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  مقدمه نويسنده

    
  

گويند،  ها با ما سخن مي داده است. BETTER DATA, BETTER LIVES، 2015ر در سال آما جهاني شعار روز
خوانيد ابزارهايي است براي رسيدن به  چه در اين كتاب مي آيند تا ما زندگي بهتري داشته باشم و آن ها به دست مي آن

به رشته تحرير درآمده است. پيوست  3فصل به همراه  10رو داريد در  كتاب حاضر كه پيشاين هدف: زندگي بهتر. 
افزار  هاي آماري، نحوه به كارگيري نرم ها و روش هدف نويسنده بر آن بوده است كه در كنار آشنايي و آموختن تئوري

نيز مورد توجه قرار گيرد. ما در اين كتاب به دليل ماهيت مفيد و  ها با استفاده از آن هاي آماري و انجام عملي تحليل
ايم. تالش  افزار در ارايه آناليزهاي آماري خود بهره گرفته از اين دو نرم Minitabو  SPSSافزارهاي  مآموزشي بودن نر

به  افزار در كنار فهم عميق مباحث آماري قرار گرفته شود و به صورت گام نويسنده كتاب بر آن است كه استفاده از نرم
  شود.افزار آموخته  گام، روندها و فرايندهاي استفاده از نرم

پاسخگوي نيازهاي دانشجويان و محققان كشور در  ،تالش شده است كه مفاهيم و مطالب ارايه شده در كتاب 
هاي پژوهشي، باشد. هدف نويسنده بر آن  ها و طرح نامه هاي آماري مقاالت، پايان زمينه ارايه و تفسير نتايج و تحليل

هاي  ها و پاسخ ها، تمرين از طريق درسنامه، مثال "هاي پيشرفته آماري و كاربردهاي آن روش"است كه كتاب 
 توسطحال به عنوان منبعي جامع و مناسب  بتواند به صورت كتاب درسي دانشجويان و در عينها،  تشريحي آن

  محققان و پژوهشگران مورد استفاده قرار گيرد.
تص به نويسنده كتاب است كه در ها و اطالعات مخ از مهمترين ابزارهاي مورد استفاده در اين كتاب فايل داده

هاي درسي مورد استفاده قرار داده است.  ها را به عنوان مثال و يا تمرين طي چندين سال پژوهش و تحقيق خود آن
باشد كه هر يك در جاي خود و به هنگام بيان مباحث آماري مرتبط مورد  فايل داده مي 80اين كتاب حدوداً داراي 
  استفاده قرار گرفته است.

ها آورده شود. ارايه اين  سعي شده است در پايان هر فصل از كتاب، چندين تمرين مورد بحث به همراه پاسخ آن
ها قادر خواهد بود كتاب حاضر را به عنوان يك كتاب كار نيز معرفي نمايد كه استفاده هر چه  ها و روش حل آن تمرين

   بهتر دانشجويان و پژوهشگران را در پي داشته باشد.
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  خالصه كتاب

  

 

  توضيحات و مطالب ارايه شده نام فصل

بيان نتيجه مشاهدات: 
  ها بندي، نمودارها و جدول گروه

ها  بخش بيان شده است. در ابتداي فصل به موضوع شناخت داده7اين فصل در قالب
ها و روابط  بندي داده دي و دستهبن و سنجش مشاهدات پرداخته شده است. نحوه گروه

باشد. نمودارهاي آماري به دليل اهميت  رياضي موجود، موضوع ديگر مورد بحث مي
دهي مشاهدات و بيان نتيجه مشاهدات  اند. مفهوم وزن ها در اين فصل بررسي شده آن

هاي آماري نيز در انتهاي فصل آمده است. به ازاي اين فصل و  با استفاده از جدول
هاي  سوال به عنوان تمرين و به همراه پاسخ10شده در متن،  هاي مطرح وه بر مثالعال
 ها آورده شده است.آن

بيان نتيجه مشاهدات: توصيف 
  عددي

هاي مركزي، پراكندگي و توزيع  گيري و انواع اندازهدر ابتداي اين فصل به مفهوم اندازه
ي يافتن  ها و نحوه ها پرداخته شده است. تعريف و مفهوم هر يك از اين اندازه در داده

باشد. كاربرد انواع  افزار، از مطالب مورد بحث در اين فصل مي ها با استفاده از نرم آن
تر در اين فصل بررسي شده  هاي توصيفي به صورت گسترده اري و آمارهنمودارهاي آم

هاي  است. موضوع مهم تبديل يكنواخت در مشاهدات و تغييرات ايجاد شده در آماره
ها به همراه مفهوم ضريب تغييرات در انتهاي اين فصل بحث شده است.  توصيفي آن

ها در  هاي آن پاسخ تمرين و 8بخش نگارش شده است داراي  7اين فصل كه در 
 باشد.انتهاي فصل مي

 احتمال و كاربرد آن

هاي آماري مورد بحث قرار  ها در بسياري از كتابمباحث احتمال به دليل اهميت آن
ها و مباحث اصلي احتمال در قالب  گرفته است. در اين كتاب سعي شده است تئوري

