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مجموعه حاضر چهارمین راهنما براي یکي از پرکاربردترین گزینههاي نرمافـزار  SPSSاسـ .ایـن
راهنما مي تواند براي آن دسته از افراد مفید باشد که با بحث آزمونهاي آماري آشنا هسـتند و مایلنـد از
طریق  SPSSآنها را اجرا کنند
آزمونهاي ناپارامتري با کلیک بر گزینه  Nonparametric Testsاز منوي  Analyzeدر دسترس هستند این
کلیک به بازشدن منوي زیر منجر ميشود که دستهبندي آزمونهاي ناپارامتري موجود را ارائه ميدهد:

هش .دسته از آزمون ها در این منو پوشش داده ميشوند :آزمون خي دو ،آزمون دو جملهاي ،آزمـون
گردش ،آزمون تک نمونه اي کلکوگروفـاسمیرنوف ،آزمونهاي مقایسه دو نمونـه مسـتقل ،آزمـونهـاي
مقایسه  kنمونه مستقل ،آزمونهاي مقایسه دو نمونه وابسته وآزمونهاي مقایسه  Kنمونه وابسته

آزمون خیدو
آزمون خي دو از آزمونهاي نیکویي برازش به شمار مي آید که پیشتر یکي از پرکـاربردترین آنهـا در
تحلیل جدول هاي توافقي معرفي شده اس .آزموني که در اینجا به کار ميرود به توزیع مقولههاي یک
متغیر اسمي یا ترتیبي اختصاص دارد براي مثال ،متغیري با چهار مقوله خیليخوب ،خوب ،بد و خیليبد
را در نظر بگیرید ممکن اس .این پرسش درباره مقولهها مطرح شود که آیا توزیع آنها یکنواخ .یعني
به شکلي برابر اس.؟ به عبارت دیگر ،با توجه به وجود  4مقوله ،یکنـواختي توزیـع مقولـههـا بـه ایـن
معناس .که هر مقوله شامل  52درصد باشد آزمون یکنواختي توزیع مقولهها از طریق گزینه Chi-square

قابل اجراس .با کلیک بر روي این گزینه ،پنجره زیر باز ميشود در مستطیل سم .راسـ ،.فهرسـ.
متغیرهاي موجود در مجموعه دادهها مشاهده ميشود و پژوهشگر ميتواند یک یا چند متغیر مورد نظرش
را براي آزمون از آن فهرس .و به مستطیل سم .راس .منتقل کند
0

در قسم ،Expected values .دو وضعی .وجود دارد ،گزینه  All categories equalبه عنـوان گزینـه
پیش فرض براي آزمودن «یکنواختي» توزیع به کار ميرود اکنون ميتوان آزمون را با کلیک بر لبـه OK

اجرا کرد

شرایطي وجود دارد که به جاي یکنواختي توزیع مقولهها ،پژوهشگر مایـل اسـ .برازنـدگي توزیـع
مشخصي را براي مقولهها بیازماید در ایـن صـورت بایـد گزینـه  Valuesاز قسـمExpected values .

انتخاب و درصد هر مقوله در مستطیل مقابل این گزینه درج و با کلیک بر روي  Addبه  SPSSمعرفـي
شود  0این درصدها به همان ترتیب اعداد منتسب به مقولهها در نظر گرفته ميشوند براي مثال ،اگر چهار
مقوله خیلي خوب ،خوب ،بد و خیليبد به ترتیب با اعداد  5 ،9 ،4و  0در مجموعه دادهها مشخصشده
باشند ،اولین درصد براي مقوله  0یعني خیليبد ،دومین درصد براي مقوله  5یعني بد و… در نظر گرفته
ميشود

