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مقادیر گم شده برخورد کند. برای  با بعضی از پاسخ ها در مجموعه ی داده ها، مانند SPSSاست که کاربر بخواهد 

موقعی به کار می  Eکه طبقه  (E, D,C,B,A)مثال فرض کنید که در یک نظر سنجی، پنج طبقه به کار رفته است

برای حالتی است که وی سوال را نفهمیده است. در  Dکه شرکت کننده از دادن پاسخ امتناع می کند و طبقه ی رود 

می خواهد که با این پاسخ ها مانند مقدار گم شده برخورد کند، اما اطالعات مربوط به  SPSSاین حالت کاربر از 

اصطالحا کاربر می خواهد  SPSSرا برای ارائه ی فراوانی نسبی آنها در خروجی نگه دارد. در  E و Dپاسخ های 

گرفته شود)که در مقابل  در نظر (user-missing value)که بعضی از پاسخ ها به عنوان مقادیر گم شده ی کاربر 

 یستم است(.مقادیر گم شده ی س

بخواهد که با  SPSS ی یک امتحان، کاربر می تواندبرای مثال، در تجزیه و تحلیل مجموعه نمرات قبولی و افتاده

 مقادیر زیر به عنوان مقادیر گم شده برخورد کند:

 .55/9نمرات بین صفر تا  .1

دادن امتحان را ترک می کند. )ترک امتحان را می توان با یک کد مواردی که داوطلب بدون بدون پاسخ  .2

نشان داد. عالمت منفی کمک می کند تا دریابیم که عدد مربوطه نمی تواند  -2قراردادی و نامربوط مثل عدد

 صحیح باشد.(

 جهت تعریف کردن این گونه مقادیر گم شده مراحل زیر را دنبال کیند.

 قرار داده و کلیک کیند.  Missingن نشان گر ماوس را بر روی ستو -1

 باز شود. Missing valuesکلیک کنید تا کادر گفتگوی  Noneروی سه نقطه ی سایه دار سمت راست  -2

انتخاب شده است. سه کادر متنی زیر آن، این امکان را به کاربر می  No missing valuesابتدا گزینه ی  -3

این سه  SPSSرا تعریف کند که در  (Discrete Missing values)دهد تا سه مقدار مفقود جداگانه 
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 Two – Related Samples Test: خروجی دستور 11-3شکل 

نشان  P- Valueو  Zدهد.مقدار مجموع رتبه های مثبت و منفی را نشان می (Ranks)اولین جدول خروجی 

 مورد پذیرش قرار میگیرد. 𝐻0میدهد که فرض 

ه اما این فرض را دارد ککند، ویلکاکسون در مورد نرمال بودن و یکنواختی واریانس فرضی نمی آزمونهرچند 

نیز به اثرات مقادیر پرت )هرچند نه به حد  آزموناند. این هایی باشکل توزیع یکسان آمدهدو نمونه از جامعه

 ( حساس است.t آزمون

باشد. اما از آن استوارتر است را میتوان با کلیک کردن ویلکانسون می آزمونکه همانند  عالمت آزمون

 نمود.چهارگوش آن، درخواست 

 برای متغیرهای کیفی دو حالت جفت کاربرد دارد. (Mc Nemar)مک نمار  آزمون

 ویتنی –من  آزمونهای مستقل: نمونه 3-8



Variables Are Coded As   در این بخش تعیین می کنیم که متغیر های اولیه به صورت دو حالتی یا رده :

 ای کدبندی شده اند . این عمل را با انتخاب یکی از دو گزینه ی زیر انجام می دهیم :

Dichotomies:  این گزینه را زمانی انتخاب می کنیم که متغیر های اولیه )متغیرهایی که به درون جعبه

ای چند پاسخه منتقل شده اند ( دارای دو رده باشند . با انتخاب این گزینه، یک مجموعه شامل مجموعه متغیره

چندین متغیر دو حالتی ایجاد می شود . سپس یک مقدار صحیح برای مشخص نمودن مقدار شمارش شونده 

کادر  پاسخ ) مقداری از متغیرها که مطلوب ماست یعنی یکی از دو کدی که معرف رده ها هستند( در

Counted value . وارد می کنیم 

هر متغیر اولیه دارای حداقل یک پیشامد با مقدار قابل شمارش است که یک رده از مجموعه متغیرهای دو حالتی 

 را تشکیل می دهد . 

Categories:  زمانی این گزینه را انتخاب می کنیم که متغیرهای اولیه دارای بیش از دو رده باشند . بعد از

اب این گزینه برای ایجاد یک مجموعه شامل چندین متغیر رده ای که دارای دامنه ای یکسان هستند )این انتخ

مجموعه چند متغیره در حقیقت یک متغیر ترکیبی است (، یک مقدار صحیح برای مینیمم و ماکسیمم مقادیر 

 وارد می کنیم . Rangeی به ترتیب در جعبه هادامنه رده های مجموعه متغیرهایی رده بندی چند پاسخه، 

Name:  )در این کادر، نام مجموعه در بر گیرنده متغیرهای اولیه را مشخص می کنیم تا هفت شناسه )کاراکتر

 برای نام مجموعه متغیرهای چند پاسخه وارد می کنیم . 

Label:  یک برچسب اختیاری برای توصیف مجموعه متغیر چند پاسخه می توانیم وارد کنیم . برچسب می

فعال شده و می توان این نام را به کادر  Addشناسه وارد شود . با ورود نام متغیر چند پاسخه ، کلید  40تواند تا 

Mult Response Sets  منتقل نمود . برنامهSPSS ( ج$یک عالمت دالر ) نام تعیین شده قرار می دهد لوی 



چند هم »می تواند گمراه کننده باشد. اگر بین متغیرهای مستقل وابستگی خطی وجود داشته باشد، گفته می شود که 

 وجود دارد. (Multicollinearity) «خطی

 عبارتند از:« چند هم خطی»برخی از نشانه های وجود 

 می شود.« حذف»و یا « اضافه»د ضرایب وقتی یک متغیر به مدل تغییرات زیاد در بر آور 

  یک یا چند نقطه از داده ها.« حذف»یا « تغییر»تغییرات زیاد در ضرایب به هنگام 

 .عالمت جبری ضرایب برآورد شده بر خالف انتظار باشد 

 .خطای معیار ضرایب رگرسیون زیاد باشد 

 استفاده کرد. یک شاخص« چند هم خطی»عالوه بر نشانه های فوق، می توان از برخی آماره ها نیز در شناسایی وجود 

