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یک بسته آماری برای علوم اجتماعی است که مخفف عبارت  Spss

Statistical Package for Social Science

دادهتحلیلوتجزیهبرایابتدادرکهاستآمارمشهورنرم افزارهایازیکیSPSS.است
ردوسادهبسیارمحیطیآنطراحانکهآنجاازولیشدطراحیاجتماعیعلومدرآماریهای
گاهجایکمکم،بودنددیدهتدارکآندرآماریآنالیزنوعهمهبرایراکارآمدیحالعین
.یافتترشگسنیزافزارنرماینکاربراننیازافزایشباوکردپیداکاربرانبیندرراخود

خودیهادادهتحلیلبرایتوانندمیهاحوزههمهدرتقریباپژوهاندانشومحققیناینک
شتهداوجودهمتریقویافزارهاینرمآمار،زمینهدرشاید.نماینداستفادهافزارنرمایناز

زمهالکهافزارینرموآماریاصطالحاتوهاواژهبهعموماکاربرانکهآنجاازولیباشند
عیندروهسادکهرامحیطیبیشتردارند،کمتریآشناییاست،آماریافزارنرمیکباکار
توجهموردبیشترSPSSکهاستروایناز.می دهندترجیحاست،کارآمدودقیقحال

.استگرفتهقرارمحققینوپژوهشگران
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.  سهولت استفاده برای کاربران با کمترین اطالعات تخصصی-1
.سرعت زیاد در تجزیه و تحلیل داده ها-2
.دستیابی سریع به آنچه که برای یک تحلیل آماری الزم است-3
.توانایی تجزیه و تحلیل های آماری تقریبا در همه زمینه ها-4
.  officeهماهنگی و امکان ارتباط با سایر نرم افزارها بویژه مجموعه -5
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SPSSمزیت های 



مراحل نصب نرم افزارSPSS  استدر همه نسخه های ویندوز یكسان .
:عمل کنیدزیر صورتبه برای نسب این نرم افزار 

 ابتداCD مربوط به برنامهSPSS  را درCD-ROM در صورت . دهیدقرار
خودبخود Install shield Wizardکادر محاوره ای ،Auto runوجود فایل 

برنامه  Setupدر غیر این صورت باید از مسیر مناسب فایل. ظاهر می شود
SPSS را یافته و اجراء کنید تا کادر محاورهInstall shield Wizard ظاهر
کرده و با توجه کلیك مكرر را Nextدکمه این کادر محاوره ای در . شود

.به پیغام ها ادامه دهید تا مراحل نصب کامل شود
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نرم افزار با اجرایSPSS فعال شده آن محیط
در این . ظاهر می شودکادر محاوره اییك و

میخواهد SPSSپنجره، نوع کاری که کاربر از
 .سئوال می شود

با نحوه کارکردن با نرم افزارداگر می خواهی
SPSS گزینه دآشنا شوی ،Run The Tutorial را

 .دانتخاب کنی
داده های جدیدی را واردداگر بخواهیSPSS 

.درا انتخاب نمائی Type In Data، گزینهدکنی
ازفایلهای بانك اطالعاتید اگر می خواهیSPSS

را  query Run an exitingگزینه،داستفاده کنی
.  دانتخاب نمائی

یه از فایلهای بانك اطالعاتی تهداگر بخواهی
,SASشده در سایر نرم افزارها مانند dBase, 
EXEL, FOXPRO, Minitab استفاده کنید،...و

Create query using new databaseگزینه

wizard را عالمت دار کنید .
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از مجموعه داده های ذخیره شده یا داگر بخواهی
 Open، گزینهداستفاده کنی SPSSی فایلهای داده 

an exiting data source  درا انتخاب کنی  .
نواع فایلهایاسایراگر بخواهیمSPSS  مانند

 Open، گزینهدرا مشاهده و استفاده کنیخروجی ها 

another type file درا انتخاب کنی.
اگر گزینهDon’t show this dialog in the future را

در کادر محاوره ای انتخاب کنید، در اجرای 
حه و به صورت پیش فرض، یك صف SPSSمجدد

.داده خالی باز خواهد شد
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رایشویپنجرهبینید،می(بعدصفحه)شكلدرکهطورهمانویندوزدرهاپنجرههمهمانند
.استزیرنوارهایدارایهادادهگر