تاريخچه علم احتمال، يك فصل آموزشي بيان شود. در اين فصل مطالبي از قبيل 
ها، اصول و  شروع احتمال مدرن، فضاي نمونه و پيشامدها، قوانين و روابط مجموعه

 - قضاياي احتمال، احتمال شرطي، فرمول بيز، پيشامدهاي مستقل و قانون هاردي
مثال و  27بخش،  9وينبرگ در ژنتيك، به تفصيل بيان شده است. اين فصل در قالب 

 ت.سوال تدوين شده اس6

 هاي آن توزيع نرمال و ويژگي

مروري بر تاريخچه توزيع نرمال و سير تحوالت كاربرد اين توزيع آماري در بخش اول 
اين فصل بررسي شده است. معادله رياضي توزيع نرمال و محاسبه سطح زيرمنحني 

بخش نگارش شده است  5باشد. اين فصل كه در  توزيع از ديگر مطالب اين فصل مي
پردازد. آزمون نرمال بودن  هاي مبتني بر توزيع نرمال نيز مي ي محاسبه احتمال به نحوه

تمرين و  10مشاهدات از ديگر مطالب ارايه شده در اين فصل است. اين فصل داراي 
 باشد.ها ميهاي تشريحي آنپاسخ

هاي  گيري و انواع روش نمونه
  آن

هاي  گيري و روش يند نمونهگيري، مراحل اصلي كار در فرااي نمونهمفاهيم پايه
باشد. در اين  ها از موضوعات مورد بحث در اين فصل مي آوري مشاهدات و داده گرد

نامه مناسب پرداخته  هاي يك پرسش نامه و ويژگيفصل به موضوع طراحي پرسش
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ها و ضرايب  نامه و اندازه ها و مفاهيم روايي و پايايي پرسششده است. انتخاب نمونه
هاي متداول  ن از ديگر موضوعات اين فصل از كتاب است. برخي از روشمرتبط با آ

گيري تصادفي  گيري وارون، نمونه گيري تصادفي ساده، نمونه گيري از جمله نمونه نمونه
هاي مربوطه به  گيري سيستماتيك به همراه پارامترها و آماره بندي و نمونه با طبقه

بخش نوشته شده است  13ن فصل كه در تفصيل مورد اشاره قرار گرفته است. در اي
تمرين و پاسخ از مباحث ارايه شده  7هاي موجود در متن فصل داراي  عالوه بر مثال

 باشد.مي

 گيري آماري استنباط و نتيجه

ها در ابتداي اين فصل مورد  مفاهيم بااهميت پارامتر و براورد آن با استفاده از آماره
هاي  اي و روش اي و فاصله اوردهاي آماري از قبيل نقطهاشاره قرار گرفته است. انواع بر

ها در پارامترهاي ميانگين، نسبت، واريانس در اين فصل بررسي شده است.  يافتن آن
همچنين در اين فصل مفهوم كميت محوري مورد بحث قرار گرفته است. برخي از 

به دليل كاربرد و ضرورت تعريف شده است. در Fو2،Tهاي آماري از قبيل توزيع
جهت يافتن نواع  Minitabو  SPSSافزارهاي  اين فصل به فراخور بحث از نرم

براوردهاي آماري استفاده شده است. اين فصل كه داراي اهميت خاصي در كتاب 
ها  تمرين و پاسخ تفصيلي آن 6تنظيم شده است و داراي  بخش 11باشد در  حاضر مي

 باشد.مي

  هاي فرضيه آماري آزمون

بخش نوشته شده است. در ابتداي فصل مفاهيم آزمون فرضيه، 8اين فصل از كتاب در
ها و خطاهاي آماري مورد بررسي قرار گرفته است. مفهوم مهم مقدار احتمال و  فرضيه

هاي ميانگين  هاي مختلف آزمون نه بحث شده است. حالتدر بخش جداگا P-valueيا 
ها به تفصيل در بخش ديگري از  و نسبت در يك جامعه و تفسير نتايج حاصل از آن

ها مورد  هاي واريانس در يك و دو جامعه به دليل اهميت آن فصل آمده است. آزمون
هاي  عه و حالتهاي مقايسه ميانگين و نسبت در دو جام بحث قرار گرفته است. آزمون

اين فصل و در سه زيربخش بررسي شده است. آناليز واريانس  6مختلف آن در بخش 
طرفه نيز با بيان چند مثال به صورت كامل در انتهاي فصل بحث شده است. در  يك

ها آمده  سوال به همراه پاسخ آن 10پايان فصل و به منظور فهم بهتر مطالب ارايه شده 
 است.