 است. (tolerance) «تلرانس»برای بررسی وجود وابستگی خطی، 

 بررسی چند هم خطی بودن مدل

)تلرانس( و  Toleranceهای )چند هم خطی( داده ها می توانید از آماره   (Multicollinearity)برای بررسی 

VIF  موجود در نرم افزارSPSS :استفاده کنید. برای بررسی این امکان از الگوهای زیر استفاده کنی 

 بودن مدل بررسی شود. چند هم خطی، باید VIF > 10اگر 

 باشد. اریب دار، ممکن است رگرسیون VIF > 1اگر 

 وجو دارد. مشکل جدی، یک Tolerance <0.01اگر 

 وجود دارد. مشکل حاد، یک Tolerance < 0.02اگر 



 

 . تغییر اندازه نمایه های نوار ابزار15شکل

 ویرایش کردن

، امکانات ویرایشی مناسب جهت SPSSدر سربرگ صفحه اصلی   (edite)ویرایش کردن در گزینه های 

از گزینه های ایجاد تغییرات ضروری در متغیرها و آزمودنی ها وجود دارد که در زیر به صورت مختصر برخی 

 مهم شرح داده می شوند.

اگر به اشتباه یک متغیر یا یک آژمودنی را از میان داده ها حذف کردید، به کمک  :(Undo)اصطالح مجدد 

توانید داده ها را مجدداً به شکل پیش از تغییر ) حذف( باز گردانید. ) کلیدهای میان بر بر می  undoگزینه ی 

 (.Ctrl+Zروی صفحه کلید 
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 . نتیجه ی مربوط به ارتباط میان هوش و عملکرد تحصیلی1خروجی 

و در  612/3ه می شود، همبستگی میان هوش و عملکرد تحصیلی برابر با مشاهد 1همان گونه که در خروجی 

 از لحاظ آماری معنی دار است . >p 333/3سطخ 

از این  1در خروجی  333/1بنابراین ، فرضیه پژوهش دال بر ارتباط مثبت  میان دو متغییر تایید می شود. مفهوم 

مورد احتمال دارد نتیجه ی  3ی یکسان اجرا شود، تنها مرتبه با شیوه 1333قرار است که اگر این پژوهش برای 

 معنی داری مشابه این پژوهش حاصل نشود.

بررسی رابطه ی میان استرس های زندگی و افسردگی با توجه به نفس کنترلی  نهمین مثال پژوهشی: 

 حمایت های اجتماعی ادراک شده.

س از کنترل حمایت های اجتماعی ادراک پرسش پژوهش : رابطه ی میان استرس های زندگی و افسردگی پ

 شده از روی متغییر پیش بین )استرس های زندگی( و متغییر مالک )افسردگی( چگونه است؟

 فرضیه ی پژوهشگر: بین استرس های زندگی و افسردگی رابطه ی مثبت وجود دارد.



 بخش بیست و هشتم: رگرسیون

 روش های گوناگون رگرسیون چند گانه

کانون فصل پنجم این کتاب بر کاربرد روش های گوناگون رگرسیوون ننیم غترویری غتزرکیت اسی ا در ایین فصیل 

هی به رگرسوون انحنایی و هزبسیتگی یییر بنیایی خواهی   یم و غایاپ هیای پ وه یی عالوه بر رگرسوون خطی، نگا

غتناسب با آن طرح غی  ودا رو ین  یمن غمیاغون هززبسیتگی کی و یی و  تییی، یغونیه سیای درب و ف یم ب تیر 

 فراهم غی کنما SPSSرگرسوون و غمل ای واسطه ای کک غتروری را به کزک 

طیه ی سیاده و ننمگانیه وی گیی هیای   صیوتی   روان ن نیمی، بیرون بررسی راب دوازدهمین مثال پژوهشی:

 گرایی، کوافق  ویی، رو ن ف ری و وظویه  ناسی( و عتت نیس با راننمگی غ اطره آغوت در راننمگان

 فرضیه های تک متغیری پژوهش

 روان ن نمی با راننمگی غ اطره آغوت رابطه ی غاب  داردا -1

 غ اطره آغوت رابطه ی غنیی داردابرون گرایی با راننمگی  -2

 کوافق  ویی با راننمگی غ اطره رابطه ی غنیی داردا -3

 رو ن ف ری با راننمگی غ اطره آغوت رابطه ی غنیی داردا -4

 وظویه  ناسی با راننمگی غ اطره آغوت رابطه ی غنیی داردا -5

 طره آغوت رابطه ی غنیی دارداعتت نیس با راننمگی غ ا -6



کنترپ یا یدودن اثر غترورهای غقمم در کحلول، یعنی عتت نیس و وظویه  ناسی ای روی غترورهای روان ن نمی و 

 راننمگی غ اطره آغوت را ن ان غی دهما

رگرسوون را به   ل دیگر نوت غی کوان کعبور و کیسور کردا ای آنجا که ایین اویان ن ته غ م: وین های استانمارد 

ای کحلول رگرسوون روی نزره های استانمارد حاصل غی  ونم، غیی کیوان گیی  در ایای ییک واحیم کروویر در 

غسیتقل، انحراف استانمارد غترور غستقل، غی کوان گی  در ایای یک واحم کروویر در انحیراف اسیتانمارد غترویر 

Beta  واحم در انحراف استانمراد غترور وابسته کروور ایجاد خواهم  ما طبوعی اس  هر نیه غقیمارBeta  بو یتر

غی کوان ای ان به ضریب کیأثور  کعبویر  با م، اثر آن در غترور وابسته غنع س غی  ود و این هزان نوتی اس  که

 کردا

کنوم، غیی کوانویم وین اختصاصیی هیر غترویر را بیا ی یمیگر  ای اویان استانمارد رگرسوون کو ه  6اگر به بلوب 