.میشوددادهنشانآنمشخصاتوجاریفایلاسمنوارایندر:عنواننوار-1
وازببهمربوطهایفعالیتیکلیهتقریباواستمنونوارSPSSنوارتریناصلی:منونوار-2

اجرایندرودرتغییراتوهادادهتحلیلوتجزیهویرایش،فایلهاکردنذخیرهوکردنبسته
.دارندقرارنواراینهایگزینهدرافزار،نرم

نوارایندرندمیگیرقرارنیازموردبیشترکهابزارهاییبهسریعتردستیابیبرای:ابزارنوار-3
راموجودابزارنواربودخواهیدقادرهمچنین.میكنیدمشاهدهراابزارهااینهایآیكون

.کنیدایجادخودتاننیازبهبستهجدیدیابزارنواریادادهتغییربدلخواه
Dataمخصوصنوار-4 Editor:موقعیتمیتوانیدچپسمتدر.استقسمتسهشاملنواراین

.کردشویرایومشاهدهرافعالسلولمقادیرمیتوانمیانیبخشدر.کنیدمشاهدهراسلولهر
.شودمیدادهنمایشهادادهفایلمتغیرهایتعدادراستسمتقسمتدرو
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و فعالیتهاای در حاال spssدر این نوار وضعیت موجود : نوار وضعیت-5
یاا Splitمثال اگر روی دادها تغییراتی  مانناد . اجرای آن نمایش داده میشود

Filter  و مانند آن انجام داده ایاد مای توانیاد در سامت راسات ایان ناوار
. وضعیت آنرا مشاهده کنید

8



9

بزارانوارابزارهایخودنیازبهبستهتوانیدمی
SPSSشنمایشكلازاگریاوکردهزیادیاکمرا
.دهیدتغییرراآنهانمی آیدخوشتانابزارها

گزینهمنونوارازViewگزینهسپسوToolbarرا
show)یمحاورهکادرتاانتخاب toolbar)باز

قسمتدرراخودکارمحیطابتدا.شود
Document Typeکهابزاریهروکنیدمشخص

.کنیدزیادیاکمخواهیدمی
گزینهفعلیابزارنوارتغییربرایEdit…را

شكل)شدهبازمحاورهکادردروکنیدانتخاب
ایاضافهخواهیدمیکهابزاریهر(بعدصفحه

.کنیدکم
گزینهازجدیدابزارنوارساختنبرایNew…

.کنیداستفاده
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گزینهجدیدابزارنوارساختنبرایNew…مقابلشكلماننددیگریمحاورهکادربهتاکنیدانتخابرا
محاورهکادردر.کنیدکلیكرا…Editگزینهوکنیدانتخابجدیدابزارنواربراینامیكابتدا.شویدمنتقل

وگرفتهارهاابزفهرستازرانظرتانموردابزار.کنیدکمیااضافهخواهیدمیکهابزاریهرمیتوانیدشدهباز
.کنیدرهادلخواهنواردر

قسمتکنیدویرایشراجدیدابزارنوارآیكونخواهیدمیاگرEdit Toolsگزینیدبررا.



نصبهنگامSPSSدادهفایلتعدادی
ایهپوشدرکاربراناستفادهمنظوربه
دادهقرارزیرمسیردرsampleنامبه

.استشده
C:\program  file\spssinc\spss\sample  

اپیدراهادادهفایلتوانیدنمیاگر
درکنیدحاصلاطمینان،کنید

شدهنصبآندرSpssکهدایرکتوری
موجودsav.پسوندباهاییفایلاست
.باشند
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ینهگزمنونواردرهادادهفایلازاستفادهبرای
fileگزینهرویبروکنیدانتخابراopen

راایلیفمیتوانیدشماعملاینبا.نماییدکلیك
.دکنیاجراکنیدکارآنرویبرخواهیدمیکه

دادهفایلیكکردنبازبرایمی توانیدهمچنین
Ctrl)میانبرکلیداز + O)آیكونازیاوOpen

FileاستانداردابزارنواردرSPSSکنیداستفاده.
نهاآازقبالکههاییدادهفایلازخواهیدمیاگر

منووارنازکنیداستفادهمجدداایدکردهاستفاده
recentlyفایلگزینه use dataوانتخابرا
.کنیدکلیكخودنظرموردفایلنامروی
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 پنجره ای که در آن داده ها نمایش داده می شوند پنجره ویرایشگر داده ها(Data Editor) است که شامل دو پنجره فرعی
:به صورت زیر است

