ــه روش ه ــن ورود ب ــی آورد و همچنی ــم م ــدگان فراه ــرای خوانن ب
ــرای  ــی ب ــع و تكمیل ــی مرج ــر کتاب ــن اث ــد. اي ــر می کن ــا  میس ــرای آن ه ــاری را  ب ــر آم قوی ت
دوره هــای مقدماتــی آمــاری در مقطــع کارشناســی و دوره هــای آمــاری پیشــرفته تر در مقاطــع 

ــی اســت.  ــالت تكمیل تحصی
بیشــتر فصل هــای ايــن کتــاب ســاختار يكســانی دارنــد کــه ازجملــه مــوارد زيــر را دربــر 

می گیــرد:
ــی از  ــه جزئیات ــت ک ــر اس ــی و مختص ــه ای مفهوم ــمت مقدم ــن قس ــی: اي ــرور کل ● م
ــه  ــد را ک ــع مفی ــی مناب ــرد و برخ ــر می گی ــل را درب ــر فص ــده در ه ــاری مطرح  ش ــای آم روش ه

ــد. ــی می کن ــز معرف ــتند، نی ــتری هس ــات بیش ــاوی اطالع ح
ــام  ● مثــال عــددی: ايــن بخــش شــامل توصیفــی از يــک مســئله يــا ســؤال پژوهشــی، ن
فايــل داده هــا، توصیفــی از متغیرهــا و چگونگــی کدگــذاری آن هــا و اغلــب تصويــری از فايــل 

ــت. ــزار IBM SPSS اس ــا در نرم اف داده ه
ــای  ــا روش ه ــود ي ــام می ش ــی انج ــاس مراحل ــل بر اس ــه تحلی ــی ک ــل: زمان ● روش تحلی
ــا و  ــل داده ه ــاختار تحلی ــی از س ــتند، توصیف ــترس هس ــا در دس ــردازش داده ه ــرای پ ــری ب ديگ
ــح  ــمت توضی ــن قس ــت، در اي ــه اس ــه کار رفت ــل ب ــر فص ــه در  ه ــی را ک ــرای تحلیل ــق اج منط

می دهیــم.
● اجــرای تحلیــل: ايــن قســمت شــامل چگونگــی تنظیــم هــر پنجــرة گفتگــو در نرم افــزار 
همــراه تصاويــری از محیــط نرم افــزار اســت. همچنیــن در ايــن قســمت، توضیــح می دهیــم چــرا 

ــم. ــتفاده کرده اي ــا اس ــی گزينه ه از برخ
● بــرون داد تحلیــل: ايــن قســمت جنبه هــای مهــم بــرون داد آمــاری را همــراه تصاويــر و 

توضیحــات مربــوط بــه آن هــا ارائــه می کنــد.
ــا  ــم انواعــی از روش هــا را ب ــان ايــن کتــاب، ســعی کرده اي ــه دلیــل گوناگونــی مخاطب ب
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ــی کــه اصــول اساســی ورود  ــال، فصل هاي ــرای مث ــم؛ ب ــاوت در آن بگنجانی پیچیدگی هــای متف
و دســت کاری داده هــا در IBM SPSS، روش هــای آمــار توصیفــی، همبســتگی، رگرســیون 
t و تحلیــل  خطــی ســاده، رگرســیون چندگانــه، مجــذور کای تک عاملــی، آزمون هــای 
ــای  ــرای دوره ه ــبی ب ــات مناس ــوند، موضوع ــامل می ش ــی را ش ــی و دوعامل ــس يک عامل واريان
ــی  ــل داده هــا، ارزياب ــة فصل هــا تبدي ــل داده هــای ســطح يــک و دو هســتند. بقی آمــاری و تحلی
ــس  ــل واريان ــتیک، تحلی ــیون لجس ــار، رگرس ــل اعتب ــا، تحلی ــل بق ــا، تحلی ــض پیش فرض ه نق
چندمتغیــری، مقیاس بنــدی چندبعــدی، تحلیــل خوشــه ای، مدل يابــی چندســطحی، تحلیــل 
عاملــی اکتشــافی و تأيیــدی و مدل يابــی معادلــة ســاختاری، مباحــث مهمــی را شــامل می شــوند 