(، روان ن نییمی   -123/3(، وظویییه  ناسییی  -431/3وین رگرسییوون عییتت نیییس   6غقایسییه کنوییما در بلییوب 

اویان کیأثور ( آغمه اسی ا ایین 330/3( و کوافق  ویی  -123/3(، رو ن ف ری  -353/3(، برون گرایی  130/3

اننمگی غ اطره آغوت پس ای کنترپ غترورهیای دیگیر ای روی آن غترویر غیورد نظیر و غترویر را بر غترور رهر غترور 

وابسته ن ان غی دهما هزان گونه که غالحظه غی  ود، بو ترین و کزترین اویان به غترورهای عتت نیس و کوافق 

ه روش سلسله غراکبیی  ویی کعلق داردا به هر کرکوب دیگری که غترورهای پو ی بون را در غعادله ی رگرسوون ب

 هوچ کرووری ن واهم کردا 6وارد کنوم غقمار اویان رگرسوونی آن ها  در بلوب 

و یود دارد و غعنیی داری  Betaکه غقمار آن در کنار هر کمام ای غقیادیر   t نضرایب رگرسوون با یک آیغو

غرکبط با آن، آیغوده غی  ونما با وارسی  موپ ضرایب رگرسوون غی کوان دریافی  کیه در بلیوب اوپ و دوم 



رهای غستقل و با غترورهای وابسته به دس  غی آیم، غترور کرکوبی نوت گیته غی  ودا هزبستگی ییر کرکوب خطی غترو

 بنایی هزاننم رگرسوون خطی غعزولی وا م غیروضه هایی به قرار ییر اس :

 ارکباط خطی غوان غترورها  ا1

 فاصله ای بودن داده ها  ا2

 کوییع نرغاپ ننم غتروری و ا3

 هزسانی پراکنمگی در داده هاافقمان هم خطی بودن ننمگانه و  ا4

کس  های غجتا قویاً کوصوه غی  یود،  tهزان گونه که انجام کحلول ننم غتروری قبل ای بررسی نتایج  نکته ی مهم:

بر هزون قواس انجام یک کحلول هزبستگی ییر بنایی پوش ای کحلول رگرسوون های  ماگانه برای پوش بونیی ننیمین 

( فصل غ ترب غعنی غترور وابسته ضروری و الیم اس   به عبارت دیگر، کا غوان دو غجزوعه غترور   غستقل و وابسته

 پ کردن کحلول های رگرسوون غجتا باع  افتایش خطای نوع اوپ غی گردداداری یاف  ن ود، دنبا

 در هیمهزون غااپ پ وه ی،  تئوات هزبستگی ییربنایی و آغاره های آن ک ریح غی  ودا

بررسی رابطه ی غوان غترورهای   صوتی   روان ن نمی، برون گرایی، وظویه  ناسیی هفدهمین مثال پژوهشی: 

 رهای سایغانی   خ نودی  رلی، عمال  سایغانی، حوادث  رلی و استرس های  رلی(او کوافق  ویی( با غترو

 فرضوه ی پ وهش: غوان وی گی های   صوتی و غترورهای سایغانی فصل غ ترب غعنی داری و ود داردا

ردا در این پ وهش ن ار غترور غستقل   وی گو ای   صوتی( و ن ار غترویر وابسیته   غترورهیای سیایغانی( و یود دا

وش ای انجام ن ار رگرسوون  ماگانه، ی هزبستگی ییربنایی استیاده غیی  یودا برای کحلول داده های این پ وهش، پ

 در ییر غراحل ا رایی هزبستگی ییربنایی بوان غی  ودا



و aمحاسبه شده در تحلیل رگرسیون ) مربوط به مسیرهای  tاستفاده کنید فقط الزم است تست های  2در شکل 

b را در جعبه های ) at  وbt  هر دو روش با توجه به گرد کردن اعداد برابر قرار دهید و فرمان را اجرا کنید. نتایج

توجه به آماره ی سوبل، آریان و گودمن فرضیه  یاثر غیر  مشاهده می شود، با 2است. همان گونه که در شکل 

 از لحاظ آماری معنی دار است. 239/2و  292/2، 244/2مستقیم به ترتیب با آلفای 

√0.2952 × 0.0972 + 0.2562 × 0.0952 

𝑡 =
𝐵𝑎 × 𝐵𝑏

𝑆𝐵𝑎𝐵𝑏
=
0.256 × 0.295

0.03753
=
0.07552

0.03753
= 2.012 

 2129در جدول و با خطای آلفای  (17=3-20)درجه ی آزادی  با tاست و نسبت  21262محاسبه شده tنسبت 

 است. بنابراین، فرضیه ی دوم پژوهش نیز تأیید می شود. 61642و آزمون یک دامنه برابر با 

آیا امکان پذیر است که فرد جای متغیر مستقل و میانجی گر را تغییر دهد و مدل دیگری را آزمون  پرسش:

کند؟ به نظر می رسد تفسیر این مطلب که حواس پرتی از طریق تولید نگرانی بر میزان حوادث اثر می گذارد 

ه تر از ایده ی معکوس آن است. به بیان دیگر، این ایده که نگرانی تولید حواس پرتی می کند موجدشوار باشد. 

بدین لحاظ بررسی اثر غیر مستقیم حواس پرتی با میزان حوادث از طریق نگرانی منطقی نمی باشد. اما در 

خصوص ارتباط اضطراب بر شکایات جسمانی از طریق افکار وسواسی و بالعکس این قضیه چه می توان گفت؟ 

طراب تولید افکار وسواسی می کند و به نوبه ی خود افکار ژوهشگر ممکن است عقیده داشته باشد که اضیک پ

 وسواسی منجر به باال رفتن شکایات جسمانی می شود.

