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Тема: Эмпирикалык социологияда берилиштерди өлчөө жана талдоонун 

методологиялык негиздери (киришүү дарсы) 

1. Социологиялык өлчөөгө карата илимий ѳңүттѳр 

2. Социалдык кубулуштарды ѳлчѳѳ жана шкала түшүнүгү 

3. Шкалаларды түзүү жана текшерүү боюнча тажрыйбалык иш 

 

 

1.Социологиялык өлчөөгө карата илимий ѳңүттѳр  
Социологиялык өлчөө теориясындагы жана практикасындагы олуттуу 

маселелердин бири – ѳлчѳѳ шкалаларын иштеп чыгууда “жумшак” же “катуу” ѳңүттѳрдү 
колдонууга байланыштуу келип чыккан кыйынчылыктар. 

Маалыматтын булагы катары индивид эсептелинген жагдайды изилдөөдө эки 

принципиалдуу айырмаланган ѳңүт бар. Жалпыланган түрдө булар төмөнкү жоболорго 
таянат. 

1. Массалык социалдык кубулуштар статистикалык мүнөзгө ээ, башкача айтканда 

изилденип жаткан кубулуштун тигил же бул көрүнүштөрүнүн жетишээрлик көп санын 

изилдесек, анда ал кубулуштун өзүн таанып билүүгө болот. Бул ыкманы биз шарттуу 

түрдө “статистикалык” деп атайбыз жана анын алкагында индивид социалдык феномен 

жөнүндө маалыматтын алып жүрүүчүсү, белгилүү бир коомчулуктун өкүлү катары орун 

алат. Мындай учурда индивиддер бири-бирин “алмаштыра” алат жана алардын 

индивидуалдык өзгөчөлүктөрү социологду кызыктырбайт. Статистикалык (“катуу”) 

өңүттүн алкагында маалыматты чогултуунун негизги жолу – стандартташтырылган 
(формалдашкан) сурамжылоо инструментарийи аркылуу сурамжылоо методу. 

2. Бул өңүттүн тарапкерлери формалдашкан сурамжылоо методу менен социалдык 

кубулуштардын түпкүрүнө жетип изилдөө мүмкүн эмес деп эсептешет. Индивид 

уникалдуу, кайталангыс, андыктан ал социалдуулуктун бир көрүнүшү эмес, ал өзү 

социалдык кубулуш. Мындан “сапаттык” (“жумшак”) деген аталышка ээ болгон өңүт 

келип чыгат. Бул алкакта Социолог төмөнкү суроолорго жооп  издейт: “Бул эмне?”, “Бул 

эмне үчүн?”, “Бул кайдан келип чыкты?”, “Бул кандай формаларда жашайт?”, “Мунун 

себептери эмнеде? Түшүнүү жана түшүндүрүү функциясы алдыңкы  планга чыгат, бирок 

ал эмпирикалык мыйзам ченемдүүлүктөргө эмес, жеке деңгээлге тиешелүү болот.  Бул 

стратегиянын алкагында эң кыйын маселе болуп индвидуалдуулукту (окуяны, кейсти) 

изилдөөдөн эмпирикалык жалпы мыйзам ченемдүүлүктөргө жол табуу эсептелет. Бул 

жерде маалыматты чогултуунун методдору болуп формалдашпаган интервью 

(нарративдик, лейтмотивдик, фокустук ж.б.) жана байкоонун ар кандай түрлөрү 
колдонулат  

Жогоруда аталган эки өңүттү ыкманы социологдор адатта “сандык” жана 

“сапаттык” деген түшүнүктөр менен аташат. 

XX к. башында анкеталык сурамжылоолордун дүркүрөп өнүгүшү орун алган. 

Бирок, адегенде эле анкеталык сурамжылоо ыкмасы олуттуу изилдөөчүлөр тарабынан 

жакшы кабыл алынган эмес. Себеби, алардын ою боюнча адамдын чыныгы пикирин 

формалдашпаган маектешүү процессинде гана таанууга болот. Мунун натыйжасында бир 

катар университеттерде студенттердин анкеталык сурамжылоого катышуусуна тыюу 
салынган учурлар да тарыхта белгилүү.      

“Сапаттык” өӊүттүн өкүлдөрүнөн адамдардын жүрүм-турумуна таандык чыныгы 

маанини билүү үчүн сандык ыкмалар менен өлчөө мүмкүн эмес деген пикирди угууга 

болот. Бирок бул туура эмес. Маселен, социологиядагы эң маанилүү  түшүнүктөрдүн бири 

“социалдык багыт” (“аттитюд”) У.Томас (1863-1947) жана Ф.Знанецкий (1882-1958) 
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тарабынан “Польшалык дыйкан Европада жана Америкада” аттуу эмгегинде биринчи 

жолу киргизилген. Ошентсе да бул феноменди изилдөө, дегеле социалдык багыттарды 

өлчөө ыкмасы тиешелүү шкалалар иштелип чыкканча мүмкүн эмес болгон. Ал эми 

алгачкы жолу мындай шкала Л.Терстоун тарабынан 1926-ж. сунушталган. 

 

 

2. Социалдык кубулуштарды өлчөө жана шкала түшүнүгү.  

Күнүмдүк жашоодо ар бирибиз өлчөө деген эмне экендигин түшүнөбүз жана аны 

колдонобуз. Мисалы, аралыкты сантиметр, метр, миля, километр менен өлчөйбүз. 

Массаны литр, тонна менен, аянтты сотка, гектар менен, температураны градус менен, 

куракты жыл менен, убакыт бюджетин минута, саат, күн менен ченейбиз. Мындай 

мисалдарды күнүмдүк жашоонун ар түрдүү чөйрөсүнөн келтирсе болот. Мунун бардыгын 

шкалалар деп да койсок болот. Маселен, биз жогоруда аралык шкаласын, массанын 

шкаласын, температуранын шкаласын ж.б. келтирдик. Шкаладагы белги шкаланын 

мааниси деп аталат. Ушул шкаланын маанилеринин жыйындысы бир өлчөмдүү 

континуумду түзөт.  

Жогоруда келтирилген ар бир шкаланын өлчөө бирдиги бар (мисалы, сантиметр, 

метр, тонна ж.б.). Күнүмдүк жашоодо өлчөө объектилери катары шаарлардын, өлкөлөрдүн 

ортосундагы аралык, абанын температурасы, жер тилкесинин аянты ж.б. болушу мүмкүн. 
Күнүмдүк жашоодо биз ойлонбостон эле өлчөө процедураларын колдоно алабыз. 

Ал эми социологияда, эреже катары, мындай универсалдаштырылган өлчөө 

бирдиктери жок. Мисалы, саясий активдүүлүктүн, же студенттин окууга болгон 

мамилесинин кандай өлчөө бирдиги болушу мүмкүн? Ошону менен бирге биз бул 

феномендердин өлчөө бирдигин иштеп чыга (ойлоп таба) алабыз. Эмне үчүн? Кандай гана 
болбосун өлчөөнүн максаты – бул салыштыруу мүмкүндүгү.  

Өлчөө – бул аз гана бөлүгү боюнча математикалык процедура деп айтууга болот. 

Себеби изилденип жаткан социалдык объекттин касиеттерин тиешелүү сандар менен 

берүү үчүн аларды терең билүү жана объекттин мазмуну менен өлчөө инструменти 

канчалык деңгээлде шайкеш келээрин аныктоо зарыл, башкача айтканда, бул сапаттык-
сандык анализдин милдети. 

Социологияда өлчөөнүн негизги үч деңгээли бар: номиналдык, иреттик (катардык, 

рангдык) жана интервалдык (метрикалык). Бул деңгээлдерге жараша шкалалардын үч 
тиби колдонулат.  

