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 خدايا... 
 درونــم را به نـور خـود بر افروز         زبانـم را ثــناي خـود درآمــوز

 ـردانـــردان         زبــورم را بلــند آوازه گـازه گـه داودي دلــم را تـب
 عـروسي را كـه پـروردم به جـانش          مبارك روي گردان در جهانش

 ز مشك افشاندنش خلخ شود جاي      چنان كز خواندنش فرخ شود راي 
 مور داردــغز را معـش مـور دارد            سماعـده را پر نـوادش ديــس
 هاش دانندــند مشكلـيد بـــوانند             كلــهاش خــامه دلـرح نــمف
 دو كن نقش بنديـندي             سعادت را بـــربلـعاني را بدو ده ســم

 نظامي 
 

 پيشگفتار

ريزي و رو هستيم. هرگونه برنامههامروزه با پيشرفت و توسعه علوم انساني و باالخص علوم اجتماعي در تمامي ابعاد روب
   بيني رخدادهاي آينده انسان مستلزم تحقيق، تحليل و پيشآفرينش يك ساختار منسجم در جوامع بشري به منظور رشد و اعتالي 

 مي در گسترش و كاربرد آمار هاي كامپيوتري محاسبات آماري نقش مهتر در تحقيقات، برنامهباشد. با گسترش جايگاه كامپيومي
ن، مسير كاربري آمار را اند، زيرا با اجراي سريع و دقيق محاسبات آماري و برداشتن امر دشوار محاسبات از دوش دانش پژوهايافته

اري، ديگر كامپيوتري محاسبات آماري، هدف اصلي از تدريس مفاهيم آم هايين با اتكا به اين قابليت برنامهكنند. همچنتسهيل مي
هاي مربوط و فاهيم آماري و كاربردشان در رشتههاي محاسباتي نخواهد بود، بلكه تشريح منطقي و اساسي ممحاسبات و ارائه فرمول

 .كند، خواهد بودتر ميه خود نيز كاربرد آمار را گستردهمار كآنهايتا تفهيم بهتر 

براي محاسبات آماري در سطح دروس آماري دوره كارشناسي و  SPSSاين كتاب آموزش نحوه كاربرد برنامه كامپيوتري       
    با آمار و تسلط بر مفاهيم و  كارشناسي ارشد علوم اجتماعي است. خواندن اين كتاب مستلزم داشتن مطالعات قبلي و آشنايي

توضيح مختصري  براي محاسبه مفاهيم آماري معموالًَ SPSSافزار ريح نحوه كاربرد نرمدر تش هاي آماري است اما با اين حالروش
ه كارشناسي و كارشناسي ارشد تنها براي محاسبات آماري در سطوح دور SPSSدرباره آن مفاهيم ارائه شده است. برنامه كامپيوتري 

اي اختصاص دارد. بنابراين اين كتاب آموزش تمام و حرفهر پيشرفته اي از آن به آماعلوم اجتماعي نيست بلكه بخش عمدههاي رشته
اي از محاسبات آماري دوره هايي است كه به گوشهماي جامع آن نيست و فقط شامل بخشو راهن SPSSبرنامه كامپيوتري 

 .هاي علوم اجتماعي و مقتضيات اجراي اين محاسبات اختصاص داردارشناسي و كارشناسي ارشد در رشتهك



فصل تدوين شده است. در فصل اول تحت عنوان آشنايي با آمار و اصطالحات آماري به توضيح مقدماتي  دهاين كتاب در       
، نحوه SPSSافزار يم. در فصل دوم معرفي اجمالي نرماها پرداختهمفاهيم پركاربرد آماري در تحليل درباره تاريخچه پيدايش آمار و

. فصل سوم شامل مفاهيم اوليه آمار نظير معيارهاي گرايش به مركز، نظر قرار گرفته استآن مدورود اطالعات و منوهاي پر كاربرد 
هاي ها در قالب جدولبندي كردن دادهباشد. در فصل چهارم نحوه طبقهمي طور كلي مفاهيم آمار توصيفيه معيارهاي پراكندگي و ب

ماري آافزار بررسي شده است. در فصل پنجم انواع نمودارهاي نحوه اجراي آن با استفاده از نرمه تفكيك نوع متغير و توزيع فراواني ب
ها به تفسير مفاهيم آزمون ششم با عنوان مقايسه ميانگين اند. فصلمورد بررسي قرار گرفته SPSSافزار ها در نرمو نحوه ترسيم آن

بررسي همتاهاي هاي ناپارامتري به است. در فصل هفتم با عنوان آزمون... پرداخته و F، آزمون t فرضيات پارامتريك مانند آزمون
ويتني، آزمون  –مان  U، آزمون يانه، آزمون مكولموگروف –هاي معرفي شده در فصل ششم نظير آزمون اسميرنف ناپارامتريك آزمون

عنوان رگرشيون خطي ساده به بررسي مفاهيم رگرسيوني با يك متغير ... پرداخته شده است. فصل هشتم با اي ويلكاكسون ورتبه
اند. و هنظر قرار گرفتهاي مختلف رگرسيوني و... مدسازي، روشمستقل پرداخته است. در فصل نهم رگرسيون خطي چند متغيره، مدل

 ايم.رگرسيون لجستيك پرداخته حت عنوانسازي رگرسيوني براي متغير پاسخ دو حالتي تدر فصل دهم به بررسي مدل نهايتاً

چاپ و انتشار اين كتاب نقش شائبه و صادقانه تمامي كساني كه در مراحل مختلف در اينجا الزم است از زحمات بي
اند تشكر كنيم. ضمن تشكر از زحمات اين دوستان و ساير افرادي كه سهوا يا به غفلت يادي از آنان نيامده است، به طور طبيعي داشته
 يت خطاها يا مشكالت باقيمانده را پذيراييم و منتظر نقدهاي عالمانه خوانندگان فرهيخته هستيم.مسول
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