ــب اند. ــرفته تر مناس ــاری پیش ــای آم ــرای دوره ه ــه ب ک
و  نويسندگان  يافته اند.  نوزده بخش سازمان  در  دارد که  اين کتاب شصت وشش فصل 
مدرسان مختلف ممكن است اين فصل ها را به شیوه  ای ديگر سازمان دهند و به ترتیب متفاوتی 
با  نشان می دهد چگونه  به خوانندگان  اين کتاب که  اولیه  به  هرحال،  جز فصل های  ارائه کنند. 
فايل داده های IBM SPSS کار کنند، بیشتر فصل های تحلیل داده ها را می توان به تنهايی به کار 
برد و هر فصل به کاربران امكان می دهد با روش های تحلیلی ای که نیازهای آن ها را برآورده 
می کنند، آشنا شوند، ولی برخی از فصل ها روش هايی را مطرح می کنند که پايه و اساسی برای 
روش های ديگر در فصل  های  بعد هستند و در نتیجه بايد در ترتیب خواندن و به کار بردن آن ها، 
اين موضوع مد نظر قرار گیرد )مثاًل کاربران بايد مدل يابی معادلة ساختاری را فقط بعد از آشنايی 

با تكنیک های رگرسیون و تحلیل عاملی به کار ببرند(. 
بخــش اول بــا عنــوان »شــروع کار بــا IBM SPSS« ســه فصــل را شــامل  می شــود  کــه در 
آن هــا اصــول پايــه IBM SPSS ارائــه می شــود. در فصــل اول، مقدمــه ای بــر IBM SPSS، فصــل 
 IBM SPSS بــه Excel و فصــل ســوم، انتقــال داده هــا از IBM SPSS دوم، وارد کــردن داده هــا در

ــوند.  ــف می ش توصی
بخش دوم با عنوان »دستیابی به برون داد آماری و ويرايش و ذخیره سازی آن«، سه فصل را 
دربر می گیرد که در آن روش های دست کاری برون داد آماری IBM SPSS  شرح داده  می شود. 
فصل چهارم، اجرای روش های آماری در IBM SPSS، در فصل پنجم ويرايش برون داد داده ها و 

در فصل ششم ذخیره و کپی کردن برون داد داده ها توضیح داده می شوند. 
ــر  ــه ب ــود ک ــامل می ش ــل را ش ــه فص ــا«، س ــت کاری داده ه ــوان »دس ــا عن ــوم ب ــش س بخ
چگونگــی ســازماندهی داده هــای موجــود تمرکــز دارد. در فصــل هفتــم، مرتب ســازی و انتخــاب 
ــام کــردن  ــا و در فصــل نهــم، ادغ ــای داده ه ــا، در فصــل هشــتم، جداســازی فايل ه آزمودنی ه
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ــود. ــی می ش ــه بررس ــای جداگان ــا از فايل ه داده ه
بخــش چهــارم، »روش هــای آمــار توصیفــی«، ســه فصــل را شــامل می شــود کــه در آن 
روش هــای خالصــه کــردن داده هــای توصیفــی ارائــه می شــود. فصــل دهــم بــر تحلیــل شــمارش 
ــای  ــبة اندازه ه ــی محاس ــر چگونگ ــم ب ــل يازده ــا(، فص ــه ای )فراوانی ه ــای طبق ــی متغیره فراوان
ــر گزينه هــای ديگــر  ــری )توصیف کننده هــا( و فصــل دوازدهــم ب گرايــش مرکــزی و تغییرپذي

بــرای بررســی متغیرهــای موجــود در فايــل داده هــا )اکتشــاف( تمرکــز دارنــد.  
بخــش پنجــم بــا عنــوان »تبديل هــای داده هــای ســاده«، پنــج فصــل را شــامل می شــود کــه 
ــم. در فصــل ســیزدهم، بهنجــار کــردن  ــا را نشــان می دهی در آن چگونگــی دســت کاری متغیره
متغیرهــا بــا نمــرة z توصیــف می شــود. در فصــل چهاردهــم نشــان داده  می شــود چگونــه مقاديــر 
ــداری کــه در  ــدی دي ــارة  طبقه بن ــد و در فصــل پانزدهــم درب ــاره کدگــذاری کنی ــا را دوب متغیره
ــبة  ــی محاس ــانزدهم چگونگ ــل ش ــود. در فص ــث می ش ــی رود، بح ــه کار م ــا ب ــدی داده ه طبقه بن
متغیرهــای جديــد از داده هــای موجــود و در فصــل هفدهــم چگونگــی تبديــل تاريخ هــا بــه ســن 

ــود. ــان داده  می ش نش
بخش ششم با عنوان »ارزيابی پیش فرض های توزيع نمره«، چهار فصل را شامل می شود 
که پیش فرض های زيربنايی بیشتر روش های آماری مطرح شده در اين کتاب را دربر می گیرد. 
داده های  شناسايی  بر  نوزدهم  فصل  تک متغیری،  پرت  داده های  شناسايی  بر  هجدهم  فصل 
پرت چندمتغیری، فصل بیستم بر ارزيابی شكل توزيع: نرمال بودن، کجی و کشیدگی و فصل 

بیست ويكم بر تبديل داده های برای جبران نقض پیش فرض های آماری تمرکز دارند.
بخش هفتم با عنوان »همبستگی دومتغیری« دو فصل برای استفاده از همبستگی را دربر 
بیست وسوم  فصل  در  و  پیرسون  همبستگی  اجرای  چگونگی  بیست ودوم  فصل  در  می گیرد. 