Номиналдык өлчөө социалдык кубулуш тууралуу минималдуу гана маалымат бере 

алат, башкача айтканда – бул алдын ала берилген схема боюнча объекттерди 

классификациялоо (мисалы “улут”, “жыныс, “факультет” ж.б.). Номиналдык өлчөөнү 

колдонуу объекттерди (массивди) класстарга, топторго бөлүштүрүүгө гана мүмкүндүк 

берет. Номиналдык өлчөөгө ылайык номиналдык (ординардык) шкаланы алабыз. Бул 

шкаланы пайдалануу менен биз өлчөөнүн эң төмөнкү деңгээлин ишке ашырабыз.   

Иреттик өлчөө деңгээли жана иреттик шкала изилденүүчү объект тууралуу 

көбүрөөк информация берет, себеби ал белгилүү бир категорияларга гана 

бөлүштүрбөстөн, кубулуштарды бир иретке (катарга) келтирүү же рангдарга 

бөлүштүрүүгө өбөлгө түзөт. Иреттик өлчөөнү колдонуу менен биз өлчөнүп жаткан 

касиети боюнча кайсы объект башка объекттерге караганда айырмаланып тураарын биле 

алабыз, ошондой эле биз объекттерди изилденип жаткан касиеттин санына (көлөмүнө) 

жараша ирети менен жайгаштыра алабыз. Мындай иретке келтирүү номиналдык өлчөөгө 
караганда так жана көбүрөөк маалымат берет. 
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Өлчөөнүн эң жогорку деңгээли – интервалдык (же метрикалык) шкала. Бул шкала 

аркылуу алынган маалыматка карата изилдөөчү бардык математикалык операцияларды 
ишке ашыра алат. 

 

3. Шкалаларды түзүү жана текшерүү боюнча тажрыйбалык иш.  

Номиналдык, иреттик, интервалдык жана дихотомиялык шклларды түзүү боюнча 

тажрыйбалык иштерди аткаруу, топтук иштерди (“мээ чабуулу”), дискуссияларды 
жүргүзүү каралган.          

 Номиналдык шкала (NOMINAL)   

 респонденттердин объективдүү сапаттарын чагылдырат 

 респонденттерди белгилери боюнча ар түрдүү топторго бөлүштүрөт 

 A = B 

Иреттик (катардык) шкала (ORDINAL)   

 Объекттерди изиденип жаткан сапаттары боюнча иретке келтирет 

 Иерархиялык катарга тизет 

 Адатта, чоңдон кичинесин көздөй же тескерисинче  

 А > < В       

Интервалдык шкала (SCALE)   

 Объекттин сапаттарын сан менен гана чагылдырат 
 Алардын ортосундагы интервалды (аралыкты) аныктайт 

 

 

 

Тема боюнча адабияттар. 

 Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. М.: КДУ, 2009.  

 Хили Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. 6-е 

издание. – Спб.:Питер, 2005.       

 Горшков К. Шереги Ф. Прикладная социология: методология и методы: 

интерактивное учебное пособие. – М.: Институт социологии РАН, 2011. 

 Чарльз Уилан. Голая статистика. Самая интересная книга о самой скучной 

науке. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.  
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Тема: Социологиялык өлчөө: маселелер жана карама-каршылыктар 

1. Социологиялык өлчөөдөгү эки стратегия (толуктоолор) 

2. Өлчөөнүн негизги теориялары 

3. Тажрыйбалык иш (SPSS-те негизги аналитикалык опциялар менен таанышуу). 

 

 

1. Социологиялык өлчөөдөгү эки стратегия (толуктоолор) 

Позитивдик социологиянын түптөлүшү (О.Конт) жана XX кылымдын биринчи 

жарымында статистикалык усулдарга негизделген анкеталык сурамжылоо ыкмасынын 

кеңири жайылышы социологиялык өлчөөнүн эволюциясына жол ачкан. 

“Социологиянын атасы” деп аталып жүргөн француз окумуштуусу Огюст Конт 

биринчилерден болуп коомду изилдөө үчүн илимий ыкманы колдонууну чечкен. Ал 

илимдин жардамы менен коомдун өнүгүү мыйзамдарын ачууга болот деп ишенген. Конт 

коомду изилдөө үчүн байкоого жана экспериментке негизделген рационалдык ыкманы 

иштеп чыгууга аракет кылган. Бул ыкма илимде “позитивдик” деп аталып калды. Огюст 

Конттун позитивдик социологиясы (алгач “социалдык физика” деп аталган) өзүнө эки 

концепцияны бириктирген: 1) социалдык статика; 2) социалдык динамика. 

 Заманбап социологиялык өлчөө теориясындагы негизи коллизия же карама-

каршылыктын үрөнү эмпирикалык социологиянын эволюциясынын баштапкы 

баскычында эле себилген. Социологиянын тарыхынан маалым болгондой, XX к. 

башында анкеталык сурамжылоолордун дүркүрөп өнүккөнү менен, адегенде эле 

анкеталык сурамжылоо ыкмасы олуттуу изилдөөчүлөр тарабынан жакшы кабыл алынган 

эмес. Себеби, алардын ою боюнча адамдын чыныгы пикирин формалдашпаган 

маектешүү процессинде гана таанууга болот. Мунун натыйжасында бир катар 
университеттерде студенттердин анкеталык сурамжылоого катышуусуна тыюу салынган.  

Натыйжада социологиялык өлчөө ыкмалары эки чоң топко (стратегияга) бөлүнүп 

калды. Социологиялык адабиятта бул стратегиялар төмөнкү аттар менен белгилүү: 

 “статистикалык” – “гуманитардык”  

 “катуу” – “жумшак” 

 “сандык” – “сапаттык” 

Аталган стратегиялардын илмий мүмкүнчүлүктөрүн салыштырмалуу талдоого алсак. 

(Бул жерде магистранттардын арасында талкуу уюштурулат. 2 топко бөлүнгөн 

магистранттар өздөрүнүн аргументтерин келтиришет). 

Натыйжада ушул эки стратегиянын табиятына байланыштуу төмөнкү 
мүнөздөмөлөрдү келтирсек болот:    

1. “ЖУМШАК” (же сапаттык) өлчөө стратегиясы.   

    артыкчылыгы: 

 изилдөө учурунда респонденттин психикасы эске алынат; 

    кемчилиги: 

 респонденттердин көп санын сурамжылоо мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу; 

 гипотезаларды текшерүү, статистикалык мыйзам ченемдүүлүктөрдү табуу 

мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу; 

 репрезентативдүү тандаманы түзүү мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу; 

 математикалык статистиканын ыкмаларын колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу.  

Идеалдуу “жумшак” ыкма – формалдашпаган эркин интервью.   

2. “КАТУУ” (же сандык) өлчөө ыкмасы  

    артыкчылыгы: 

 респонденттердин чоң массивин изилдөө мүмкүнчүлүгү; 
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 репрезентативдүү тандаманы түзүү мүмкүнчүлүгү; 

 гипотезаларды текшерүү мүмкүнчүлүгү; 

 изилдөөнүн жыйынтыктарын генералдык топко экстраполяциялоо 

(генерализациялоо) мүмкүнчүлүгү;    

    кемчилиги: 

 респонденттердин жүрүм-турумуна тиешелүү психикалык өзгөчөлүктөрдү эске 

алуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу. 
Идеалдуу “катуу” ыкма – жабык суроолордон турган анкета.  

 Социологиялык өлчөө теориясындагы өлчөө ыкмаларынын карама-каршылыгын, 

демек кандайдыр бир деңгээлде кризисин жоюу аракеттери да көрүлгөн. Буга ылайык 

өзүнө “жумшак” жана “катуу” стратегияларды бириктирген өлчөө усулдары иштелип 

чыккан.  