 0توجه کنید که به جاي آنکه مثالً  92درصد به صورت  92وارد شود ،باید به صورت اعشاري یعني  1 /92وارد گردد
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به طور پیش فرض تمام مقولههاي یک متغیر در آزمون نیکویي برازش در نظر گرفته مـيشـود ولـي
ميتوان این مقادیر را با انتخاب  Use specified rangeاز قسم Expected Range .محدود کرد به ایـن
ترتیب تنها توزیع مقولههایي مورد آزمون قرار ميگیر د که در فاصله مقدار  Lowerو  Upperباشند
آماره آزمون نیکویي برازش ،خي دو نام دارد زیرا از جدول توزیع خي دو براي یافتن نقطـه بحرانـي
آزمون و رد فرضیه صفر استفاده ميکند به کارگیري این جدول براي نمونههاي بزرگ تقریب مناسبي از
نقطه بحراني به دس .ميدهد ولي تح  .شرایطي که این نمونه بزرگ نیس .یا به طور کلي ،اسـتفاده از
جدول توزیع خي دو ناممکن اس .از شـبیه سـازي  Mont Carloیـا محاسـبه دقیـق مقـدار  sigاسـتفاده
ميشود این دو گزینه در لبه  Exactقرار دارند
از طریق لبه  Optionsميتوان آمارههاي توصیفي و چارکهاي متغیر تح .آزمون را محاسبه کرد و در
شرایطي که ازمون خي دو براي چندین متغیر داراي مقادیر گمشده به کار ميرود ،شیوه حذف دادههـاي
گمشده را براي  SPSSتعیین کرد

آزمون دو جملهای
بر روي  Binomialکلیک کنید تا پنجره زیر براي اجراي آزمون دو جملهاي باز شود این آزمون براي
یک متغیر دوحالتي اس .اگر  Pmaxبزرگترین درصد در بین درصدهاي دو مقوله چنین متغیـري باشـد،
فرضیه صفر  Pmax  Test Proportionمورد آزمـون قـرار مـيگیـرد مقـدار  Test Proportionاز سـوي
پژوهشگر در پنجره مربوط به این آزمون تعیین ميشود و به طور پیشفرض برابر بـا  1/2یـا همـان 21
درصد اس.
براي اجراي آزمون ،ابتدا فهرس .متغیرهاي موجود در مجموعه دادهها در مستطیل سم .چـ
پنجره دیده مي شود متغیر یا متغیرهاي مورد نظر را از این مستطیل سم .چ

ایـن

انتخـاب و بـه مسـتطیل

سم .راس .تح .عنـوان  Test Variable Listمنتقـل و سـپس مقـدار  Test Proportionرا وارد کنیـد
اکنون با کلیک بر روي  ،OKازمون اجرا ميشود
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این امکان وجود دارد که یک متغیر با بیش از دو مقوله یا یک متغیر فاصلهاي یـا نسـبتي را در ایـن
پنجره به یک متغیر دوحالتي تبدیل کنید و سپس آزمون دو جملهاي را براي آن به کار بگیرید براي این
منظور کافي اس .نقطه برشي را در  Cut pointاز قسم Define Dichotomy .مشخص کنیـد تـا SPSS

به طور مجازي مقادیر این متغیر را به دو بخش بر اساس مقدار  Cut pointتقسیم و آزمون را براي متغیر
دوحالتي حاصل اجرا کند
لبه هاي  Exactو  Optionsداراي همان کاربردي در آزمون دوجملهاي هستند که پیشتر بـراي آزمـون
خيدو بیان شد