چگونگی محاسبه همبستگی اسپیرمن و تاو کندال شرح داده  می شود. 
بخش هشتم با عنوان »رگرسیون )پیش بینی( متغیرهای کّمی« شش فصل را دربر می گیرد 
که درآن ها به بررسی رگرسیون ساده و چندگانه و مدل يابی چندسطحی می پردازيم. در فصل 
بیست وچهارم رگرسیون خطی ساده شرح داده می شود. در فصل بیست وپنجم چگونگی در مرکز 
قرار  دادن متغیر پیش بین نشان داده  می شود. فصل بیست وششم نیز رگرسیون خطی چندگانه و 
فصل بیست وهفتم رگرسیون خطی سلسله مراتبی را دربر می گیرد. همچنین در فصل بیست وهشتم 

رگرسیون چندجمله ای و در فصل بیست ونهم مقدمه ای بر مدل يابی چندسطحی ا رائه می شود.
بخش نهم  نیز با عنوان »پیش بینی متغیرهای مقوله ای« سه فصل را دربر می گیرد که در آن 
به بررسی رگرسیون لجستیک می پردازيم. فصل سی ام رگرسیون لجستیک دوحالتی )دوارزشی(، 
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فصل سی ويكم تحلیل ROC و فصل سی ودوم رگرسیون لجستیک چنداسمی شامل می شود. 
بخش دهم با عنوان »تحلیل بقا« سه فصل را دربر می گیرد که در آن ها انواع تحلیل های 
بقا ارائه می شود. در فصل سی وسوم تحلیل جدول زندگی، در فصل سی وچهارم روش کاپالن ـ 

میر و در فصل سی  وپنجم روش رگرسیون کاکس توصیف می شوند. 
شامل  را  فصل  دو  اندازه گیری«  کیفیت  برای  معیاری  »اعتبار  عنوان  با  يازدهم  بخش 
می شود؛ فصل سی وششم تحلیل اعتبار مربوط  به همسانی درونی و فصل سی وهفتم تحلیل اعتبار 

مربوط به اعتبار ارزياب ها را دربر می گیرد. 
از روش های  انواعی  »تحلیل ساختار« دو فصل دارد و در آن  با عنوان  بخش دوازدهم 
تحلیل عاملی توصیف می شود. در فصل سی وهشتم تحلیل مؤلفه های اصلی و تحلیل عاملی و در 

فصل سی ونهم تحلیل عاملی تأيیدی شرح داده  می شوند.
بخش سیزدهم با عنوان »ارزيابی مدل های علّی )پیش بین(« شامل چهار فصل است که با 
مدل سازی ارتباط دارد، ازجمله تحلیل میانجیگری و مدل سازی معادلة ساختاری. در فصل چهلم، 
تحلیل میانجیگری ساده و در فصل چهل ويكم و چهل  ودوم، به  ترتیب تحلیل مسیر با استفاده از 
رگرسیون چندگانه و ايموس توصیف می  شوند. در فصل چهل وسوم نیز مقدمه ای بر مدل سازی 

معادلة ساختاری ارائه می  شود.
بخش چهاردهم با عنوان »آزمون t«، از سه فصل تشكیل شده  است که انواعی از آزمون های

t تک نمونه ای، در   t را دربر می گیرد. در فصل چهل وچهارم، چگونگی  اجرای يک آزمون 
فصل چهل وپنجم، آزمون t گروه های مستقل و در فصل چهل وششم، آزمون t نمونه های همبسته 

توصیف می شوند. 
را  فصل  هفت  آنكوا«  و  آنوا  تک متغیره:  گروهی  »تفاوت های  عنوان  با  پانزدهم  بخش 
بررسی  دوعاملی  و  يک عاملی  واريانس  تحلیل  روش های  انواع  آن ها  در   که  می شود  شامل 
با استفاده از روش GLM )مدل خطی  می شوند. فصل چهل وهفتم آنوای بین گروهی يک راهه 
IBM SPSS را توصیف می کند. فصل چهل وهشتم، تحلیل روند چندجمله ای، فصل  کلی( در 
آنوای  پنجاهم،  فصل  و  کوواريانس(  )تحلیل  يک عاملی  بین آزمودنی  آنكوای  چهل ونهم، 
درون آزمودنی  آنوای  پنجاه ويكم  فصل  در  همچنین  می گیرد.  دربر  را  بین آزمودنی  دوعاملی 
يک عاملی، در فصل پنجاه ودوم اندازه گیری های مكرر با استفاده از مدل های خطی آمیخته و در 