 Мисалы: 

 формалдашкан, жарым-жартылай формалдашкан интервью методу; 

 ачык суроолор камтылган анкета (сурамжылоо барагы); 

Ошондой буга эң олуттуу мисал катары төмөнкүлөрдү келтирсек болот: 

 Лайкерттин шкаласы (же суммалык баалардын шкаласы); 

 Гуттмандын шкаласы (же шкалограммдык анализ); 

 Терстоундун шкаласы; 

 Психология илиминин алынган тесттик ыкмалар. 

Ал эми заманбап эмпирикалык социологияда өлчөөнүн “жумшак” жана “катуу” 

стратегияларын бир БҮТҮНДҮК катары кароо керек деген илимий көз караштын 

тарапкерлери көбөйүүдө. “Сапаттык” жана “сандык” өлчөө ыкмалары бири бирин 

толуктап турат! Андыктан бүгүн олуттуу социологиялык изилдөөлөрдө сандык ыкмалар 

менен катар эле сапаттык өлчөө ыкмалары да комплекстүү колдонулат. 

 

 

2. Өлчөөнүн негизги теориялары 

Жалпысынан өлчөөнүн 3 концепциясын (теориясын) бөлүп кароого болот:  

1. Баяндоочу теория (же табияттык илим теориясы). Өлчөө – бул бир затты 

экинчиси менен өлчөө бирдиктери аркылуу салыштыруу. Бул өлчөө теориясы табигый 

илимдерде орун алат. Өлчөнө турган объективдүү зат бар. Мисалы, салмак, узундук, 

ылдамдык ж.б. Ошондой эле өлчөө бирдиктери да иштелип чыккан. Бирок бул теорияга 

ылайык социологиялык кубулуштарды өлчөө мүмкүн эмес.     

2. Өлчөөнүн репрезентативдик теориясы. Бул теория социологияда жана жалпы эле 

гуманитардык-социалдык илимдерде негизги өлчөө концепциясы катары колдонулат. 

Өлчөө – бул эмпирикалык объекттерди сандар түрүндө көрсөтүү.  

3. Өлчөөнүн формалдык теориясы.  Репрезентативдик теориянын алкагында пайда 

болуп, XX кылымдын ичинде өнүгүүгө ээ болгон. Негизи өзгөчөлүгү – өлчөө 

процедурасына математикалык ыкмаларды киргизүү. Бул теориянын алкагында шкала 
түшүнүгү пайда болгон.     

Заманбап социологияда өлчөө – бул бир канча баскычтардан турган 

процедура. 

Ал төмөнкү баскычтардын негизинде ишке ашат: 

 теориялык түшүнүктөрдү операционалдаштыруу; 

 эмпирикалык индикаторду (өзгөрүлмөнү) табуу;  

 шкаланы түзүү;  

 социологиялык маалыматты талдоо.  



Социологиялык маалыматты өлчөө жана талдоо – SPSS  

Лекциянын тезистери  

7 
 

Ал эми социологиялык өлчөөнүн аныктамасын төмөнкүдөй туюнтсак болот. 

Социологиялык өлчөө – изилденип жаткан объекттерди (адамдарды жана алардын 
ортосундагы мамилелерди) сандардын тутуму түрүндө чагылдыруу процедурасы.    

Өлчөө – бул өлчөнүп жаткан объект кандайдыр бир эталон менен салыштырылып 

жана белгилүү бир масштабдагы же шкаладагы сандык белгини алуу процедурасы деп 
айтылат.  

Өлчөө – бир аз гана бөлүгү боюнча математикалык процедура деп айтууга болот. 

Себеби изилденип жаткан социалды объекттин касиеттерин тиешелүү сандар менен берүү 

үчүн аларды терең билүү жана объекттин мазмуну менен өлчөө инструменти канчалык 

деңгээлде шайкеш келээрин аныктоо зарыл, башкача айтканда бул сапаттык-сандык 
анализдин милдети. 

 

3. Тажрыйбалык иш (SPSS-те негизги аналитикалык опциялар таанышуу). 

Шкаланын түрүнө жараша социологиялык-статистикалык  анализдин тигил же бул 

ыкмасы колдонулат. Эмпирикалык социологиянын алкагында колдонулуучу бардык 

статистикалык анализдин ыкмаларын эки топко бөлүүгө болот: 

1) Өзгөрүлмөлөрдүн (индикаторлордун) ортосундагы байланышты аныктоо 

ыкмалары 

2) Өзгөрүлмөлөрдүн (индикаторлордун) түзүмүн аныктоо ыкмалары     

 

Дескриптивдик (баяндоочу) анализ төмөнкүлөрдү камтыйт:  

 жыштык таблицаларын түзүү; 

 статистикалык мүнөздөмөлөрдү аныктоо;  

 берилиштерди тандоо (фильтрлөө) менен анализ жасоо;  

 берилиштерди топторго бөлүү; 

 көптүк жоопторду анализдөө. 

  

Статистикалык мүнөздөмөлөр негизинен интервалдык шкала үчүн эсептелинет!       

 Процентил:  Квартиль (Quartiles) 

 Стандарттык четтөө (Std. deviation) 

 Дисперсия (Variance) 

 Арыш (Range) 

 Минимум (Minimum) 

 Максимум (Maximum)  

 Стандарттык ката (S.E. mean) 

 Орточо маани (Mean) 

 Медиана (Median) 

 Мода (Mode)  

 Сумма (Sum) 

 Ассиметрия коэффициенти (Skewness) 

 Вариация коэффициенти же эксцесс (Kurtosis) 

 
Тема боюнча адабияттар. 

1. Хили Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. 6-е издание. – 

Спб.:Питер, 2005.       
2. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. М.: КДУ, 2009.  

3. Горшков К. Шереги Ф. Прикладная социология: методология и методы: интерактивное 

учебное пособие. – М.: Институт социологии РАН, 2011. 
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Тема: Социологиялык изилдөөлөрдө колдонулуучу статистикалык-компьютердик 

программалар. SPSS статистикалык пакетинин өзгөчөлүктөрү жана 

артыкчылыктары     

1. Социологиялык  изилдөөнүн баскычтарында колдонулуучу компьютердик 

программалар 

2. SPSS статистикалык пакетинин мүмкүнчүлүктөрү 

3. Тажрыйбалык иш   

 

1. Социологиялык изилдөөнүн баскычтарында колдонулуучу компьютердик 

программалар. 

Социологиялык изилдөөнүн негизги 

баскычтары жана процедуралары  

Колдонулуучу программалык жабдыктар: 

1. Социологиялык изилдөөнүн 

программасын иштеп чыгуу 

(теориялык-методологиялык бөлүк)   

Тексттик редакторлор, электрондук библиотекалар, 

берилиштер базасы, электрондук таблицалар 

(Microsoft Word; PageMaker; Microsoft Excel ж.б.) 

2. Инструментарийди иштеп чыгуу 

жана пилотаж кылуу   

Тексттик жана графикалык редакторлор, 

берилиштер базасы, электронлук таблицалар 

(Microsoft Word; PageMaker; Microsoft Excel ж.б.) 

3. Баштапкы социологиялык 

малыматты чогултуу («талаа 

иштери») 

Электрондук почта, Интернет, 

Адистештирилген программалар, электрондук 

таблицалар (Microsoft Word; PageMaker; Exel ж.б.) 

4. Баштапкы социологиялык 

маалыматты иштетүү жана талдоо  

Электрондук таблицалар, адистештирилген 

компьютердик статистикалык программалар 

(SPSS; Stata; Statistica; Vortex; DA; Microsoft Word; 

Microsoft Excel; ж.б.) 