(Data View)نمایشگر داده ها -1
که هر سطر اطالعات ( Case)این نمایشگر شامل تعدادی سطر . که محیط اصلی وارد کردن، نمایش ویرایش داده ها است

بنا بر این تعداد سطرها تعداد نمونه هایی است که از آنها اطالعات جمع آوری . مربوط به یك واحد نمونه را در بر دارد
.  شده است

هر ستون یك متغیر . آمده است( Variables)ها در باالی پنجره داده ها سطری است که نام متغیرهمچنین در این نمایشگر 
.را نمایش میدهد
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 در نمایشگر داده ها هر مستطیل کوچك
یك سلول است که داده ها در آن ثبت می

برای وارد کردن داده ها کافی است. شوند
از روی هر سلول دوبار کلیك کنید و پس
عدی وارد کردن داده با زدن اینتر به سلول ب

.بروید
لول راه دیگر، استفاده از نوار ویرایش گر س

است که در باالی نام متغیر ها قرار دارد و
شامل یك بخش برای وارد کردن داده ها و 

بخش دیگر موقعیت هر سلول فعال را 
. نشان میدهد

برای ( Variable View)نمایشگر متغیّر ها-2
مشخص کردن نام ، نوع و سایر مشخصات

سطرها، تعداد . هر یك از متغیر ها است
و در ستون های . نمونه ها را نشان می دهند

آن مشخصات متغیر ها  نشان داده شده 
.است

14



 انتخاب نام متغیر ها درspss تابع قوانین زیر است:
.کاراکتر برای نام متغیر اختصاص دهید64مجاز هستید تا -1
نام متغیر می تواند شامل حروف کوچك یا بزرگ، عدد یا یكی از کاراکتر های-2
. باشد  $و _و . و  #و@

.(فقط در بین نام متغیر ها استفاده کنید$و _و . و  #باید از کاراکتر های : توجه) 
.از گذاشتن فاصله در نام یك متغیر خود داری کنید-3
.در ابتدای نام یك متغیر اجتناب کنید$و #از گذاشتن کاراکتر های -4
.شروع شود @نام متغیر میتواند با -5
.تمام شود_یا . نام متغیر نباید با کاراکتر های -6
.نام متغیر نمیتواند تكراری باشد-7
نام متغیر نباید یكی از کلمات کلیدی مانند-8

NOT, OR, TO, WITHALL, AND, BY, EQ, GE, GT, LE, LT, NE که ،spss  به عنوان عبارت
.محاسباتی از آنها استفاده می کند، باشد  

15



را برای ورود داده ها و  New Data  ،SPSSابتدا از منوی اصلی گزینه فایل را انتخاب و پس از انتخاب  گزینه 
.  متغیر ها آماده کنید

.  برای ثبت مشخصات متغیر ها استفاده نمایید( مانند شكل زیر)Variable Viewسپس از برگه 
.روی سلول زیر نام متغیر دو بار کلیك کنید و سپس نام مورد نظرتان را وارد کنید-
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اگرکهودمیشدادهنمایشآنسلولرویرنگخاکسترینقطهسهمتغیرنوعرویبرکلیكبا-
Variableپنجرهکنیدکلیكآنروی Typeعددینوعازمتغیرنوعفرضپیشصورتبهوشدهباز

(Numeric)استشدهانتخاب.
کاهشیاافزایشوآنهارویکلیكبامیتوانیدرااعشاروصحیحاعدادتعداد-و

.دهیدتغییردلخواهبهآن
گزینهنیستعددینوعازمتغیراگرStringتاریخ،مثلاینهاازغیرچیزیاگرو.کنیددارعالمترا

.کنیدانتخابرایكیمیتوانیداست،...وپولیاعلمینماد
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وکنیداستفادهمناسبتعاریفازمتغیربهترشناختبرایمیتوانیدچسب،برانتخاببا-
.کنیدواردکاراکتر120تا

هایحالتوگروههاکهاستالزمشدهگروهبندییاوکیفیهایمتغیرمورددر-
بامشخصهاینرویبرکلیكازپس.کنیدمشخصهاییچسببرومقادیربارامتغیرمختلف

valueپنجرهآنرویکلیكباکهشدهظاهرخاکسترینقطهسه labelsهربهمیتوانوشدهظاهر
.دادنسبتعددیكکیفیمتغیرازحالتهریاوگروه