فصل پنجاه وسوم طرح آنوای دوعاملی آمیخته بررسی می شوند.    
ــوا و  ــای مان ــری: تحلیل ه ــی چندمتغی ــای گروه ــوان »تفاوت ه ــا عن ــانزدهم ب ــش ش بخ
ــامل  ــخیصی را ش ــع تش ــل تاب ــوا( و تحلی ــری )مان ــس چندمتغی ــل واريان ــخیصی«، تحلی ــع تش تاب
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بــه بررســی چگونگــی اجــرای مانــوای بین آزمودنــی  می شــود. در فصــل پنجاه وچهــارم 
يک عاملــی می پردازيــم.  فصــل پنجاه وپنجــم تحلیــل تابــع تشــخیصی را دربــر می گیــرد و 
ــی دوعاملــی توصیــف می شــود. ــوای بین آزمودن در فصــل پنجاه وششــم چگونگــی اجــرای مان

بــه  مربــوط   فصــل  دو  دارد،  نــام  چندبُعــدی«  »مقیاس بنــدی  کــه  هفدهــم  بخــش 
ــدی  ــدی چندبُع ــم، مقیاس بن ــل پنجاه وهفت ــود. در فص ــامل می ش ــدی را ش ــدی چندبُع مقیاس بن
ــا اســتفاده از رويكــرد متريــک کالســیک و در فصــل پنجاه وهشــتم، مقیاس بنــدی چندبُعــدی  ب

بــا اســتفاده از رويكــرد مقیاس بنــدی تفاوت هــای فــردی را توصیــف می کنیــم.
ــر  ــه ای را درب ــل خوش ــل تحلی ــه ای« دو فص ــل خوش ــوان »تحلی ــا عن ــم ب ــش هجده بخ
می گیــرد. در فصــل پنجاه ونهــم تحلیــل خوشــه ای سلســله مراتبی توصیــف می شــود و در 

ــود.  ــرح داده  می ش ــن ش ــرد k میانگی ــصتم رويك ــل ش فص
ــی«  ــای فراوان ــل داده ه ــرای تحلی ــک ب ــای ناپارامتري ــوان »روش ه ــا عن ــم ب ــش نوزده بخ
ــای  ــه روش ه ــوط ب ــه مرب ــود ک ــامل  می ش ــل را ش ــش فص ــت و ش ــاب اس ــن کت ــر اي ــش آخ بخ
آمــاری ناپارامتــری اســت. در فصــل شــصت ويكم، آزمــون  دوجملــه ای و در فصــل شــصت ودوم، 
آزمــون مجــذور کای يک عاملــی بررســی می شــود. در فصــل شصت وســوم بــه بررســی آزمــون 
مجــذورکای دوعاملــی بــا فراوانی هــای مشاهده شــده در برابــر فراوانی هــای مــورد انتظــار 
می پردازيــم. در فصــل شــصت وچهارم چگونگــی انجــام تحلیــل خطــر را نشــان می دهیــم و 
ــل  ــز در فص ــر نی ــرد. در آخ ــر می گی ــذور کای را درب ــای مج ــصت وپنجم روش اليه ه ــل ش فص

ــود.  ــرح داده  می ش ــله مراتبی ش ــی سلس ــم خط ــل لگاريت ــم تحلی شصت وشش
وارد کردن عبارت ISBN 9781118357019  در سايت booksupport.wiley.com دسترسی 
کتاب  اين  از  فصل  هر  در  که  کرد  خواهد  امكان پذير  را  داده هايی  فايل  مجموعة  به  کاربران 
استفاده شده  است. کاربران می توانند اين فايل ها را دانلود و تحلیل های ما دربارة فايل داده ها را 
در رايانه های شخصی خود دنبال کنند؛ البته بايد پیش  از آن، نرم افزار IBM SPSS را روی سیستم 

خود نصب کنند. 
از آنجا که اين کتاب خوانندگان و کاربران متفاوتی دارد، چندين راهكار متفاوت برای 
مطالعه آن پیشنهاد می کنیم. به کاربران مبتدی توصیه می کنیم قبل از اين که سراغ فصل های دهم، 
يازدهم، دوازدهم، بیست ودوم، بیست وچهارم، چهل وپنجم، چهل وهفتم، پنجاهم و شصت ودوم 
بروند، فصل اول تا نهم را به دقت مطالعه کنند. دانشجويان کارشناسی که با کار با اين نرم افزار 
ديگر  نیاز،  صورت  در  می توانند  پژوهشگران  يا  تكمیلی  تحصیالت  دانشجويان  هستند،  آشنا 

فصل ها را مطالعه کنند.  