5. Отчет жазуу  Тексттик жана графикалык редакторлор, 

презентациялар, инфографикалар (Microsoft Word; 

PageMaker; Paint; Corel Draw; Microsoft Power 

Point) 

 

Социологиялык маалыматтарды анализдөөдө колдонулуучу программалык жабдыктардын 

адистешүү схемасы   

Берилиштер 

базасы: 

 

Электрондук 

таблицалар:  

 

Статистикалык 

берилиштерди иштетүү 

пакеттери: 

Социологиялык 

маалыматтарды 

анализдөө 

программалары: 
DBASE 

PARADOX 

FOXPRO 

ACCESS 

… 

 

SUPERCALC 

EXCEL 

… 

 

SAS 

SPSS 
STATA 

STATISTICA 

STATGRAPH 

….. 

SPSS 

DA 

VORTEX 

ASTRA 

MAX 
DATAFRIEND 

…. 

 

 

 

2. SPSS статистикалык пакетинин мүмкүнчүлүктөрү.  
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SPSS өнүгүү тарыхы  

 

1968-ж. Ушундай аталыштагы корпорациянын пайда болушу, 

программаны жакшыртуунун үстүнөн иштөө. 

1968-1980-жж. «Main Fraim» программасынын алкагында өнүгүү.   

SPSS-тин чоӊ ЭВМдердин негизинде өнүгүү өзгөчөлүктөрү: 

1. ЭВМдин (электрондук эсептегич машина) ар кандай 

түрлөрүнө ыдайыкташтыруу аракеттери    

2. Перфокарталар, андан соӊ клавиатура   

3. Малыматарды сактоодо перфокарталарды колдонуу, андан 

соӊ магниттик сактагычтар     

4. Командалык режим  

1980-1990-жж.   «DOS». Өзгөчөлүктөрү жана артыкчылыктары:   

1. Адаптациялоо муктаждыгынын жоюлушу    

2. Берилиштердин клавиатурадан киргизүү, маалыматтарды 

дискеталарды сактоо   

3. Командалык режим диалог системасына алмаштырылган  

1990-жылдан азыркы 

учурга чейин  

«Windows». Өзгөчөлүктөрү жана артыкчылыктары:   

 

1. Графикалык интерфейс  

2. Графикалык каражаттарды колдонуу мүмкүнчүлүгү     

3. SPSS-тин башка Windows-программалары менен 

биригиши  

4. Маалыматтарды сактоо (винчестер, СD, DVD, флеш-карта 

ж.б.) 

2018-жыл  «IBM SPSS-25» 

 

3. Тажрыйбалык иш.    

Проекторду колдонуу аркылуу магистранттар менен чогуу төмөнкү тажрыйбалык иштер 

аткарылат. 

1. Берилиштердин матрицасын түзүү; 

2. Баштапкы маалыматарды коддоштуруунун 2 ыкмасы: 

- категориялык коддоштуруу; 

- дихотомиялык коддоштуруу;     

3. Берилиштердин матрицасындагы каталарды текшерүү, миссингдерди аныктоо, 

айрым берилиштердин коддорун кайра өзгөртүү мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу; 

4. Берилиштерди изилдөө: 

- өзгөрмөлөрдүн шкалаларын тактоо; 

- нормалдуу бөлүштүрүү мыйзамын текшерүү; 

- статистикалык мүнөздөмөлөрдү чыгаруу. 
 

Тема боюнча адабияттар. 

 Хили Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. 6-е издание. – 

Спб.:Питер, 2005.       

 Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. – М.: Изд-
во ВШЭ, 2006. 

 Бююль Ахим, Цефель Петер. :искусство обработки информации. Анализ статистических 

данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер.с нем. – Спб.: «Диасофтюп», 
2005.     
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Тема: Бир өлчөмдүү бөлүштүрүү катарын талдоо (дескриптивдик статистиканын 

мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу)     

1. Топтоштуруу жана шкалаларга тиешелүү статистикалык мүнөздөмөлөр   

2. Шкаланын түрүнө карата борбордук тенденция чендерин аныктоо, бир 
өлчөмдүү бөлүштүрүү катары  

3. SPSS-те тажрыйбалык иш аткаруу  

 

 

1. Топтоштуруу жана шкалаларга тиешелүү статистикалык мүнөздөмөлөр 

Биз буга чейин байкоого мүмкүн болгон белгилерди “эмпирикалык индикатор” деп 

атап келдик. Мындан ары “белги” түшүнүгүн дагы колдонгонубуз максатка ылайыктуу. 

Белги катары эмпирикалык индикаторду да, ошондой эле ал аркылуу келип чыккан 

көрсөткүчтү да атайбыз. Белги, бардык эмпирикалык индикаторлор сыяктуу эле өлчөөнүн 

үч деңгээлине ээ (номиналдык, иреттик жана интервалдык). Биз ушул үч типтеги 

шкаланын жардамы менен өлчөнгөн үч типтеги белгилердин “жүрүм-турумун” изилдөөнү 
өздөштүрүшүбүз абзел. 

Анализдин эң баштапкы баскычында топтоштуруу (группаларга бөлүү) 

процедурасын, башкача айтканда берилиштерди бир белги боюнча иретке келтирүү же 
классификациялоону аткаруу зарыл.  

Төмөнкү таблица тиешелүү шкалалар боюнча сандык операцияларды ишке ашыруу 

мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп турат.      

 

Шкаланын типтери Статистикалык көрсөткүчтөр  

(борбордук тенденция чендери) 

Номиналдык  Абсолюттук саны (жыштыгы), проценти, мода,    

Иреттик (рангдык)  Абсолюттук саны (жыштыгы), проценти, мода, медиана 

Интервалдык  Абсолюттук саны (жыштыгы), проценти, мода, медиана, 

арифметикалык орточо, дисперсия, стандарттык ката, 

орточо арифметикалык четтөө (ката), статистикалык маани, 

ишеним интервалы      

 

Мисал иретинде төмөнкү белгилерди (эмпирикалык индикаторлорду) келтирели: 

1) студенттердин келечектеги адистиги (номиналдык шкала); 

2) окууга болгон канааттануусу (иреттик, рангдык шкала); 

3) окууга сарптаган убакыт (интервалдык, метрикалык шкала). 

 

 

2. Шкаланын түрүнө карата борбордук тенденция чендерин аныктоо, бир өлчөмдүү 

бөлүштүрүү катары 

Номиналдык өлчөө деңгээли (шкаласы). 

Сиз кайсы факультетте окуйсуз? 

1. Социологиялык 

2. Экономикалык 

3. Коммуникациялык  

4. Педагогикалык  

5. Биологиялык  
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6. Химиялык  

7. Философиялык 

8. Математикалык  

n=1000   

Факультеттери  Абсолюттук саны (жыштык)  Процент  

1.Социологиялык 210 21% 

2.Экономикалык 270 27% 

3.Коммуникациялык  160 16% 

4.Педагогикалык  100 10% 

5.Биологиялык  80 8% 

6.Химиялык  70 7% 

7.Философиялык 60 6% 

8.Математикалык  50 5% 

 1000 100% 

 

Мисалдан көрүп тургандай, топтоштуруунун натыйжасында биз бир эмес сегиз топту 

алдык. Ар бир топко белгилүү бир сан туура келет. Топтоштуруунун жыйынтыгында 

алынган сандардын катары “бөлүштүрүү катары” деп аталат.        

Бул жерде статистикалык анализдин максималдуу тереңдиги проценттик үлүштөрдү 

табуу (же респонденттердин бөлүштүрүлүшүн абсолюттук сан менен көрсөтүү) менен 

гана чектелет. Орточо статистикалык чоңдуктарды эсептөөгө жол берилбейт, себеби 
“орточо кесип” тууралуу айтуу мүмкүн эмес. 