18



شدهثبتباهاشتیااند،نشدهثبتیادلیلیهربهکههستندمقادیریمفقودمقادیر-
ثبتهنگاممی تواندکاربرحالتیچنیندر.استکردهامتناعآنبهپاسخازدهندهپاسخیاواند

.گیردنظردرراکاراکترییاعددحالت هااینازهریكبرایهاداده
کهشدهرظاهخاکسترینقطهسهمشخصه،اینزیرسلولرویبرکلیكازپسکاراینبرای

شدهگمهایدادهبرایمی توانوشدهظاهرvalueMissingبهمربوطپنجرهآنرویکلیكبا
.گرفتنظردرمتغیرمقادیرازغیرمقادیری
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متغیریكهایکاراکترتعدادتغییربرایدیگریروشگزینهاینازاستفاده–
.است

خصهمشاینازسلولهادرهادادهنویسیوسطونویسیچپنویسی،راستبرای–
.کنیداستفاده

درهکاستآنگیریاندازهمقیاستعیینمتغیریكهایمشخصهمهمتریناز–
هرریگیاندازهمقیاسکهاستگزینهسهدارایمشخصهاین.شودمیتعیینقسمتاین

.کندمیمعلومرامتغیر
برایرا-3ترتیبیمقیاسبرایرا-2اسمیمقیاسبرایرا-1

.ببریدبكارعددیمقیاس
.کنیدمنتقلSPSSبهراهادادهمیتوانیدروش3به،متغیرهاتعریفازپس

.هادادهویرایشنواردرهادادهکردنتایپ-1
.سلولهاداخلدرهادادهکردنواردوسلولهربررویکردنکلیكبا-2
.موجودهایدادهفایلدرچسباندنودیگرمكانازکردنکپی-3
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نمونهیكبهرفتنبرای(Case)آیكونابزار،نوارازنظرموردGo To Caseشدهبازپنجرهدروانتخابرا
.دهیدفشارراOKکردهواردرانظرموردCaseشماره

گزینهازمیتوانیدخاصمتغیریكبهرفتنبرایVariableنظرموردمتغیرناموکردهاستفادهپنجرههمیندر
.دهیدفشارراOKکردهواردرا

کلیدهایازترتیببههادادهفهرستانتهایوابتدابهرفتنبرایCtrl+HomeوCtrl+ Endکنیداستفاده.
نمونهیكیامتغیریكکردنکپیوکاتاضافه،حذف،عملیاتکلیه(Case)راستباسلولهاازبخشییا

استپذیرامكانمناسبهایگزینهانتخابوکردنکلیك
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استاطالعاتیحاویشوند،میدادهنمایشsavپسوندباکههافایلهااین
Dataپنجرهدرکاربرکه View(هادادهویرایشمحیط)افزارنرمبهراآنها

.استدهشدادهتوضیحیكفصلدرفایلهااینگونهایجادنحوه.کندمیوارد

دستوراتاجرایبرایمحیطیومیشوندمشخصsps.پسوندباهافایلاین
spssمیتواندنهاپنجرهدرموجودامكاناتازاستفادهباکاربراگرتاهستند

syntaxفایلیكspssزبانبابرنامهیكنوشتنباکندمرتفعراخودنیاز

.دهدانجامراخودنیازموردتحلیلآن،اجرایازپسوکردهایجاد
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لفایگونهایناجرایبامیتواندکاربر.شوندمیمشخصsbs.پسوندبا
غییرتدلخواهبهراافزارنرمهایپنجرهومحیطشده،ساختهپیشازهای
.دهد

درمیدهیدانجامspssدرکهعملیاتیکلیهافزار،نرمباکارپایانتاابتدااز
مورددرافزارنرمازخروجهنگام.میشودنگهداریخروجیفایلیك

راآنهانیدمیتواتمایل،صورتدرمیشود،پرسیدهشماازفایلهاایننگهداری
میشوندمشخصspoپسوندباهافایلگونهاین.کنیدذخیرهدلخواهنامبا
ایلهافایندرمیتوانیدراخودکارنتایجهمهچون.هستندویرایشقابلو

