
با رویکرد spssآموزش نرم افزار 

استفاده در تحلیل داده های پزشکی
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جلسه اول



فهرست مطالب

تعاریف

 مراحل تحلیل آماری درspss( توصیف داده ها، بررسی نرمال بودن

(در صورت کمی بودن داده ها) داده ها 

آزمون های آماری

معرفی نرم افزار

آزمون های یک جامعه

آزمون های دو جامعه

آزمون های چند جامعه

 همبستگی و رگرسیون خطی، رگرسیون)آزمون های تعیین رابطه

(لجستیک

آنالیز داده های طولی
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تعاریف
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علم آمار

علم جمع آوری، خالصه سازی و تحلیل داده ها میباشد: آمار.

تعدادی آزمودنی که ویژگی مشترکی دارند: جامعه.

بخشی از یک جامعه آماری است که با روشهای نمونه گیری : نمونه

.انتخاب شده و باید نماینده واقعی جامعه مورد بررسی باشد
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متغیرها

کیفی

کمی

مقیاس

پیوسته

گسسته

فاصله ایی 

(دارای صفر مطلق)نسبتی 

اسمی

ترتیبی
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spssمراحل تحلیل آماری در 

توصیف دادهها بررسی نرمالیتی دادهها آزمون های آماری
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توصیف داده ها
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توصیف داده ها

پیوسته

گسسته

کیفی

کمی

جداول فراوانی، نمودارهای دایره 

ایی و میله ای

جداول فراوانی، نمودارهای 

هیستوگرام، ساقه و برگ 

...و

شاخص ها
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نمودارها

دایره ایی

میله ایی

هیستوگرام

خطی
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شاخص ها

(میانگین، میانه، مد) گرایش مرکزی 

ات، دامنه تغییرات، قدر مطلق انحراف) پراکندگی 

(واریانس، انحراف استاندارد، ضریب تغییرات
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شاخص های گرایش مرکزی
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شاخص های پراکندگی

ن نشان دهنده پراکندگی داده ها از میانگین آنها و میزان همگ: واریانس

.بودن داده هاست

مجذور واریانس، هم واحد با میانگین است: انحراف استاندارد  .
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 (SEM)خطای استاندارد میانگین

با . انحراف استاندارد بیانگر پراکندگی داده ها اطراف میانگین است

محاسبه شده واقعی تر میشود اما ممکن است کم SDافزایش نمونه ها 

.یا زیاد شود

SEMنه ها لذا با افزایش نمو. بیانگر دقت در محاسبه میانگین است

با افزایش SEM.میانگین محاسبه شده نزدیک به مقدار واقعی میشود

.نمونه ها کم میشود
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 (SEM)خطای استاندارد میانگین

آمارهاینکهچراشوداستفادهکنارمیانگیندرSDازاستبهتربنابراین

اینکهبهتوجهباSEMازاستفادهومیدهدنمایشبهترراپراکندگی

بیانگرSEMزیرابیاندازداشتباهبهراخوانندهاستممکناستکوچکتر

وهادادهقدرتدادننشانبرایتنهاSEMاستبهترونیستپراکندگی

.رودبکارواقعیمقداربهمیانگینبودننزدیک
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(CV)ضریب تغییرات 

مقایسه دو متغیر با واحدها یا اندازه های مختلف
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داده های نرمال

16



آزمون های پارامتری و ناپارامتری

شرط استفاده از آزمون پارامتری

.داده ها کمی باشند1.

.داده ها نرمال باشند2.

عدد باشد طبق قضیه حد مرکزی معموال 30در صورتیکه تعداد داده ها بیش از 

.توزیع داده ها به سمت نرمال میرود

اگر داده ها کیفی و یا کمی غیر نرمال باشد باید از آزمون های : در نتیجه

.ناپارامتری استفاده شود

ی استفاده از آزمون ناپارامتری موجب از دست دادن بخشی از اطالعات توصیف

.مانند میانگین و انحراف استاندارد میشود
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داده های نرمال

ا قبل از انجام آزمون آماری باید بررسی شود که داده ها نرمال هستند ی

.خیر
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آزمونهای آماری
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کیفی-مطالعه ارتباط یک متغیر کمی

نوع آزمون متغیر مورد مطالعه گروه های تحت مطالعه هاتعداد گروه

tیک گروهی کمی --- یک گروه

Binomial رتبه ایی

دوخی اسمی

tمستقل کمی مستقل دو گروه

من ویتنی کمی غیرنرمال-رتبه ای

دوخی اسمی

tوابسته کمی وابسته

ویلکاکسون کمی غیرنرمال-رتبه ای

مک نمار اسمی 21



کیفی-مطالعه ارتباط یک متغیر کمی

نوع آزمون متغیر مورد مطالعه گروه های تحت مطالعه هاتعداد گروه

فهواریانس یکطرآنالیز کمی مستقل هبیش از دو گرو

کروسکال کمی غیرنرمال-رتبه ای

خی دو اسمی

فهواریانس چندطرآنالیز کمی وابسته

فریدمن کمی غیرنرمال-رتبه ای

کوکران اسمی
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مطالعه دومتغیر کمی

نوع آزمون مورد مطالعهمتغیر هدف

نآزمون ضریب همبستگی پیرسو کمی یراندازه همبستگی بین دو متغ

همبستگی اسپیرمنآزمون نرمالکمی غیر-رتبه ای

آزمون ضریب توافق اسمی

یآزمون رگرسیون ساده یا غیر خط کمی ساس بینی یک متغیر بر اپیش

آزمون رگرسیون ناپارامتریکیک یا چند متغیر نرمالکمی غیر-رتبه ای

آزمون رگرسیون لجستیک اسمی
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 SPSSمعرفی نرم افزار
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 پنجره های اصلی(data view, Viewer, Syntax, Output)

 پنجره های فرعی(Chart Editor, Variable view)

 منوها(File, Edit, View, Utilities,… )
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SPSSآمار توصیفی در نرم افزار 
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آمار 

توصیفی

Frequenciesمتغیرهای گسسته     

Descriptiveمتغیرهای پیوسته     

  Exploreارتباط پیوسته و گسسته             
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Frequency
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Syntaxکپی داده ها در 
لبرگرداندن پنجره به حالت او
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Descriptives
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Explore
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همتغیر پیوست

همتغیر گسست
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