Белгинин “жүрүм-турумун” эмпирикалык тенденция түрүндө баяндаган 

(дескриптивдик статистика) мүнөздөмөлөргө өтөлү. Алар борбордук тенденциялар чени 

деп аталат. Бөлүштүрүү катары борбордук тенденциялар чени (өлчөмү) менен 

мүнөздөлөт. Алар кандайдыр бир борбордук чоңдуктун айланасындагы статистикалык 

маанилердин топтолушун чагылдырат. Статистикада негизинен төмөнкү борбордук 

тенденция чендери колдонулат: 

1) Мода; 

2) Медиана; 

3) Арифметикалык орточо.  

Мода (Mo символу менен белгиленет) – байкоо жүргүзүлүп жаткан белгинин эң көп 

кездешкен мааниси. Модалдык маани бөлүштүрүү катарындагы белгинин эң чоң мааниси. 

Эгерде катар тең салмактуу бөлүштүрүлгөн болсо, анда ал бир модага ээ болот. 
Бөлүштүрүү катары эки же андан  көп модага ээ болушу мүмкүн. 

 

Биздин мисалга ылайык, модалдык маани катары 2-чи жана 1-чи кесипти 

(факультетти) көрсөтө алабыз. Изилдөөчү эч качан бир гана мода менен иштебейт, 

21% 
27% 

16% 
10% 8% 7% 6% 5% 
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андыктан “модалдык маани” түшүнүгүн колдонот. Демек, экономикалык адистик биз 

изилдеп жаткан топ (1000 киши) үчүн типтүү деп айтсак болот.          

      

Иреттик (рангдык) өлчөө деңгээли (шкаласы). 

Сиз канчалык деңгээлде окууга канааттанасыз?  

n=1000   
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Абсолюттук саны (жыштыгы)  450 380 120 15 35 1000 

Процент  45% 38% 12% 2% 3% 100% 

 

Жогоруда белгиленгендей, иреттик шкала үчүн жыштыкты, моданы (45%) аныктай 

алабыз. Мындан сырткары, рангдык шкала үчүн борбордук тенденцияны аныктоо ыкмасы 
– медиананы табуу болуп эсептелет. 

Медиана (Md, Ме) – иретке келтирилген катардагы белгинин орточо мааниси. 

Башкача айтканда, белгилердин бир бөлүгү өзүнүн сандык мааниси боюнча медианадан ар 

дайым аз болот, ал эми экинчи бөлүгү (жарымы) – ар дайым көп болот. Медиананы табуу 

үчүн (биздин мисалга ылайык), студенттердин канааттануу деңгээлин өсүү/кемүү 
тартибинде жайгаштыруу керек. 
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Абсолюттук саны (жыштыгы)  450 380 120 35 15 1000 

Процент  45% 38% 12% 3% 2% 100% 

Эгерде катардын саны так болсо, анда медиана катардын орточо мааниси болот. 

Мисалы, 45, 38,12,3,2 болгондо медиана 12ге барабар. Жуп болсо, медиана эки борбордук 

маанинин орточосу болот.  

 

Интервалдык (метрикалык) өлчөө деңгээли (шкаласы). 

Өлчөө деңгээли канчалык жогору болсо белгинин “жүрүм-турумун” баяндоо 

мүмкүнчүлүгү ошончолук артат. Интервалдык шкала үчүн жогоруда белгиленгендей эле 

жыштыкты, процентти, моданы, медиананы, ошондой эле орточо арифметикалыкты, 
стандарттык четтөөнү, дисперсияны ж.б. эсептеп чыкса болот. 

   Сиз өз алдынча иштөөгө канча убакыт бөлөсүз?  

n=1000   

 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Жалпы  

Абсолюттук саны (жыштыгы)  50 310 270 180 150 40 1000 

Процент  5% 31% 27% 18% 15% 4% 100% 

Жогоруда белгиленгендей, интервалдык шкала үчүн жыштыкты, моданы 

(31%+27%/2=29%, же бул учурда бимодалдык маани жөнүндө сөз кылсак болот) аныктай 
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алабыз. Медиананы табуу үчүн (биздин мисалга ылайык), студенттердин өз алдынча 

иштөөгө кеткен убактыларын өсүү/кемүү тартибинде жайгаштыруу керек. 

 

 1-2 2-3 3-4 4-5 0-1 5-6 Жалпы  

Абсолюттук саны (жыштыгы)  310 270 180 150 50 40 1000 

Процент  31% 27% 18% 15% 5% 4% 100% 

Катардын саны жуп болгондугуна байланыштуу медиана эки борбордук маанинин 
орточосу болот. Мисалы, 31, 27,18,15,5,4 болгондо медиана 16.5ге барабар (18+15/2=16.5). 

Мындан сырткары, борбордук тенденциянын бир түрү – арифметикалыкты орточону 

табуу керек. Арифметикалык орточо – бул интегралдык көрсөткүч. Кандай гана топ 

болбосун арифметикалык орточо бул бардык маанилердин суммасын алардын санына 
бөлүү болуп саналат.  

 

бул жерде, xi – белгинин вариациясынын сандык маанилери; i – вариациялардын 
саны, ∑ - сумманы билдирет. 

Биздин мисалга кайрылалы. Өз алдынча иштөөгө бөлүнгөн убакыттын орточо 

таразаланган арифметикалык көрсөткүчүн эсептейли. 

 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Жалпы  

Абсолюттук саны (жыштыгы)  50 310 270 180 150 40 1000 

Процент  5% 31% 27% 18% 15% 4% 100% 

Биздин алты интервалдын орточосу төмөнкүгө барабар: Х1 = 0,5; X2 = 1,5; X3 = 2.5; X4 = 3,5; X5 = 4,5; X6 = 

5,5. Ар бир интервалдагы студенттердин саны белгилүү: n1 = 50; n2 = 310; n3 = 270; n4 = 180; n5 = 150; n6 = 40.  

Төмөнкү формуланы колдонобуз. 

 

бул жерде, Хi – белгинин i-позициясынын сандык мааниси; Ni – белгинин i-

позициясындагы респонденттердин саны; N– респонденттердин жалпы саны. Анда өз 

алдынча иштөөгө кеткен убакыт студент башына орточо же орточо таразаланган убакыт 
барабар: 

 = (0,5х50+1,5х310+2,5х270+3,5х180+4,5х150+5,5х40 /1000=2,69 (же 3) 

Биз карап чыккан мүнөздөмөлөр – орточолор болуп эсептелет. Алар бир өлчөмдүү бөлүштүрүүнүн борбордук 
тенденцияларын мүнөздөйт. Бирок “орточолор” эмпирикалык көрсөткүчтөрдү толук чагылдырбайт. Андыктан вариация 
чендерин пайдаланууга туура келет. 

Дисперсия – белгинин орточо мааниден четтөөсү (же белгинин маанисинин чачырашынын деңгээли).      

 

бул жерде, Ni – i-позициясы боюнча бөлүнгөн респонденттердин саны,  Хi – i-позициясынын сандык мааниси; Х– 
орточо арифметикалык.  

 

3. SPSS-те тажрыйбалык иш аткаруу.  

Социологиялык шкаланын түрүнө жараша SPSS-те төмөнкү статистикалык 
мүнөздөмөлөрдү чыгаруу жана интерпретация берүү каралган. 

 Процентил: Дециль, Квантиль, Квартиль (Quartiles) 

 Стандарттык четтөө (Std. deviation) 

 Дисперсия (Variance) 
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 Арыш (Range) 

 Минимум (Minimum) 

 Максимум (Maximum)  

 Стандарттык ката (S.E. mean) 

 Орточо маани (Mean) 

 Медиана (Median) 

 Мода (Mode)  

 Сумма (Sum) 

 Ассиметрия коэффициенти (Skewness) 

 Вариация коэффициенти же эксцесс (Kurtosis) 
 

 

 

Тема боюнча адабияттар. 