، اضطراب متغیر مستقل، افکار وسواسی متغیر میانجی گر و شکایات جسمانی متغیر وابسته به حساب در مثال فوق

أخر اضطراب و افکار وسواسی وجود داشته باشد می آیند. اگر دیدگاه های نظری متفاوتی نسبت به اثر تقدم و ت

و یا خود پژوهشگر ادله هایی در دست داشته باشد که افکار وسواسی نیز می توانند به اضطراب منجر شوند و 



 

 . نتایج همبستگی ساده و تفکیکی متغیر کاهنده از روی متغی مستقل وابسته1خروجی

و زیبایی  (weight)مالحظخ می شود، همبستگی ساده میان وزن  1همان گونه که در نخستین جدول خروجی 

(Beutifulness)  غیر معنی دار و ارتباط وزن با چربی مثبت و ارتباط زیبایی با چربی منفی است. در دومین

جدول از همین خروجی، هنگامی که متغیر بافت چربی از روی وزن و زیبایی کنترل می شود، ارتباط غیر معنی 

 تغییر می کند.( r=948/2به ) 269/2دار میان متغیر مستقل و وابسته از 

کاهنده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسئله به پژوهشگر کمک می کند تا در صورت رد  مفهوم متغیر

هش، رد خصوص حضور متغیر کاهنده مشکوک شود و به سادگی از فرضیه ی معقول خود چشم فرضیه ی پژو

لی با این حال، می شود، و yو  xپوشی نکند. هر چند که به ندرت کنترل یک متغیر باعث افزایش رابطه ی میان 

 پژوهشگر باید برای مواجه با این حالت نادر اماده باشد.

 متغیر تعدیل گر



ج کند تا نقطه ای ناممکن است. در حالت سوم، پژوهشگر باید تمام تجربه و دانش نظری خود را بسیتعدیل گر 

از متغیر تعدیل گر )هوش( را که حد فاصل سودمندی پیام های هیجانی و منطقی برای افراد به اصطالح با هوش 

هستند را تشخیص دهد. به طور مثال، ممکن است پژوهشگر به این نتیجه برسد که پیام های هیجانی و کم هوش 

مؤثر خواهد بود. تحت  82ی منطقی برای افراد با بهره هوش باالتر و پایین تر و پیام ها 82با هوش بهر برای افراد 

ب باال هستند  82و به آن هایی که از نمره  6کد  82شرایط فرض مذکور، او باید به افراد پایین تر از بهره هوشی 

دو اختصاص دهد و سپس با یک تحلیل واریانس دو راهه، یعنی عامل هوش )دوسطح( و عامل نوع پیام )  2کد 

 سطح( ، اثر تعدیل کنندگی هوش را همانند حالت اول آزمون کند.

سه حالت ممکن است از رابطه ی میان متغیر مستقل و وابسته در سطوح مختلف متغیر تعدیل گر  6در شکل 

 اقتباس شده است. 6891از مقاله ی بارون و کنی  6نمایش داده شود. شکل 

 

 رد سطوح گوناگون متغیر تعدیل گر را نشان می دهد yو  x. حالت های مختلف ارتباط متغیر 6شکل



 بخش سی ام: تحلیل عامل ها

 

 تحلیل عوامل اکتشافی و تأییدی

ساده و منظم که به دسته بندی مقیاس ها و متغیرهایی که از فی را می توان به عنوان شیوه ای تحلیل عوامل اکتشا

برای جستجوی ساختار  لحاظ درونی با هم همبسته هستند، تعریف کرد. به طور سنتی، از تحلیل عوامل اکتشافی

بر داده ها، استفاده می شود.  عاملی زیربنایی یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده، بدون اعمال یک پیش فرض

در تحلیل عوامل اکتشافی، ساختار عالی زیر بنایی یک مجموعه از متغیرهای مشخص می شود. به طور مثال، 

های زیادی هستند استفاده می شود و یا از آزمون های روانی که از  مطالعاتی که در آن از پرسش نامه که شامل ماده

چندین زیر مجموعه از قبیل آزمون های مهارتی کالمی، توانایی استدالل منطقی و غیره تشکیل شده است، ضرورت 

می دهد. دسته بندی عاملی تعداد زیادی از آزمون ها یا ماده های یک پرسش نامه را با شیوه ی تحلیل عوامل نشان 

از طرف دیگر، تحلیل عامل اکتشافی کمک می کند تا حجم زیادی از متغیرها به تعداد مجدودی از عامل ها کاهش 

. برای نمونه، اگر درصد شناسایی می کند یابد و مهم تر از آن، هم پوشی میان عامل ها را به طرز مطلوبی کنترل

متغیر متفاوت که در تولید اضطراب امتحان دخالت  011عوامل اضطراب در دانش آموزان باشیم، ممکن است با 

متغیر  011دارند و بسیاری از آن ها ماهیتاً با هم شباهت دارند مواجه شویم. تحلیل عوامل اکتشافی ممکن است این 

را به سه مؤلفه ی اصلی که سرچشمه ی اضطراب امتحان را تشکیل می دهند، تحت عنوان مؤلفه ی درون مدرسه 

 ن خانواده و خود دانش آموز کاهش دهد.ای، درو



و به تعداد ماده های هر عامل که در  در وسط هر کدلم از این دو دایره عمود بر هم قرار دارند جای دهید

ماده  00دوم ماده و در عامل  .0تحلیل عوامل اکتشافی استخراج شد، کلیک کنید. برای مثال، در عامل اول 

فرمان  1بار کلیک کنید. در شکل  00بار و در دیگری  .0. بنابراین، در یکی از دایره های قرار گرفته بود

 است. های اجراء شده نمایش داده شده

 

 . متغیرهای مکنون، نشانگرها و خطاها1شکل

دو دایره ی بزرگی که پیکان هایی از آن ها به سمت مربع ها کشیده شده است، دو عامل مکنون هستند و مربع ها 

پیش بینی می شوند. به مربع های  ماده های پرسش نامه هستند که واریانس آن ها توسط عامل های مکنون خودشان

هستند، نشانگرهای هر عامل مکنون نیز گفته می شود. عامل مکنون یک متغیر فرضی است که اثرات  که ماده ها

 نشانگرهای مربوطه را در جای خود جای داده است.تمام 



، اوزان نمره های عامل ماده ها بر عامل های نهفته نشان داده شده است. به طور مثال، وزن نمره ی 00در خروجی 

به عامل  7bاست. بنابراین، ماده ی  14100و بر عامل حواس پرتی   14111بر عامل نقص حافظه  7bعاملی نشانگر 

 ا بخشی از آن ارائه شده است.، تنه00نقص حافظه تعلق دارد. به دلیل طوالنی بودن خروجی 

 

 اوزان نمر های عاملی(. مقادیر واریانس تبیین شده ی ماده ها بر حسب عوامل نهفته )00خروجی

تبیین شده ی ماده ها بر روی مدل ترسیم شده ی اولیه، الزم است دو  برای مشاهده ی اوزان استاندارد و واریانس

 اقدام صورت گیرد.