.استآمدهفصلدرخروجیفایلهایباکارنحوهکنید،ذخیره
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دادهکردنواردصرفزیادیزمانچون
هادادهازبزرگیحجماگرشود،میها
باریكدقیقهچندهرکنیدمیواردرا

یرهذخبرای.میشودتوصیهسازیذخیره
تمامهمانندSPSSدرفایلهاکردن

،اصلیمنویازویندوزتحتبرنامه های
Saveگزینهوفایل Asوباانتخابرا
رهذخیآنرافایلبراینامیكکردنوارد
.کنید

میانبرکلیدازمی توانیدهمچنین(Ctrl +S)
Saveآیكونازیاو Fileابزارنواردر

SPSSفایلیكسازیذخیرهبرای
.کنیداستفاده
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فایلکردنذخیرههنگامدراگر
یدیگرفرمتبهراآنمیخواهید

یدمیتوانکنیدذخیرهExcelمانند
وFileگزینهاصلیمنویدر

Saveسپس asوکنیدانتخابرا
شكلمانندشدهبازپنجرهدر

انتخابخودفایلبرایرانامی
هپنجرهمانپاییندرسپسو

انتخابرانظرتانموردفرمت
.دهیدفشارراokکلیدوکنید

25
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ادهدبخواهیدخاصیمنظوزبهاستممكنگاهی
اختیاردرخروجیفایلیكصورتبهراها

فایلزابخواهیداگرمثالعنوانبه.باشیدداشته
هبمربوطاطالعاتوانتخابرامتغیرچندداده،
بهوکنیدمشاهدهخروجیدرراهانمونه

چاپراآنهاگزارشیكصورت
:کنیداجرارادستورزیرکنید،

Analyze/Report/Case Summaries… 

Summarized Casesتا کادر محاوره  

.مانند شكل باز شود
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.  منتقل کنیدVariablesاز چهارگوش سمت چپ به کادر . در این کادر متغیرهایی را که می خواهید فهرست کنید
را عالمت دار کنید تا Display Casesاگر می خواهید اطالعات مربوط به نمونه ها را هم در خروجی داشته باشید گزینه 

.همزمان با آن گزینه های بعدی نیز فعال شوند
اگر می خواهید تعداد محدودی از داده ها را لیست کنید 

در کادر مربوطه به گزینه 
Limited Cases To First             مقدار مورد نظر را

نمونه 10. را وارد کنید10مثال اگر عدد . وارد کنید
.را در خروجی مشاهده خواهید کرد10الی 1اول از شماره 

را تیك بزنید تا داده های Show Only Valid Casesگزینه 
.  گم شده ، در خروجی ظاهر نشوند

باعث می شود  که شماره  Show Case numberانتخاب گزینه 
.نمونه ها نیز در فهرستی که تهیه می کنید، مشاهده شود



محمدرضا میرزاده: تهیه و تنظیم 28

یفیاگر قصد دارید برای متغیر هایی که انتخاب کرده اید، بعضی از آماره های توص
. استفاده کنید تا کادر محاوره آن باز شودStatisticsرا محاسبه کنید، از گزینه  

در کادر مكالمه آن می توانید آماره های 
توصیفی دلخواه را به چهارگوش

Cell Statistics:(سمت راست )منتقل کنید  .
دقت کنید آماره های انتخابی برای متغیرهایی 

.که انتخاب کرده اید، با معنی باشند
.را کلیك کنیدOkو Continueبرای ادامه 

.اینك می توانید نتیجه را در خروجی مشاهده کنید
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Dataپنجرهیك.شودمیبازپنجرهدوهمزمانطوربهکنید،میبازراSPSSبرنامهشماکههنگامی Editor

بینرابطیكمانندپنجرهاین.استViewerهاخروجیپنجرهدیگرپنجرهواستSPSSاصلیپنجرهکه
درودشمیانجامکهعملیاتیحاصلداریدتقاضائیافزارنرمازوقتیشما.استکاربروافزارنرم

خروجدقصکهزمانیتامی کنیدکاربهشروعافزارنرمباکهابتدااز.شودمیگزارششمابهخروجی
.می شودثبتخروجیدرشمافعالت هایهمهنتایج،دارید

spssخروجیپنجره

پیغام ها،مخصوص
نتایج،هشدارها

دماننتحلیلازحاصل
آماری،هایجداول

برنامهمتن،نمودارها
.استغیرهوها
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Outline Paneبخش . این پنجره مكانی است که نتیجه کارتان را در آن مشاهده می کنید و شامل دو بخش است

