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  سخن دانشگاه
تحقیق و پژوهش، اساس حرکت علمی و شرط الزم پیشـرفت و ترقـی کشـور اسـت.     

هایی چون جهاد اقتصادي، تولید ملـی، خودکفـایی علمـی، جنـبش     تردید پیگیري آرمانبی
ي، بـدون تحقیـق و پـژوهش امـري دشـوار و دسـت نیـافتنی        افزاري و تولید علم و فناورنرم

ها است که باید بـا درك  خواهد بود. بدیهی است نقش محوري در این زمینه از آن دانشگاه
رسالت خطیر و تاریخی خود در این میدان گام نهاده و رسالتی ذاتی خود در تولیـد علـم را   

، بـا  1386دو تاسـیس خـود درسـال    به انجام رسانند. دانشگاه حضرت معصومه(س) نیـز از بـ  
ثالث، بحث هاي ریاست محترم دانشگاه جناب آقاي دکتر باقريدرك این مهم و با حمایت

پژوهش و تولید علم را سرلوحه کار خود قرار داده و با اسـتفاده از تجربـه اسـتادان برجسـته     
علمـی بـه    هاي مختلـف کشور توانسته است در مدتی اندك، کتب متعدد و فاخري در زمینه

ویژه در زمینه تحقیقات علوم انسانی و اسالمی به چـاپ رسـانده و در اختیـار جامعـه علمـی      
هاي علمی و پژوهشی، از کشور قرار دهد. در این راستا ضمن اعالم آمادگی براي همکاري

شود با همکـاري،  هاي مختلف علوم انسانی و تجربی تقاضا مینظران رشتهاستادان و صاحب
پیشــنهادات خـود، دانشــگاه حضـرت معصــومه(س) را جهـت ارتقــاء سـطح علمــی      انتقـاد و 
  هاي آموزشی و پژوهشی یاري رسانند.ها و ارائه هرچه بهتر کتابپژوهش

 هـاي  آزمـون  کـاربرد : پیشـرفته  ناپـارامتري  آمـاري  تحلیل "کتاب حاضر تحت عنوان 
ارجمند  اننوشته محقق "SPSS رافزا نرم از استفاده با انسانی علوم هاي پژوهش در ناپارامتري

 در مقطـع  دکتر غالمرضا جندقی، دکتـر محمـد رضـا فـالح و خـانم سـیده زینـب سـجادي        
کارشناسی ارشد تألیف شده است. امید است این اثر که با اسـتفاده از آخـرین    کارشناسی و

نظران این عرصه و بـا نگـاه عمیـق و موشـکافانه نویسـندگان محتـرم بـه        دیدگاههاي صاحب
  ته تحریر درآمده مورد اقبال دانشجویان و استادان این رشته قرار گیرد.رش

داند از زحمات داوران محترم کتاب، صفحه آرا، طراح جلـد،  نـاظر   در پایان الزم می
  .چاپ، و همکاران محترم بخش نشر دانشگاه تشکر و قدرانی نمایم

  

  مدیر پژوهش و فناوري 
  دانشگاه حضرت معصومه(س) 





 یشگفتارپ  
آشـنایی بـا    ،هـاي علـوم انسـانی    با توجه به گسترش استفاده از علـم آمـار در پـژوهش   

شـده  هـا از اهمیـت بسـیار زیـادي برخـوردار       تحلیل داده ،مختلف تجربه هاي روشمفهوم و 
کتاب حاضر بر پایه چند سال تـدریس آمـار تحلیلـی در سـطوح مختلـف دانشـگاهی        است.

هــاي مختلــف تحلیــل  ارائــه شــیوه ،تــاب حاضــرهــدف معلمــان از تــدوین ک وشــده  تــدوین
محققـین و   ،دانشـجویان   توسـط  هـاي مسـتخرج شـده    دادهها و سـایر   ناپارامتریک پرسشنامه

  .باشد همچنین آشنایی با مفاهیم آمار ناپارامتریک می
وتحلیـل   بـراي تجزیـه   SPSS افزار در این کتاب عالوه بر حل مسائل و تمرینات از نرم

هـا   وتحلیـل مسـائل و داده   شده است تا از این طریق زمینـه الزم جهـت تجزیـه    ها استفاده داده
باهـدف آشـنایی دانشـجویان و    ایـن کتـاب ابتـدا     .فـراهم آیـد  و محققـان  براي دانشـجویان  

به تشریح مفاهیم آمار توصیفی و استنباطی و همچنـین تفـاوت آمـار پارامتریـک و     ، محققان
معرفی   گیري و انواع متغیرها هاي اندازه واع مقیاسسپس ان است؛ شده ناپارامتریک پرداخته

سایر فصول این کتاب بر  است. در گرفته انجام SPSSآشنایی مختصري با محیط  در ادامه و
ــه ــدازه ،اســاس تعــداد نمون هــاي مختلــف  روش ،هــا گیــري و ســایر شــرایط داده مقیــاس ان

 .وتحلیل تشریح شده است تجزیه
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