قرار دارد،  Default Modelکه در زیر  Unstandardized Estimatesاز کنار نوار فلش دار گزینه ی  -0

بر  Analyzeرا انتخاب کنید و سپس جهت اجرای فرمان از سربرگ   Estimates Standardizedگزینه ی

 کلیک کنید. Calculate Estimatesروی گزینه ی 

 View the Output Path Diagramاینک جهت مشاهده ی مقادیر استاندارد روی گزینه ای که عبارت  -2

قرار دارد. برای پیدا کردن  Analyze. گزینه ی مذکور در دومین شکل زیرین سربرگ قرار دارد کلیک کنید

 رجوع کنید. 9گزینه ی مذکور، به شکل 



 Cronbach's) از آزمون های آلفای کرونباخ، دو نیکه کردن و گاتمن سود جست. ضریب آلفای کرونباخ 

alpha)  0با موضوع هماهنگی درونی پرسش های ارتباط تنگاتنگی دارد و مقدار آن از لحاظ نظری بین صفر تا +

است. از آن جا که میان ماده های یک پرسش نامه منطقاَ باید همبستگی مثبت وجود داشته باشد، )با توجه به هم 

ری منفی نمی شود. البته اگر آزمودنی ها به طور جهت بودن مفهوم ماده ها( ضریب آلفای کرونباخ از لحاظ نظ

 تصادفی به پرسش نامه پاسخ بدهند، این احتمال وجود دارد که ضریب آلفای کرونباخ منفی شود .

در روش دو نیمه کردن ، اعتبار همبستگی میان دو نیمه ی آزمون )نیمه ی ماده های زوج و نیمه :  0دونیمه کردن

ضریب اعتبار  برای کل آزمون  براون( -ی شود و سپس به کمک فرمول )اسپیرمنی ماده های فرد( محاسبه م

محاسبه می شود. این روش ، همانند ضریب آلفای کرونباخ نسبت به همبستگی درونی پرسش ها و همسانی 

ه های پاسخگویی آزمودنی ها به ماده های آزمون ارتباط دارد. اگر دونیمه کردن آزمون بر اساس بارهای عاملی ماد

 آزمون صورت پذیرد، اعتبار آزمون به روش دو نیمه کردن به بیشترین مقدار خود افزایش پیدا میکند.

در نیمه ی   𝑥4و  𝑥2باشد ، قرار دادن  1x  ،90/1 =x2  ،10/1 =𝑥3 ،10/1  =𝑥4=19/1به طور مثال ، اگر بار عاملی 

 دیگر منجر به بیشترین ضریب دو نیمه کردن می شود.

 1گاتمن یکی دیگر از شیوه های ارزیابی درجه ی همسانی ماده های یک آزمون است. در این روش ،  روش

ضریب اعتبار محاسبه می شود که سومین ضریب برابر با ضریب آلفای  کرونباخ و چهارمین ضریب برابر با ضریب 

 حاصل از دو نیمه کردن است.

و فراموش کاری و کل مقیاس که با روش تحلیل عوامل اینک با بررسی ضریب اعتبار دو عامل حواس پرتی 

 اکتشافی و تاییدی تجزیه و تحلیل شدند،  پرداخته می شود.



 تحلیل مسیر و مدل یابیبخش سی و یکم: 

 تحلیل مسیر و مدل یابی معادالت ساختاری

تحلیل مسیی  سسر   مل  ای  گس یینی  سی  ه  ک  میت ک  ابسسری  گس رگ مایکس  ای مل  ای  مر ض  لل  

  کیا  لل  شیییمی ر  م  شییینر ه  اه  پژضاشیییی  تم یی م  هملی م  ایمیکلم ابنمیتی تحلیل مسیییی  ا  لمنس  مل  

 ایمنر  شسک  س  سی گضساط میی  مرغی ای  سیلسیه سی   شله تنج  رسگرم

امییم  ه  مرغی ای  حیضی  رگ مل  ا  وینگم مرغی ای  مکمن  ض ای یشیییی ای  غمرغی ای ش مشیاله شل گملسیی  

ی  سرر  م  شنر ض امییم  ه  سی مرغی ا ییمییله م  شینیلی سوحاحیب ا  تحلیل مسی ی مل  کیا  مدیر م یی ریگ 

 یشییی  ضسحل  جه  ا اضگر ک  یییه سیرریره م  شنری ا  طنگ یمر  سوحاح تحلیل مسی  ا  هیگ ا ره م  شنرم

کک  رکی  سی ضجنه تبیکز میی  تحلیل مسییی  ض مل  کیا  مدیر م یییی ریگ  ا  ج کی  مر ض  للی  رگ مل  سشیییگه 

 کی  للی  سی مرغی ای  مسیییرال غا ض  یسرش ا  مرغی ای  میییی  ض سی مرغی ای  میییی  ا  رسگرم رگ تحلییل مسیییی ی ج

مرغی ای  ضساسیر  غرگض  یسرش ک  ط ه  ححی  م  شنری رگ ونگت  ه  رگ مل  کیا  مدیر م یی ریگ  ج کی  ای  

ط ه ی ای  ای ج کی  لل  ک  رض یینک  ییز ایال ا گی  اسرمل  ا  لسیگم رکی ی ا گی  مل  ای  ا سشر  کی مل  ای 

 گض  تحلیل مسی  ض مل  ای  غی  ا سشر  ای گض  مل  کیا  مدیر م یی ریگ  سیییم م  سی رم

مل  ای  اییسشر  سیرنسگ ض ایرضسم اسرمل ض سس  مر ضض  ای  یی ضممل  ا  یرع مل  ای  غی  اییسشر  ضجنر یلسشر  