را به نمایش می گذارد و بخش دوم در Viewerکه نمای کلی اجزای خروجی یا سر فصل تمام نتایج موجود از  
هر بخش از. است که در آن اشیاء خروجی به نمایش گذاشته شده استDisplay Paneسمت راست و به نام  

خروجی مانند یك جدول یا نمودار، 
Outline Paneبا یك آیكون در سمت چپ  

در ارتباط است و هر آیكون نماینده قسمتی
.  از خروجی است

کتابچه هایی را مشاهده Outline Paneدر 
با کلیك بر روی هریك از . می کنید

کتابچه ها در سمت چپ شیئ مربوط به آن
.  قابل رؤیت استDisplay Paneدر 

یك کتاب بسته نشان دهنده آن است که آیتم
مربوط به آن در خروجی فعالً قابل رؤیت 

. نمی باشد
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فرمانباFile/Saveهادادهفایلرویراتغییراتتوانیدمی
.کنیدذخیره

فرمانباFile/Save As..فایلیكدرراهادادهتوانیدمی
.نیدکذخیره(میكنیدکارآنرویکهفایلیازغیربه)جدید

فرمانباFile/Save All Dataورطبهکهراتغییراتیتوانیدمی
.کنیدذخیره،ایددادهانجامدادهفایلچندرویهمزمان

فرمانباFile/Export To Databaseبهراهادادهتوانیدمی
ایگاهپبهداده،فایلصدور.کنیدصادردیگردادهپایگاهیك
.استشدهدادهتوضیحبعدیهایبخشدردیگر،داده

فرمانباFile/Mark File Read Onlyبهراهادادهتوانیدمی
نتوانتادرآوریدخواندنیفقطصورتبهموقتطور

انفرمهمینازمجدداً وکردایجادهادادهفایلدرتغییراتی
File/Markصورتبهاینكکه File Read Write،است

.درآوریدنوشتنی-خواندنیحالتبهراآنهامی توانید
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فرمانباFile/Print Reviewهنسخنمایشپیشمی توانید
.کنیدمشاهدهراهادادهازچاپی

فرمانباFile/Printباید.کنیدچاپراداده هامی توانید
.باشدکاربهآمادهوروشنشماچاپگر

فرمانباFile/Rename Datasetداده هاپایگاهناممی توانید
.دهیدتغییررا

فرمانباFile/Recently Used Dataداده هافایلازتعدادی
نمایششده اند،استفادهافزارنرمتوسطاخیراکهرا

استفراهمشمابرایامكاناینگزینهایندر.می دهد
رسیدستداده هابهسریعتروقت،درجوییصرفهباتا

.کنیدپیدا
استفادهداده ها،فایلازغیردیگریفایل هایازاگر

File/Recentlyفرمانمی کنید، Used Fileگیریدکاربهرا.
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نویمازدهید،تغییرراهادادهنمایشصفحهخطوطاندازهیارنگفونتخواهیدمیاگر
ViewگزینهFontکنیداعمالرادلخواهتغییراتآنمحاورهکادردروکنیدانتخابرا.

فرمانباView/Gridlineولهاسلبینمرزبندیخطوطها،دادهنمایشپنجرهدرتوانیدمی
.کنیدآشكاریامخفیرا
فرمانباView /Valve Labelنمایشصفحهدردرراایرتبهواسمیهایدادهتوانیدمی

.دهیدنمایشیاصورتدوازیكیبهها،داده
فرمانباWindow/ SplitپنجرهتوانمیData Editorدروکردتقسیمناحیهچهاربهرا

ازوقففرمانلغوبرای.دادتغییرموسکشیدنوکردنکلیكبانواحیمرزلزومصورت
Windowدستور Splitدررااهدادهازوسیعیحجمکهفایلهاییبرایکاراین.کنیداستفاده

.استمفیددارند،بر
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و با که در ایران مورد استفاده قرار گرفته است، نسخه ای دانشجویی از این نرم افزار استspssنرم افزار 
اده به همین منظور هنگام نصب نرم افزار تعدادی فایل داده برای استف. اهداف آموزشی ارائه شده است

 Sampleکاربران در پوشه ای به نام 

.قرار داده شده است
برای دسترسی به این داده ها مسیر زیر

:را دنبال کنید
C/Program File/SPSSLNC/SPSS17/Sample/

پس از باز شدن کادر محاور آن مانند 
شكل، فایل مورد نظر را انتخاب کنید و

.را کلیك کنیدOpenکلید 
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ه در در بعضی مواقع فایل داده هایی که برای مطالع
رده اختیار دارید در یك نرم افزار صفحه گست

تایپ شده اند و شما Accessیا Excelمانند 
.  وارد کنیدSPSSناگزیرید آنها را به محیط 

ه مانند برای فراخوانی یك فایل صفحه گسترد
Excelمراحل زیر را دنبال کنید.