  يونهمبستگي و رگرس

ها و روابط  باشد. مفهوم رابطه بين كميت بخش مجزا مي10اين فصل از كتاب داراي
رياضي و آماري در ابتداي فصل اشاره شده است. انواع ضرايب همبستگي در ادامه اين 

گيري توافق عنوان بخش ديگري در  فصل در چهار زيربخش بررسي شده است. اندازه
آن آمده است. از مهمترين ابزارهاي يك تحقيق باشد كه نحوه يافتن  اين فصل مي

آماري تجزيه رگرسيون است كه سعي شده است در اين كتاب به خوبي به آن پرداخته 
هاي رگرسيوني، يافتن ضرايب، رسم نمودارهاي پراكنش و  شود. مطالبي از قبيل مدل

ته است. تفسير نتايج حاصل از ايجاد مدل رگرسيوني در اين فصل مورد بحث قرار گرف
 5هاي رگرسيوني و به ويژه نمودارها در بخش  ابزارهاي سنجش مناسب بودن مدل

هاي  ها، مدل آمده است. در اين فصل با استفاده از چندين مثال و كار بر روي داده
در اين فصل  Minitabو  SPSSافزارهاي  رگرسيوني ايجاد شده است. استفاده از نرم

هاي خطي رگرسيوني عنوان بخش ديگري در اين  دلمورد اشاره بوده است. انواع م
هاي  و يافتن نقاط تاثيرگذار يا داده 8واتسن در بخش  -باشد. آزمون دوربين فصل مي

تمرين  7در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان فصل  9موثر در بخش 
 ها آمده است.به همراه پاسخ آن

به ويژه رگرسيون لجستيك، در  هاي رگرسيون غيرخطيو اهميت مدلبه دليل كاربردهاي رگرسيون غيرخطي مدل
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هاي  گونه از مدل به بررسي اين بخش ارايه شده است3اين فصل از كتاب كه در لجستيك)(رگرسيون 
شده هاي رگرسيون غيرخطي بررسي  مدل تئوري رگرسيوني پرداخته شده است. در ابتدا

جستيك مورد بحث قرار گرفته است. اين است و سپس مدل رگرسيون غيرخطي ل
باشد كه  ها مي فصل داراي دو مثال از اجراي مدل رگرسيون لجستيك بر روي داده

افزار به خوبي مورد بيان و تفسير قرار گيرد.  هاي نرم سعي شده است نتايج و خروجي
در اين فصل مطرح و توضيح  Odds Ratioها و يا همان  مفهوم بااهميت نسبت بخت

 اده شده است.د

  هاي ناپارامتري آزمون

ها در اين فصل  هاي ناپارامتري به دليل اهميت روبه گسترش آنمفهوم و كاربرد آزمون
باشد در پي آن است كه  بخش مي 7از كتاب بحث شده است. اين فصل كه داراي 

در ابتداي هاي ناپارامتري بپردازد. آشنايي با مفهوم ناپارامتري  بتواند به مهمترين آزمون
فصل آمده است. آزمون برازندگي و يا نيكويي برازش عنوان بخش ديگري در اين 

دار  ويتني، رتبه عالمت -هاي ناپارامتري من باشد. استفاده از آزمون فصل مي
هاي مرتبط آمده است. در  ويلكاكسون، كروسكال واليس و فريدمن به همراه بيان مثال

ها  تمرين و پاسخ آن 7هاي ناپارامتري  اربرد آزمونپايان فصل و جهت فهم بهتر از ك
 آورده شده است.

  توضيحات و مطالب ارايه شده نام پيوست

  ها تحليل عاملي يا تجزيه عامل

ها در بسياري از تحقيقات و مطالعات  مباحث تحليل عاملي به دليل گسترش كاربرد آن
پيوست به بررسي مفهوم  به عنوان يك پيوست جداگانه در كتاب آمده است. در اين

افزار پرداخته شده است. اين پيوست از كتاب  تحليل عاملي و روش اجراي آن در نرم
ها سعي شده است به خوبي  داراي دو مثال واقعي از تحقيقات نويسنده است كه در آن

ها  به گام اجراي روندهاي تحليل عاملي بيان و نتايج حاصل از آن  فرايندهاي گام
 وضيح داده شود.تفسير و ت

  هاي گمشده داده
Missingهاي كمشده و يا همانداده Values ها و  رو شدن با آن هاي روبه و روش

ها در اين پيوست از كتاب مورد بررسي قرار  جايگزيني مقادير مطلوب و مورد نظر با آن
 گرفته است.

با استفاده  براورد اندازه نمونه
  افزار از نرم

دازه نمونه مناسب در يك تحقيق و پژوهش همواره مورد اهميت بوده براورد و يافتن ان
هاي عددي آن  است. در پيوست پاياني كتاب به مفهوم براورد اندازه نمونه و يافتن اندازه

هاي مختلف اشاره شده است. در انتهاي اين پيوست دو جدول مهم ارايه شده  در حالت
هاي مورد آزمون،  ح تحقيق و فرضيهها و براساس نوع طر است كه با توجه به آن

توان اندازه نمونه مورد نياز در پژوهش را به دست آورد. مهمترين بخش اين پيوست  مي
  افزار دانست. توان براورد اندازه نمونه با استفاده از نرمرا مي
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