ملم   مل  ای  اییسشر  ی  گسی  ت  سی مل  ای  غی  اییسشر  اسرایشلی مل  ای  اییسشر  م جح سیلم تدسی  ض ترسی

سث سم لل  ک  جهر  میی  مرغی ای  مل  ض ییابسسر  انر   حیای رگ مل ی رض جمس  س  سییی  سی مل  ای  اییسشر  
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وارد کنیدم برای این کاه نارم  SPSSرا تحت عنوان یک متغیر در محیط  02و  022، 002سه مقدار  -

افزار اعداد مذکور را به عنوان فراوانی ب ناسد، باید وزن آن ها از نمره های پیوسته به فراوانی و داده 

 ( تغییر کندمVariables viewته )در قسمت های گسس

را انتخام کنید و سپس گزینه  weight casesگزینه  Dataج ت تغییر وزن داده ها، از سربرگ  -

 را عالمت دار نماییدم weight cases byی 

منتقل کنید  :Frequency tableسپس متغیر طبقه بندی شده را از جعبه ی سمت چپ به جعبه ی  -

 کلیک کنیدم OKفرمان وزن دادن بر گزینه ی و برای اجرای 

گزینااه ی  Analyzeاینااک باارای اجاارای آزمااون مجااذور کااای تااک متغیااری، از سااربرگ  -

Nonparametric tests  و از ان عام آن گزینه یChi-Square  را انتخام کنیدم سپس متغیار

ده و برای اجارای منتقل کر :Test variable listطبقه بندی را از جعبه ی سمت چپ به جعبه ی 

ارائه  0کلیک کنیدم کادر ارتباطی آزمون مجذور کای تک متغیری در شکل  okفرمان بر گزینه ی 

 شده استم
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کلیک کرده  Optionsظور بررسی ارتباط تفکیکی متغیرهای مقوله ای با فراوانی دیابت، بر گزینه ی به من -

را عالمت دار نماییدم دو رو  حذف پس رونده و ورود همزماان بارای  Association tableو گزینه ی 

روناده  طراحی شده اساتم از آن جاا کاه رو  حاذف پاس SPSSتحلیل داده های مقوله ای در نرم افزار 

(Use Backward eliminathon تمااام اطالعااات الزم باارای پاسااخگویی بااه فرضاایه ی پااهوهش و )

 اطالعات جانبی دیگر را فراه  می سازد، در این جا فقط کاربرد این رو  شرح داده می شودم

، را که همان حذف پس رونده است عالمت دار نگه دارید و برای اجرای فرمان SPSSپیش گزیده ی فعا  

کلیک نماییدم اروجی های مازادی که مستقیماً با فرضیه هاا ارتبااطی ندارناد، در ایان جاا  OKبر گزینه ی 

 گزار  نمی شوندم

 ارائه شده استم 5و 5نتایج حاصل از سی و دومین مثا  پهوه ی در اروجی 

 

 م نتایج حاصل از لگاریت  اطی برای آزمون اثرات چند راهه5اروجی 
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در آزمون کای اسکور، توزیع فراوانی های م اهده شده با یک توزیع نظری مقایسه می شود و هنگامی ایان 

طبقات اسمی که دارای هیچ ترتیب معینی نیستند، جماع آوری آزمون کاربرد مطلوبی دارد که فراوانی ها در 

شده باشندم اما اگر فراوانی های م اهده شده در یک نظ  منطقی مرتب شوند، کاربرد آزمون کالمو گاروف 

اسمیرونف برای ردیابی تفاوت فراوانی ها در طبقات مرتب شده از قابلیت آمااری ب تاری نسابت باه آزماون 

استم به طور مثا ، آزمون کای اساکور بارای مقایساه ی فراوانای م ارف کننادگان  کای اسکور براوردار

چ ار نوع چای یا فراوانی چ ار شبکه ی تلویزیونی و یا مقایساه ی فراوانای اودک ای در ف او  گونااگون 

 مناسب استم اما مقایسه ی فراوانی حوادث منجر به فوت در رانندگان پیر، میان سا ، جوان و نوجوان توسط

آزمون کالموگروف اسمیرونف مطلوم تر می باشدم توجه داشته باشید که در مثا  مذکور، باه ساطوح سانی 

 رانندگان، طبقات مرتب شده اطالق می شودم

در آزمون کالموگروف اسمیرونف عالوه بر توجه بر توزیع های نظری و فراوانای هاای م ااهده شاده، تاابع 

بع توزیع تراکمی نظری معین )نرما ، پواسون، یکنواات و ممم( مقایسه توزیع تراکمی گروه نمونه را با یک تا

اربام رجاوع باا ادارات دولتای را باه  022می کندم فرض کنید پهوه گری می اواهد توزیع تراکمی پاسخ 

این پرسش که تا چه اندازه از ارائه ی ادمات توسط ادارات دولتی رضایت دارند، بر یک طیف پنج درجاه 

ز ایلی زیاد، زیاد، متوسط، ک  و هیچ با یک توزیع تراکمی معین )به طور مثاا  نرماا ( آزماون ای لیکرت ا

کندمفرض صفر در این پهوهش بدین قرار است که بیست درصد افراد گزیناه ی ایلای زیااد، چ ال درصاد 

د افراد گزیناه درص 12درصد افراد گزینه ی ایلی زیاد، زیاد و متوسط،  02افراد گزینه ی ایلی زیاد و زیاد، 

درصد افراد یکی از گزینه ها را انتخام می کنندم هماان گوناه  022ی ایلی زیاد، زیاد، متوسط و ک  و البته 

که از این فرضیه برمی آید، توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی ها در طبقات مرتب شده )از ایلی زیاد تا هیچ( باه 

 طور مساوی فرض می شودم



32 
 

م اهده می شود، قدر مطلق تفاوت ها نسبت ها و بی ترین تفاوت مثبت برابر باا  0اروجی همان گونه که در 

 و تفاوت منفی برابر با صفر استم 52/2

به عبارت دیگر، چون نسبت های تراکمی پاسخ های تمام طبقات کارمندان زن از نسبت های تراکمی مردان 

داردم بنابراین، این آزمون ن ان می دهد که مقادار بی تر است، تفاضل منفی میان نسبت های تراکمی وجود ن