را انتخاب کنید تا کادر File/Open/Dataمسیر 
.محاوره ای مانند شكل باز شود

 Excelفرمت File of Typeاز نوار کرکره ای 

(*.xls)را انتخاب کنید  .
ر مسیری را که فایل اکسل د:Look inاز کرکره ای 

.  آن قرار دارد برای نرم افزار مشخص کنید
Openوارد کرده و کلید :File Nameنام فایل را در 

.رویدرا کلیك کنید تا به کادر محاوره بعدی ب
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را در صورتی که اسامی متغیرها در فایل صفحه … Read Variable Name From theدر کادر محاوره باز شده گزینه 
.گسترده نوشته شده است ، عالمت دار کنید

.کاربرگی را که داده ها در آن وارد شده است برگزینید:Work Sheetاز کرکره ای 
و یا متغیرهای رشته ای را در کادر :Rangeوارد کنید در بخش SPSSاگر قصد دارید محدوده خاصی از داده ها را به 

Maximum Width For…روی دکمه .  مشخص کنیدOpen کلیك کنید تا داده ها به محیطSPSSوارد شوند  .
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فرمتهایبهراSPSSداده هایداریدقصداگر
منرمحیطدرآنهاازوکنیدتبدیلدیگری

اهیدمی خومثالًکنید،استفادهدیگرافزارهای
ExcelفرمتباراSPSSدردادهفایلیك

:نیدکدنبالرازیرمراحلبایدنمائید،ذخیره
ازیرغدیگریفرمتبامی خواهیدکهرافایلی

SPSSکنیدبازکنید،ذخیره.
File/Saveفرمان as..کادرتاکنیداجرارا

.بازشودشكلمانندایمحاوره
Saveایکرکرهکشویاز as Type:گزینه

Excel 97 Through 2003 (*.xls)یاExcel

2007(*.xls)کنیدانتخابرا.
Fileبخشدر name:کهجدیدیفایلبرای

.نمائیدانتخاباسمیكکنیممیایجاد
رادهشتبدیلفایلخواهیدمیکهرامسیری
Saveازکنیدذخیره in:کنیدمعین.
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بهمربوطاطالعاتخاصیمنظوربهمی خواهندکاربراناوقاتگاهی
بهمربوطجزئیاتمشاهدهامكانباشند،داشتهاختیاردررادادهفایل

.اشدمی بمفیدآنهامقادیربرچسب هایومقادیرنوع،نام،:مانندمتغیرها
مههنامشماوباشدبزرگمی کنیدکارکهداده ایفایلاگرمخصوصاً

.بسپاریدخاطربهنتوانیدرامتغیرها
الحدرکهراداده ایفایلمتغیرهایبهمربوطاطالعاتبخواهیدشاید

نآازاحتماالوکنیدمشاهدهخروجیدرمی کنید،کارآنرویبرحاضر
.کنیدتهیهچاپینسخهیك
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.را انتخاب کنیدFileدر نوارمنو گزینه 
سپس گزینه

Display Data File Information/Working File     

.را انتخاب کنید
مراه نتیجه کار نام تمامی متغیرهای فایل حاضر ه

با مشخصات کاملی از آنها را در خروجی مشاهده
.خواهید کرد
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نمونهبهرفتنبرای(Case)نوارازنظرمورد
Goآیكونابزار، To Caseپنجرهدروانتخابرا