 Хили Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. 6-е 

издание. – Спб.:Питер, 2005.       

 Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. – 

М.: Изд-во ВШЭ, 2006. 

 Бююль Ахим, Цефель Петер. :Искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер.с нем. – 

Спб.: «Диасофтюп», 2005.     
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Тема: Эки өлчөмдүү бөлүштүрүү катарын талдоо (номиналдык, рангдык жана 

интервалдык шкалалар үчүн байланыш коэффициенттерин колдонуу 

өзгөчөлүктөрү, хи-квадрат критерийи)    

1. Эки өлчөмдүү бөлүштүрүү катарын талдоонун логикасы   

2. Корреляциялык байланыштарды талдоо процедуралары  

3. SPSS-те тажрыйбалык иш аткаруу  

 

 

1. Эки өлчөмдүү бөлүштүрүү катарын талдоонун логикасы   

Биз буга чейин айрым өзгөрмөлөрдү гана карадык. Жыштык анализин ишке 

ашырдык, өзгөрмөлөрдү тиешелүү статистикалык мүнөздөмөлөрдүн жардамы менен 

баяндадык. Башкача айтканда дескриптивдик статистиканын алкагында иштедик. 

Анализдин бул ыкмасы бир өлчөмдүү деп аталат. Эми эки өлчөмдүү бөлүштүрүү катарын, 

башкача айтканда эки жана андан көп өзгөрмөлөрдү бир учурда талдоо стратегиясынын 
өзгөчөлүктөрүн карайлы.  

Изилденип жаткан кубулуштун табиятын терең изилдөө максатында ар түрдүү 

белгилерди топтоштуруунун негизинде түзүлгөн бөлүштүрүү катарларын салыштырып 

талдоо зарыл. Мындай тапшырманы аткаруу үчүн атайын коэффициенттер – корреляция 

коэффициенттери иштелип чыккан. Корреляция деп белгилердин ортосунда орун алган 

байланышты атайбыз.  

Эки белгинин ортосунда орун алган байланыш өзүнүн мүнөзү боюнча “түз” же 

“тескери” болушу мүмкүн (б.а. багытына ээ болот). Түз байланыш байкалган учурда х 

белгиси чоңойсо, анда у белгиси да чоӊоёт, ал эми тескери байланыш болгондо х 

белгисинин маанисинин өсүшү менен у белгиси кемийт.  

Эки өлчөмдүү бөлүштүрүү катарын талдоо төмөнкү логикага баш ийет:  

1. Гипотезаларды (статистикалык гипотезаларды) иштеп чыгуу  

2. Көз каранды жана көз каранды эмес өзгөрмөнү тандоо  

3. Кайчы таблицаны түзүү  

4. Статистикалык маанини (p) баалоо  

5. Байланыштын (корреляциянын) күчүн жана багытын аныктоо  

6. Гипотезалар боюнча тыянактарды чыгаруу 
7. Жыйынтыктарды интерпретациялоо 

Белгилердин ортосундагы корреляциянын күчүн төмөнкү шарттуу түшүнүктөр 

менен мүнөздөсөк болот: 
Корреляция коэффициентинин мааниси Интерпретация 

0 < r < 0,2 Өтө начар корреляция  

0,2 < r < 0,5 Начар корреляция 

0,5 < r < 0,7 Орточо корреляция 

0,7 < r < 0,9 Күчтүү корреляция 

0,9 <r < 1 Өтө күчтүү корреляция 

Жыйынтыктарды интерпретациялоодо алынган чоңдуктардын статистикалык 

маанисине көңүл буруу зарыл.  

 p – статистикалык маани / ката ыктымалдыгы /significance 

Ката ыктымалдыгы  Мааниси  Белгилениши  

р > 0.05 Мааниси жок  ns 

р ≤ 0.05 Маанилүү  * 

р ≤ 0.01 Өтө маанилүү  ** 

р ≤ 0.001 Максималдуу маанилүү  *** 
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2. Корреляциялык байланыштарды талдоо процедуралары   

SPSS статистикалык пакети эки өзгөрүлмөнүн ортосундагы байланышты талдоого 

багытталган ар түрдүү процедураларды сунуштайт.  

Номиналдык жана катардык шкалага тиешелүү (башкача айтканда метрикалык 

эмес) өзгөрмөлөрдү кайчы таблицалар (Crosstabs) түрүндө анализдөө эң эле ыңгайлуу 

болуп саналат. Бул максатта SPSS-те %2 тест орун алган, ал эмпирикалык жана күтүлүүчү 

жыштыктардын ортосундагы айырманы текшерип, ушул аркылуу кыйыр түрдө 

корреляциянын бар/жок экендигин аныктайт.     

Кайчы таблицалардын алкагында статистикалык көз карандылыкты гана 

аныктабастан (бар же жок экендигин), ошондой эле байланыштын күчүн жана багытын 

табууга болот. Бул максатта катардык шкала үчүн Спирмен, Кендалл коэффициенттерин, 

интервалдык шкалага карата Пирсон-R коэффициентин колдонууга болот. Бул жерде 

дихотомиялык номиналдык шкаланы “иреттик”, айрым учурларды метрикалык шкала 
катары кабыл алууга жол берилет. 

 Кайчы таблицалар үчүн статистикалык критерийлерди да пайдаланууга болот. 

Алардын ичинен эң маанилүүсү Хи-квадрат тести. Бул тесттин жүрүшүндө эки 

өзгөрмөнүн ортосундагы көз карандысыздык текшерилип, ал аркылуу кыйыр түрдө көз 

карандылык (байланыш) аныкталат. Башкача айтканда, эгерде эмпирикалык жана 

теориялык (күтүлүүчү) жыштыктар дал келсе, анда алар көз карандысыз деп эсептелет. 

Хи-квадратты эсептөө үчүн эреже катары Пирсон формуласы колдонулат. 

     
Бул теориялык жыштыктар деп аталат, б.а. абсолюттук түрдө байланыш 

учурда таблицанын уячаларында орун алуучу жыштыктар;  - жок болгон 
эмпирикалык жыштыктар; k, m – саптар жана мамычалар боюнча белгилердин маанилеринин 

саны; (ni – i сабы боюнча сумма, nj – j мамычасы боюнча сумма, n – респонденттердин жалпы 

саны). 
Алгач теориялык жыштыктарды табуу керек. Кийинки кадамда – теориялык жана 

эмпирикалык маанилердин ортосундагы айырманы табуу, квадратка көтөрүү жана кайра 

теориялык мааниге бөлүү (кайчылаш таблицанын ар бир уячасы үчүн төмөнкү формула боюнча) 

зарыл: 

 
Соңку кадам – кайчылаш таблица боюнча табылган маанилердин жалпы суммасын табуу 

хи-квадраттын маанисин берет. 

Акыркы кадам – эсептелинип чыккан χ2 маанисин таблицалык критикалык маани менен 
салыштыруу. Бул үчүн биз df (боштук деңгээлинин саны) чоңдугун табышыбыз керек:  df = 

(мамычалардын саны – 1)* (саптардын саны–1) же  

 
 

Эми критикалык маанилер таблицасына кайрылып тиешелүү саптар боюнча эсептелинип 

чыккан χ2 маанисине жакын санды издеп табабыз. Эгерде ката ыктымалдуулугу 5% аз болсо, анда 
эки белгинин ортосундагы байланыш статистикалык жактан маанилүү деп эсептелинет.  