از لحاظ آماری معنی دار اساتم باا  P <2220/2و در سطح  121/2آماره ی کالموگروف اسمیرونف برابر با 

توجه به این که میانگین رتبه ی رضایت مندی زنان بی تر از میانگین رتبه ی مردان است، فرضایه ی پاهوهش 

 پذیرفته می شودم

به  2به زنان و کد  0به زنان اات ار داشتم اگر کد  2به مردان و کد  0در این پهوهش کد مهم:  نکته ی

مردان داده می شد، به دلیل برتری فراوانی نسبی تراکمی زنان در تمام طبقات، بزرگ ترین تفاوت منفی تابع 

 و بزرگ ترین تفاوت مثبت برابر صفر می شدم -52/2توزیع تراکمی به جای صفر، 

 مان ویتنی Uآزمون 

در موقعیت هایی که قرار است دو گروه مستقل )مانند داتر/ پسر، گروه آزمای ی/ گروه گواه و ممم( از لحاظ 

یک متغیر وابسته که در حد رتبه ای اندازه گیری شده است مورد مقایسه قرار گیرناد، آزماون یوماان ویتنای 

گزیناه ای  5رتبه ها زیاد باشدم اگر دامنه ی رتباه هاا در حاد ب ترین گزینه است، م روط بر این که دامنه ی 

 لیکرت اندازه گیری شود، آزمون کالموگروف اسمیرونف دو بعدی بر آزمون یومان ویتنی برتری داردم

در آزمون یومان ویتنی، متأثر از تفاوت معنای دار گاروه هاا از لحااظ میاانگین رتباه هاا  Uشااص آماره ی 

، هر چه تفاوت گروه ها از لحاظ میانگین رتبه ها بی تر باشد، تعداد رتباه هاای برتار در است؛ به عبارت دیگر

 یک گروه بی تر از گروه مقابل اواهد بودم
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مقایسه ی میزان حواس پرتی کارگران در سه موقعیات کا  سار و صادا، سی و هفتمین مثال پژوهشی: 

 نیمه آرام و پرسروصدام

 ن در موقعیت های گوناگون سرو صدا، تفاوت وجود داردمفرضیه پهوه گر: میان میزان حواس پرتی کارگرا

 -برای آزمون فرضیه های سی و ش مین و سی و هفتمین مثا  پهوه ی، باه ترتیاب آزماون هاای کروساکا 

 ترپستروبه کار برده اواهد شدم -والیس و جونک هیر

 شد:ترپسترو بدین شرح می با -والیس و جونک هیر -فرایند اجرای آزمون های کروسکا 

 Kو از ان اااعابات آن گزیناااه ی  Nonparametric Tests، گزیناااه ی Analyzeاز ساااربرگ  -

Independent Samples :را انتخام کنید 

و متغیر گروهی را باه جعباه ی  :Test Variable Listمتغیر وابسته را از جعبه ی سمت چپ به جعبه ی  -

Grouping Varible: نه ی منتقل نموده و با یک کلیک بر گزیDefine Range دامنه ی سطوح متغیر ،

 مستقل را تعریف نماییدم

، را عالمت دار Jonckeere- Terpstraو یا  kruskal- Wallis Hبه تناسب مثا  پهوه ی، گزینه های 

 کلیک کنیدم okنموده و برای اجرای فرمان بر گزینه ی 

 کادر ارتباطی آزمون های مذکور ارائه شده استم 1در شکل 
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 م کادر ارتباطی آزمون های غیر پارامتریک برای چندین گروه مستقلم1شکل 

 

 نتایج حاصل از سی و ش مین و سی و هفتمین مثا  پهوهش آورده شده استم 9در اروجی 
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م نتایج حاصل از آزمون های ویلکاکسون و عالمت پیرامون تأثیر افزایش حقوق بر افزایش 02اروجی 

 ا نودی شغلیم

دنی، ا نودی شش نفر از آن آزمو 20مالحظه می شود، از  02همان گونه که در نخستین جدو  از اروجی 

نفر از آن ها در پس آزمون بی تر شده استم جمع رتباه  00ها پس از افزایش حقوق کمتر و ا نودی شغلی 

و آن هاایی کاه  5/50های افرادی که افزایش حقوق تأثیر نامطلوبی بر ا نودی شغلی آن ها داشته، برابار باا 

حاصل از آزماون ویلکاکساون  zمی باشدم نسبت  5/015بر با تأثیر مطلوبی بر ا نودی آن ها داشته است، برا
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 مقایسه ی رتبه های تح یلی یک گروه آزمودنی که تحت سه رو  تدریس آموز  دیده اند و یاا مقایساه

 ی عملکرد تح یلی ترم او ، دوم و سوم یک گروه از دان جویان مناسب استم

( شکل ب نجار شده آماره ی آزمون فریدمن استم آزمون کندا  به عنوان ضاریب توافاق Wآزمون کندا  )

 میان چندین داور در ارزیابی از چندین صفت، پدیده و یا آزمودنی تلقی می شودم

ی های هر داور در ا ور یک مجموعه از اشایا  یاا افاراد در یاک ردیاف (، ارزیابWدر آزمون کندا  )

(case در محیط )SPSS  وارد می شودم در ن ایت، هر متغیر سااته شده در محیطSPSS  نتیجه ی ارزیابی

های چندین داور در ا ور یک فرد یا یک ویهگی معین استم در آزمون کندا ، می توان وزن هر متغیار 

گین رتبه هایی که داوران به آن فرد یا صفت داده اند نیز محاسبه نمود و برای مقاصد ااصای را از طریق میان

از آن استفاده کردم به طور مثا ، فرض کنید قرار است تاا ده فارد متخ اص روحاانی باه عناوان داور اعتباار 

میات و ارتبااط هار ماده ی یک آزمون مذهبی را ارزیابی کنندم از داوران اواسته می شود تاا اه 52محتوای 

یک از ماده های این آزمون را با دیدگاه های دینی بر یک طیف لیکرت از یاک )کا  اهمیات( تاا پانج )باا 

ماده، امکاان  52اهمیت( تعیین کنندم ضریب توافق کندا  عالوه بر میزان هماهنگی داوران در ارزیابی از این 