آزمون گردش
این آزمون تصادفي بودن مقادیر مشاهدهشده از یک متغیر را در نمونه مي آزمایـد بـراي ایـن منظـور
مقداري تعیین ميشود و سپس تکتک مقادیر متغیر به همان ترتیبي مشاهدهشده در نمونه با آن مقایسـه
مي شوند تا مشخص شود کدامیک بزرگتر و کدامیک کوچکتر هستند براي مثال ،نمونـهاي  01تـایي را
مطابق جدول زیر در نظر بگیرید فرض کنید مقدار تعیینشده براي مقایسه  52باشد عالم.هاي مثب .و
منفي در این جدول نشان ميدهند که مقدار مشاهدهشده در نمونه بزرگتر یا کوچکتر از مقدار تعیینشده
بوده اس .یا نه اگر نمونه تصادفي باشد ،این عالم.ها نباید با نظم خاصـي عـوض شـوند المـثالً اگـر
عالم.ها  5تا در میان تغییر کنند نوعي نظم در مقادیر وجود دارد که تصادفيبودن آنها را با تردید روبهرو
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ميکند) به هر تغییر عالم .یک گردش گفته ميشود دادههاي جدول زیر داراي  9گردش هستند اساس
آزمون گردش بر شمارش تعداد گردشهاس.
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براي اجراي آزمون بر  Runsکلیک کنید تا پنجره زیر باز شود اکنون متغیر یا متغیرهایي را کـه قـرار
اس .تصادفي بودن مقادیر آنها مورد آزمون قرار گیرند از مستطیل سم .چ

به مستطیل Test Variable

 Listمنتقل کنید براي تعیین مقداري که دادهها باید با آن مقایسه شـوند بـه قسـم Cut Point .مراجعـه
نمایید چند امکان در این قسم .وجود دارد ،هم مي توانید یکي از معیارهاي تمرکز مانند میانگین ،میانه
یا نما را انتخاب کنید و هم ميتوانید مقداري را با درج در مستطیل  Customمعرفي کنید آزمون گردش
با کلیک بر روي  OKاجرا خواهد شد
لبههاي  Exactو  Optionsداراي همان کاربردي در آزمون گردش هستند که پیشتر براي آزمون خيدو
بیان شد

2

آزمون کلموگرفـاسمیرنوف
یکي از پیش فرض هاي آزمون هاي پارامتري نرمالبودن توزیع متغیري اس .که استنباط آماري درباره
آن صورت ميگیرد گزینه  1-Sample K-Sکه به بازشدن پنجره زیر ميانجامد ،براي اجراي این آزمـون
به کار مي رود عالو ه بر توزیع نرمال ،آزمون توزیع یکنواخ ،.پوآسن و نمایي نیز در ایـن پنجـره قابـل
اجراس .درواقع ،آزمون کلموگرفـاسمیرنف آزمون عامي اس .که ميتواند برازش هر تـوزیعي را بـر
دادههاي یک متغیر بررسي کند

اجراي آزمون با انتخاب متغیر یا متغیرهاي مورد نظر از مستطیل سم .چ

و انتقال به مستطیل سم.

راس .آغاز ميشود سپس در قسم ،Test Distribution .توزیع مورد آزمـون را انتخـاب کنیـدو توزیـع
نرمال پیش فرض  SPSSاس .آزمون با کلیک بر روي  OKاجرا ميشـود لبـههـاي  Exactو Options

داراي همان کاربردي در آزمون کلموگرفـاسمیرنف هستند که پیشتر براي آزمون خيدو بیان شد

2

آزمون مقایسه دو نمونه مستقل و  kنمونه مستقل
آزمون مقایسه دو نمونه مستقل ميتواند جانشین ناپارامتري آزمون  tبراي مقایسه میانگین دو جامعـه
بر اساس دو نمونه مستقل از آنها باشد درواقع ،وقتي توزیع متغیري که میانگین آن مورد مقایسـه قـرار
مي گیرد ،نرمال نباشد و نمونه بزرگي از جامعهها در اختیار نباشد ،بـهکـارگیري آزمـون پـارامتري مجـاز
نیس.
براي استفاده از آزمونهاي ناپارامتري مربوط به دو نمونـه مسـتقل ،بـر روي گزینـه 2 Independent

 Samplesکلیک کنید تا پنجره زیر باز شود چهار آزمون ناپارامتري براي مقایسه دو نمونه مستقل در این
پنجره در دسترس کاربر اس .این آزمونها به معرفي حداقل دو متغیر نیاز دارند :متغیر مورد آزمون که
اغلب فاصلهاي یا نسبتي اس .و متغیري با حداقل دو مقوله که گروهبندي دادهها را مشخص ميکند براي
این منظور ،متغیر یا متغیرهاي مورد آزمون از مستطیل سم .چ
ميشوند متغیر گروهبندي نیز از مستطیل سم .چ