Хи-квадрат чоңдугу же статистикасы гипотезаларды текшерүү үчүн мыкты курал экендигин көрдүк. Анын 
жардамы менен ар түрдүү статистикалык гипотезалар текшерилет. Анын мааниси кайчылаш таблицанын көлөмүнө 
жараша өзгөрөт.  
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3. SPSS-те тажрыйбалык иш аткаруу  

Моделдик матрицанын негизинде төмөнкү аналитикалык процедураларды аткаруу 

зарыл:   

 Номиналдык шкалалар үчүн кайчы таблицаларды түзүү, байланыш чендерин 

аныктоо, байланыштын күчүн табуу, хи-квадрат критерийи аркылуу статистикалык 

маанини текшерүү, статистикалык гипотезаларды текшерүү;        

 

 Катардык шкалаларды кайчы таблицанын алкагында талдоо, Спирмен, Кендалл, 

Гамма коэффициенттерин чыгаруу, статистикалык маанини аныктоо, 

интерпретация берүү; 

 Интервалдык шкалаларды кайчы таблицанын алкагында талдоо, нормалдуу 

бөлүштүрүү мыйзамына текшерүү, Пирсон-R коэффициентин эсептөө, 

статистикалык маанисин аныктоо, интерпретация берүү. 

 
 56-суроонун мисалында бир ѳлчѳмдүү бѳлүштүрүү катары боюнча тиешелүү статистикалык мүнѳздѳмѳлѳрдү 

чыгарыңыз, түшүндүрмѳ бериңиз); 
 53.1…12-суроосу боюнча жыштык таблицасын түзүңүз; 
 61-суроонун негизинде массивди бѳлүп, салыштырып талдаңыз (split file). Мектепти шаардан же айылдын 

бүткѳндѳр бош убактыларын кандай сарптай тургандыгын (53.1…12-суроо аркылуу) салыштырып карап 

чыгып, аныкталган ѳзгѳчѳлүктѳргѳ социологиялык интерпретация бериңиз. 
 13-чү жана 14.1-чи, 14.2-чи суроолорду кайчы таблицанын алкагында талдаңыз (crosstabs). Нормалдуу 

бѳлүштүрүү мыйзамын, статистикалык гиптезаларды текшериңиз, ѳзгѳрмѳлѳрдүн ортосундагы байланыштын 
күчүн, багытын, статистикалык маанилүүлүгүн аныктаңыз. Корутундуларды чыгарыңыз; 

 1-чи жана 6-чы суроолорду жуптуу корреляциялардын алкагында (correlate → bivariate correlations) талдаңыз. 
Статистикалык гиптезаларды текшериңиз, ѳзгѳрмѳлѳрдүн ортосундагы байланыштын күчүн, багытын, 
статистикалык маанилүүлүгүн аныктаңыз. Корутундуларды чыгарыңыз. 

 

Тема боюнча адабияттар. 

 Хили Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. 6-е 

издание. – Спб.:Питер, 2005.       

 Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. – 

М.: Изд-во ВШЭ, 2006. 

 Бююль Ахим, Цефель Петер. :искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер.с нем. – Спб.: 

«Диасофтюп», 2005.     

 

 

 

Ишеним 
интервалы  

95% 

Ката ыктымалдыгы 
5% 

Significance < 0.05 

Нөлдүк гиптеза 
четке кагылат  

Демек, нөлдүк 
гипетеза туура эмес  

Ишеним 
интервалы  

95% 

Ката 
ыктымалдыгы 
5% 

Significance > 0.05 

Нөлдүк гиптеза 
кабыл алынат 

Демек, нөлдүк 
гипотеза  туура 
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Тема: Орточо чоңдуктарды салыштыруу ыкмалары (статистикалык тесттер). Эки 

көз карандысыз тандаманы салыштыруу үчүн Стьюденттин Т-тестин (“T-Test”) 

колдонуу      

1. Орточолорду салыштыруу (статистикалык тесттер) ыкмаларынын жалпы 

шарттары, негизги түшүнүктөр   

2. Стьюденттин Т-тестин аткаруу шарттары  

3. SPSS-те тажрыйбалык иш аткаруу  
 

 

1. Орточолорду салыштыруу (статистикалык тесттер) ыкмаларынын жалпы 

шарттары, негизги түшүнүктөр   
 

Орточолорду салыштыруу (compare means) социологиялык практикада кеӊири 

колдонулган статистикалык талдоо ыкмаларынын тобу болуп саналат. Орточону 

салыштырууда, анализде камтылган өзгөрмөлөрдүн орточо арифметикалык 

чоңдуктарынын барабардыгы тууралуу гипотеза (нөлдүк гипотеза) текшерилет. Мисалы, 

кыздар менен балдардын сабактарда алган орточо упайларынын ортосунда айырма жок 

деген нөлдүк гипотезаны текшерүү керек дейли (башкача айтканда, респонденттердин 

жыныстык белгиси  алардын алган бааларына таасирин тийгизбейт). Анализдин 

жыйынтыгында бул статистикалык гипотеза далилденип (кабыл алынып), же 
төгүндөлүшү (четке кагылышы) зарыл. 

Орточолорду салыштыруунун негизги жыйынтыгы – бул статистикалык 

маанилүүлүк. Ал эми SPSS-тин алкагында ал “significance” (статистикалык маанилүүлүк 

деңгээли) түрүндө туюнтулат. Мурда белгилүү болгондой эле, статистикалык гипотезалар 

менен иштөөдө, ошондой эле орточолорду салыштыруу тесттеринин жыйынтыктарын 
интерпретациялоодо төмөнкү схеманы жетекчиликке алуу абзел. 

     

 

 

Орточолорду салыштыруунун (статистикалык тесттердин) бир нече түрлөрү бар. 

Тигил же бул статистикалык тестти аткарууда тиешелүү талаптарды сөзсүз эске алуу 

керек. Социологиялык тажрыйбада көбүрөөк колдонулган негизги статистикалык 

тесттерди төмөнкүдөй схема аркылуу чагылдыруу ыңгайлуу болуп саналат: 

Ишеним интервалы  

95% 

Ката ыктымалдыгы 5% 

Significance < 0.05 

Нөлдүк гиптеза четке 
кагылат  

Демек, нөлдүк гипетеза 
туура эмес  

Ишеним интервалы  

95% 

Ката ыктымалдыгы 5% 

Significance > 0.05 

Нөлдүк гиптеза кабыл 
алынат 

Демек, нөлдүк гипотеза  
туура 
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А) Нормалдуу бөлүнүү мыйзамына баш ийген жана 

интервалдык шкалага таандык өзгөрмөлөр 

 

Б) Нормалдуу бөлүнүү мыйзамына баш ийбеген интервалдык же иреттик 

шкалага таандык өзгөрмөлөр 

 

   2. Стьюденттин Т-тестин аткаруу шарттары  

Бул статистикалык тестти ишке ашыруудан мурда анализге камтылган өзгөрмөлөр  

төмөнкүдө й талаптарга жооп бере тургандыгы текшерилиши абзел. Бул талаптар мындан 

башка бардык эле статистикалык тесттин түрлөрү үчүн аткарылат:     

1. Өзгөрүлмө кайсы шкалага таандык?  

2. Эгерде интервалдык шкала болсо, анда ал нормалдуу бөлүнүү мыйзамына баш 
ийеби? Салыштырылып жаткан топтор көз каранды эмеспи же көз карандыбы?  