های دینی را نیز فراه  می کندم به طور مثاا ، اگار  شناسایی و حذف ماده های با وزن پایین از لحاظ دیدگاه

ضریب توافق کندا  در حدمطلوم و معنی داری واقع شود، می توان به حاذف آن دساته از مااده هاایی کاه 

میانگین رتبه های آن از حد معینی کمتر است، اقدام کرد، ضریب توافق کنادا  را مای تاوان ضاریب اعتباار 

 گرفتم محتوای یک آزمون نیز در نظر

آزمون کوکران م ابه آزمون فریدمن است، اما هنگامی قابل کاربرد است که داد ها در حد مقیاس دو مقولاه 

( و در چند موقعیت )بیش از دو موقعیت( ارزیابی شوندم به طور مثا ، بررسی نوع پوشش )ماانتو و 0و  2ای )

ویی و پس از فارغ التح یل شدن به وسیله چادر( در سه موقعیت پیش از ورود به دان گاه، در زندگی دان ج
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فاصله ای اندازه گیری می شوند از ب نجار بودن فاصله داشته باشد، کاربرد ضریب همبستگی اسپیرمن ب تر از 

ضاعیف همبساتگی مای شاوند م اار مای همبستگی پیرسون نمره های کرانه )مقادیر پرت( را که قویاً باعث ت

نماید؛ به عبارت دیگر، تبدیل نمره ها به رتبه باعث می شود که تفاوت فاحش نمره ها در حد یک رتبه تغییر 

 تغییر کنندم 2و  0ممکن است به رتبه های  12و  22نمایدم مثالً، دو نمره ی 

رتبه های هو  افاراد مناساب اساتم  ضریب همبستگی اسپیرمن ج ت بررسی ارتباط میان رتبه های معد  و

درجه ای یک سری از اشیا  )تعدادی نقاشی و یا چیز دیگار(  22همچنین، اگر دو داور با توجه به یک طیف 

و یا افراد را ارزیابی کنندم ضریب همبستگی اسپیرمن مناسب استم همبستگی حاصل از ارزیابی ایان دو داور 

ان می دهد و میانگین ارزیابی این دو داور از اشیا  و افراد اهمیت نسبی درجه ی تطابق آن ها را در ارزیابی ن 

آن اشیا  و افراد را نمایان می سازدم به طور مثا ، اگر تطابق باال و معنی داری میاان ارزیاابی دو داور از یاک 

نقاشای را سری نقاشی وجود داشته باشد، می توان با توجه به میاانگین لرزیاابی هاا، ب تارین و ضاعیف تارین 

 شناسایی کردم

ایاان ضااریب شاا اای از اناادازه گیااری (: Kendall's tau-bضررریب همبسررتگی ترراو کنرردال  

غیرپارامتریک ارتباط میان متغیرهای ترتیبی یا رتبه ای است که وجود گره در رتبه ها را مورد توجه قرار می 

 دهدم

اً همانند ضریب همبستگی اسپیرمن است، مف وم این ضریب همبستگی و کاربرد آن در مثا  های پهوه ی عین

با این تفاوت که اگر دامنه ی پاسخ آزمودنی ها )تعداد طبقات رتبه ها( زیاد نباشاد، ایان ضاریب بار ضاریب 

همبستگی اسپیرمن برتری داردم به طور مثا ، اگر مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس یک گروه از آزمودنی ها 

بارای  Bاز ایلی زیاد تا ایلی ک  اندازه گیری کنی ، ضریب تاو کندا  نوع درجه ای  0یا  5را با یک طیف 

 بررسی ارتباط آن ها مناسب استم

  (:Kendall's tau-cضریب همبستگی تاو کندال   
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ماره ارتباط میان حضور یک عامل و وقوع یک رویداد را بررسی می کند به طور مثا ، آزمون ریسک: این آ

اوردن صبحانه و جا نیاندااتن واژگان در امال  دانش آموزان دبستانیم در این آزماون اگار فاصاله اطمیناان 

اد و برای شااص آماری مربوط ارز  یک را دربربگیرد، ن ان دهنده ی آن است که میان وقوع یک رویاد

حضور یک عامل رابطه ای وجود نداردم مثالً برای بررسی رابطه ی میان م ااهده ی ابار در آسامان و وقاوع 

 بارندگی می توان از آماره ی ریسک استفاده کردم

( آماره ی کاکران Cochran's and Mantel- Hanszel Statisticsهنز  ) -آماره ی کاکران و مانتل

ی آزمودن استقال  میان یک عامل دو سطحی و یک پاسخ دو سطحی با توجه به هنز  می تواند برا -و مانتل

کنتر  یک متغیر مقوله ای دیگر به کار گرفته شودم فرض کنید قرار است ارتباط میان شرکت و عدم شرکت 

در یک دوره ی آموزشی ویهه، با موفقیت و شکست در یک آزمون زبان انگلیسای بررسای شاود و در عاین 

جنسیت نیز کنتر  شودم ممکن است پهوه گر عقیده داشته باشد که بین متغیر م اارکت در دوره حا ، نقش 

ی ویهه و موفقیت در درس زبان انگلیسی رابطه وجود دارد و ایان ارتبااط در ساطوح گونااگون یاک متغیار 

پاساخ باه شارح  هناز  دو 2دیگر )مثالً جنسیت( متفاوت و یا یکسان استم بنابراین، آماره ی کاکران و مانتل

 زیر فراه  می کند؛

 بررسی ارتباط میان دو متغیر مورد نظر و  -0

 مقایسه ی نسبت های میان دو متغیر در سطوح متغیر سوم -2

در صورتی که نسبت موفقیت و شکست برای داتاران و پساران یکساان و یاا نسابتاً یکساان باشاد، آمااره ی 

Torane Broslow-Day هنز  از لحاظ آماری غیر معنی دار  -اکران و مانتلدر اروجی های آماره ی ک

 می شوندم

تمام ضرایب همبستگی و شااص های آماری مربوط به ارتباط میان متغیرهاا )باه جاز ضاریب اساپیرمن( کاه 

 به شرح زیر قابل دسترسی هستندم SPSSتاکنون توضیح داده شدند، در نرم افزار 
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