به مسـتطیل  test Variable Listمنتقـل

به قسم Grouping Variable .منتقل مـيشـود تـا

لبه  Define Groupsفعال گردد با کلیک بر روي این لبه ،کاربر ميتواند با درج عدد مربوط به دو مقوله
مورد نظرش ،گروهها را به  SPSSمعرفي کند

1

اکنون باید آزمون یا آزمونهاي مورد نظر را در قسم Test Type .تعیین الآزمون منویتنـي یکـي از
معمولترین آزمونهاس ).و آن آزمون را با کلیک بر روي  OKاجراي کنید لبههـاي  Exactو Options

داراي همان کاربردي در آزمون مقایسه دو گروه مستقل هستند که پیشتر براي آزمون خيدو بیان شد
آزمون مقایسه  kنمونه مستقل ميتواند جانشین ناپارامتري آزمون  Fیا همات تجزیه واریـانس بـراي
مقایسه میانگین چند جامعه بر اساس نمونههاي مستقل از آنها باشد براي استفاده از آزمونهاي ناپارامتري
مربوط به چند نمونه مستقل ،بر روي گزینه  k Independent Samplesکلیک کنید تا پنجره زیر باز شـود
سه آزمون ناپارامتري براي مقایسه چند نمونه مستقل در این پنجره وجود دارد شرایط معرفي متغیرها و
انتخاب آزمون درس .مانند پنجره آزمون مقایسه دو نمونه مستقل اس .که پیشتر شرح داده شد با ایـن
تفاوت که در اینجا مي توان بیش از دو مقوله را براي معرفي گروهبنـدي دادههـا در قسـمGrouping .

 Variableانتخاب کرد

آزمون مقایسه دو نمونه وابسته و  kنمونه وابسته
آزمون مقایسه دو نمونه وابسته ميتواند جانشین ناپارامتري آزمون  tبراي مقایسه میانگین نمونههـاي
زوج شده باشد همچنین ،این آزمون ميتواند توزیع یک متغیر مقولهاي را مثالً در دو مقطع زماني مـورد
مقایسه قرار دهد به عنوان مثال ،از آزمون  tبراي نمونههاي زوجشده براي مقایسه میانگین پیشآزمون و
پس آزمون استفاده ميشود زیرا هر دو آزمون بر روي گروه واحدي اجرا ميشـود اگـر توزیـع نمـرات
1

پیش آزمون و پس آزمون نرمال یا اندازه نمونه آن قدر بزرگ نباشد ،نميتوان این آزمون پارامتري را بهکار
برد دراینصورت ،آزمونهاي ناپارامتري مقایسه دو نمونه وابسته مفید خواهند بود
شرایطي نیز وجود دارد که به جاي یک متغیر فاصلهاي نسبتي مانند نمران پیشآزمون و پسازمون با
متغیرهاي اسمي یا ترتیبي روبه رو هستیم بـراي مثـال ،وضـعی .مشـارک .در انتخابـات بـا دو گزینـه
شرک.ميکنم/شرک.نميکنم پیش از اوجگیري رقاب .انتخاباتي از گروهي ثب .ميشود مجدداً در زمان
اوج گیري این رقاب .به همان گروه مراجعه و وضعی .مشارک .آنان ثب .ميشـود هـدف پژوهشـگر
مقایسه وضعی .مشارک .در این دو مقطع زماني اس .در اینجا نیز با دو نمونه وابسته سروکار داریـم
ولي مجاز نیستیم از آزمون  tبراي نمونههاي زوج شده استفاده کنیم زیرا متغیـر تحـ .بررسـي متغیـري
اسمي اس .که آزمون  tبراي آن مجاز نیس .در این شرایط نیز آزمونهاي ناپارامتري مقایسه دو نمونه
وابسته مفید خواهند بود
براي استفاده از آزمونهاي ناپارامتري مربوط به دو نمونه وابسته ،بر روي گزینه 2 Related Samples

کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود چهار آزمون ناپارامتري براي مقایسه دو نمونه وابسته در این پنجره در
دسترس کاربر اس .این آزمونها به معرفي دو متغیر نیاز دارند که یکي پیشآزمون الیا وضعی .مقطـع
زماني اول) و دیگري پسآزمون الیا وضعی .مقطع زماني دوم) را نشان ميدهد براي معرفي این متغیرها،
اولین متغیر المثالً پیش آزمون) را از مستطیل سم .چ

به فضاي پـایین  Variable1در قسـمTest .

 Pairsو سپس دومین متغیر الپس آزمون) را از این مستطیل به فضاي پایین  Variable2منتقل کنید کاربرد
مي تواند چندین زوج از متغیرها را به همین ترتیب به  SPSSمعرفي کند تا همزمـان آزمـون بـراي آنهـا
صورت گیرد الهر بار که زوجي از متغیرها معرفي ميشود سطر جدیدي براي معرفي یک زوج جدید باز
ميگردد)
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پس از معرفي متغیرها ،آزمونهاي مورد نظرتان را متناسب بـا نـوم متغیرهـا در قسـمTest Type .

مشخص و سپس بر روي  OKکلیک کنید تا آزمون اجرا گردد لبههاي  Exactو  Optionsداراي همـان
کاربردي در آزمون مقایسه دو گروه وابسته هستند که پیشتر براي آزمون خيدو بیان شد
توجه :اگر بیش از یک زوج را به  SPSSمعرفي کردهاید ،پیکانهاي  و  به شـما ایـن امکـان را
مي دهند تا سطر مربوط به زوجها را پایین یا باال ببرید مثالً اگر ميخواهید زوجي را کـه در سـطر اول
اس .به سطر دوم منتقل کنید و زوج سطر دوم را به سطر اول ،بر روي زوج سطر اول کلیـک کنیـد تـا
انتخاب شود و سپس بر روي پیکانِ  کلیک کنید تا این جـابـهجـایي صـورت گیـرد همچنـین اگـر
مي خواهید متغیر  Variable1را با متغیر  Variable2جابهجا کنید کافي اسـ .یکـي از آنهـا را انتخـاب و
سپس بر روي  کلیک کنید
آزمون مقایسه  kنمونه وابسته ،تعمیم آزمون مقایسه دو نمونه وابسته به بیش از دو حال .اس .براي
مثال ،اگر فرض کنید از گروهي یک پیشازمون و دو پسازمون با فاصله زماني در دس .اس .بنابراین،
سه دسته داده باید مورد مقایسه قرار گیرند که از نمونه واحدي گردآوري شدهاند
براي استفاده از آزمونهاي ناپارامتري مربـوط بـه چنـد نمونـه وابسـته ،بـر روي گزینـه k Related

 Samplesکلیک کنید تا پنجره زیر باز شود سه آزمون ناپارامتري براي مقایسه چند نمونه وابسته در این
پنجره مشاهده ميشود براي اجراي این آزمونها ،ابتدا متغیرها را از مستطیل سم .چ
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به مستطیل Test

 Variableمنتقل کنید الاگر مثالً دادهها شامل یک پیشآزمون و دو پس آزمون باشـد ،سـه متغیـر در ایـن
مستطیل خواهیم داش).

پس از معرفي متغیرها ،آزمونهاي مورد نظرتان را متناسب بـا نـوم متغیرهـا در قسـمTest Type .

مشخص و سپس بر روي  OKکلیک کنید تا آزمون اجرا گردد لبههاي  Exactو  Optionsداراي همـان
کار بردي در آزمون مقایسه دو گروه وابسته هستند که پیشتر براي آزمون خيدو بیان شد
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