 

Нормалдуу бөлүнүү мыйзамы эмпирикалык социологияда колдонулган 
математикалык статистиканын эӊ эле маанилүү чоңдуктарынын бири болуп саналат. 
Нормалдуу бөлүнүү учурунда өзгөрмөнүн маанилери орточо маанинин айланасында теӊ 
салмактуу (симметриялуу) же теӊ салмактуу эмес (асимметриялуу) тартипте топтолот. 
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Нормалдуу бөлүнүү мыйзамы  
Гаусс коңгуроосу  

 

3. SPSS-те тажрыйбалык иш аткаруу  
 

 Нормалдуу бөлүнүү мыйзамын бир нече жол менен текшерүү керек: 

- графикалык ыкма; 

- берилиштерди изилдөө ыкмасы; 

- Колмогоров-Смирнов тести; 

- Ассиметрия коэффициенти (Skewness) 

- Вариация коэффициенти же эксцесс (Kurtosis) 

 «T Test» аркылуу кыздар менен балдардын Президенттин, Ѳкмѳттүн, Жогорку 

Кеңештин (14.1-14.3-суроолор) ишмердигине берген баасын талдаңыз жана 

интерпретациялаӊыз. 

 

 

 

Тема боюнча адабияттар. 

 Хили Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. 6-е 

издание. – Спб.:Питер, 2005.       

 Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. – 

М.: Изд-во ВШЭ, 2006. 

 Бююль Ахим, Цефель Петер. :искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер.с нем. – Спб.: 
«Диасофтюп», 2005.     
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Тема: Орточо чоңдуктарды салыштыруу ыкмалары (статистикалык тесттер). 

Көптүктөрдү салыштыруу. Экиден көп тандаманы салыштыруу үчүн бир факторлуу 

дисперсиялык анализди (“One-Way-ANOVA”) пайдалануу        

1. ANOVA тестин аткаруу шарттары   

2. SPSS-те тажрыйбалык иш аткаруу  
 

 

1. ANOVA тестин аткаруу шарттары.   

Бир факторлуу дисперсиялык анализди ишке ашырууда статистикалык эсептөөнүн 

тууралыгы (“тазалыгы”) үчүн көз карандысыз өзгөрмө номиналдык же иреттик, ал эми көз 

каранды өзгөрмө интервалдык (метрикалык) шкалага ээ болушу абзел. 

Мурда белгилүү болгондой эле төмөнкү жолдор менен өзгөрмөлөрдүн нормалдуу 
бөлүнүү мыйзамына төп келерин  аныктайбыз: 

1) гистограмма аркылуу; 

2) Колмогоров-Смирнов тести аркылуу; 

3) Берилиштерди изилдөө аркылуу; 

4) Q-Q жана P-P диаграммалары аркылуу; 

5) Skewness жана Kurtosis аркылуу 

Статистикалык гипотезаларды текшерүүнүн натыйжасында өзгөрмөлөрдүн 

ортосунда корреляциялык байланыш бар деген жыйынтыкка келсек, анда ушул 

корреляция кайсы топтордо көбүрөөк орун алгандыгын аныктоо максатында кошумча 

изилдөөлөрдү жүргүзүү абзел. Бул изилдөөлөр Post Hoc-анализдери деп аталат.    

 

2. SPSS-те тажрыйбалык иш аткаруу  
 

 14.1-14.3-суроолорду нормалдуу бөлүнүү мыйзамына текшериӊиз; 

 Президенттин, Ѳкмѳттүн, Жогорку Кеңештин (14.1-14.3-суроолор) ишмердигине 

берилген баанын жана 3-суроонун ортосундагы кѳз карандылыкты бир факторлуу 

дисперсиялык анализ (ANOVA) аркылуу антыктаңыз; 

 «Post Hoc» салыштырууларын жүргүзүңүз; 

 Ливин тестин аткарыӊыз, анын жыйынтыктрына жараша кийинки кадамдарды 

жасаӊыз; 

 Duncan жана Tamhane тесттерин аткарыӊыз; 

 Алынган жыйынтыктарга социологиялык түшүндүрмѳ бериңиз. 

 

 

Тема боюнча адабияттар. 

 Хили Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. 6-е 

издание. – Спб.:Питер, 2005.       

 Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. – 

М.: Изд-во ВШЭ, 2006. 

 Бююль Ахим, Цефель Петер. :искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер.с нем. – Спб.: 

«Диасофтюп», 2005.     
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Тема: Орточо чоңдуктарды салыштыруу ыкмалары (статистикалык тесттер). 

Параметрдик эмес статистикалык тесттерди жүргүзүү  (“Mann-Whitney U” жана 

“Kruskal-Wallis H” тесттерин ишке ашыруу)   

1. “Mann-Whitney U” тестин жана “Kruskal-Wallis H” тестин аткаруу шарттары  

2. SPSS-те тажрыйбалык иш аткаруу  

 

1. “Mann-Whitney U” тестин аткаруу шарттары.   

Орточолорду салыштыруу ыкмаларынын алкагында интервалдык шкала менен катар 
башка өлчөө деӊгээлдерине ээ болгон өзгөрмөлөрдү дагы колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. 

Эгерде интервалдык шкалага таандык өзгөрмөлөр нормалдуу бөлүнүү мыйзамына 

туура келбесе же ранегдык шкалага ээ болсо, анда параметрдик эмес статистикалык 
тесттерди жүргүзүү максатка ылайыктуу болуп саналат. 

Мурда белгилүү болгондой эле төмөнкү жолдор менен өзгөрмөлөрдүн нормалдуу 

бөлүнүү мыйзамына төп келерин  аныктайбыз: гистограмма аркылуу; Колмогоров-

Смирнов тести аркылуу; берилиштерди изилдөө аркылуу; Q-Q жана P-P диаграммалары 

аркылуу; Skewness жана Kurtosis аркылуу. Ошол эле учурда объективдүү көрсөткүчтөрдү 
алуу үчүн Колмогоров-Смирнов тестин колдонуу керек. 

“Mann-Whitney U” тестин аткаруу үчүн көз карандысыз өзгөрмө номиналдык 

(дихотомиялык) же иреттик (анда жооптун 2 гана вариантын пайдалана алабыз), ал эми 

көз каранды өзгөрмө интервалдык (метрикалык) шкалага ээ болушу абзел. Белгилей 

кетсек, рангдык шкаланы биз псевдо-интервалдык шкалага трансформациялоо 
мүмкүнчүлүгүбүз бар.   

Эгерде биз 3 же андан көп топторду салыштыруу процедурасын ишке ашыргыбыз 

келес, анда Kruskal-Wallis H” тестин жасайбыз. Бул жерде да өзгөрмөлөргө карата 
жогоруда белгиленген талаптар аткарылышы абзел. 

    

2. SPSS-те тажрыйбалык иш аткаруу  

1) «Манн-Уитни тестин» (U Test) колдонуп, орто жана жогорку билимдүүлөрдүн (58-

суроо) саясатка кызыгуу деңгээлинин (58-суроо) ортосундагы көз карандылыкты 

аныктаңыз жана корутунду чыгарыңыз; 

2) Респонденттердин улуту (58-суроо) жана сот системасына ишеним деңгээлинин 

(17.4-суроо) ортосундагы көз карандылыкты «Крускал-Уоллис тести» (H Test) аркылуу 

аныктаңыз жана жыйынтыктарга түшүндүрмө бериңиз. 

3) «T Test» аркылуу мамлекеттик кызматкерлер менен жеке ишкерлердин (60-суроо) 

Президенттин, Ѳкмѳттүн, Жогорку Кеңештин (14.1-14.3-суроолор) ишмердигине берген 

баасын талдаңыз жана интерпретациялаңыз. 

4) Президенттин, Ѳкмѳттүн, Жогорку Кеңештин (14.1-14.3-суроолор) ишмердигине 

берилген баанын жана 16.1, 16.2, 16.3 жана 16.4-суроолордун ортосундагы көз 

карандылыкты бир факторлуу дисперсиялык анализ (ANOVA) аркылуу аныктаңыз, «Post 

Hoc» салыштырууларын жүргүзүңүз, алынган жыйынтыктарга социологиялык 

түшүндүрмѳ бериңиз. 
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