OKکرده،واردرانظرموردCaseشمارهشدهباز

.دهیدفشاررا
ابزارنوارازخاصمتغیریكبهرفتنبرای

Goآیكوناستاندارد، to Variableدروانتخابرا
دهکرواردرانظرموردمتغیرنامشدهبازپنجره

OKدهیدفشاررا.
بهاهدادهفهرستانتهایوابتدابهرفتنبرای

+CtrlوCtrl+Homeکلیدهایازترتیب End
.کنیداستفاده

نکردکپیوکاتاضافه،حذف،عملیاتکلیه
ازبخشییا(Case)نمونهیكیامتغیریك

هاینهگزیانتخابوکردنکلیكراستباسلولها
.شودمیانجاممناسب
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نمونه هایازبعضیرویمی خواهیدکهمواقعیدر
18رزیکهراکسانیمی خواهیدمثال.کنیدکارخاص

یاویدبگذارکنارتحلیلازدالیلیبهدارندسنسال
بینازتصادفینمونهیكمی خواهیدکههنگامی
selectدستورازمی تواندنمونه ها caseکنیداستفاده.

گزینهاصلیمنویازتوانیدکارمیاینبرایDataو
Selectسپس Caseازبآنپنجرهتاکنیدانتخابرا
.شود

اولگزینهدر(All Cases)تحلیلهادرهادادههمه
.میشونددادهشرکت

دومگزینهIf Condition is satisfiedوانتخابرا
ازشودبازIfکادرتاکنیدکلیكifکلیدبرروی
نجرهپبهوانتخابرانظرتانموردمتغیرچپسمت
صحفهزااستفادهباسپس.کنیدمنتقلراستسمت
مثالبرای.کنیدواردرادستورانتخابشدهدادهکلید
Age:باال > =18

سنهکهایینمونهکهاستصورتاینبهکارنتیجه
.شدخواهندحذفمطالعهازدارندسال18ازکمتر
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سومگزینهRandom Sample Of Caseبرای
ازبپنجره یدرتصادفینمونهیكانتخاب

هنحوبرای.بزنیدتیكراگزینهاینشده
پنجرهتادهیدفشارراSampleکلیدانتخاب
:شدهبازپنجرهدر.شودبازآنبهمربوط

راداده هاازدرصدیمی خواهیداگر-الف
معلومراآنمقدارکنیدانتخابتصادفیبطور
.کنید

گزینهدررانظرتانموردنمونهتعداد-ب
ازدادتعاینکهکنیدمعلوموکنیدواردبعدی

.شوندانتخابهادادهازتعدادیچهبین
آنهاشمارهکهرانمونه هاییمی خواهیداگر

است150تا50بینمثالمقداردوبین
خالیجایدرراعدددواینکنید،انتخاب

فشارراContinueسپس.کنیدواردشده،داده
.دهید
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بهمتغیریبایدکنیدانتخابدلخواهبهرانمونه هامی خواهیداگر
.باشدرصفغیروصفرمقادیرشاملکهدهیدتشكیلفیلترعنوان

گزینهدربایدسپسUse filter variableواردرافیلترمتغیرابتدا
نمونهاشدبصفرمقدارفیلترمتغیراگر.بفشاریدراokسپسوکرده
ظرنموردنمونهباشدصفرغیراگروشودنمیانتخابنظرمورد

.شدخواهدانتخاب
ینابههادادهفایلدرشدهگفتههایگزینههمهبرایکارنتیجه

خوردهخط(Case)هانمونهازبعضیشمارهرویکهاستصورت
نخوردهخطهانمونهشمارهازبعضیرویوانتخابعدممفهومکه

.استشدهانتخابمفهومبهکهاست
راآنهانشدهانتخابهاینمونهخوردنخطبجایخواهیدمیاگر

.کنیددارعالمتراDeleteگزینهکنیدحذف
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Frequenciesدرکهاستآماریروندیك
اههمربهرافراوانیتوزیعجدولمیتوانآن

چندکها،مرکز،بهگرایشهایشاخص
،توزیعشاخص هایوپراکندگیشاخص های

.کردمحاسبه
یدایره امیله ای،نمودارهایمی توانیدهمچنین

مترسیداده هابرایرافراوانیوهیستوگرام
یعتوزمنحنیباراآننیازصورتدروکرده
.کردمقایسهنرمال

منونواردرAnalyzeگزینه
Descriptive Statisticsگزینهسپسو

Frequenciesپنجرهتاکنیدانتخابرا
.شودبازآنبهمربوط

یكازادیزیمقادیرزیرانیستمناسبپیوستهکمیمتغیرهایبرایفراوانیتوزیعجدول:توجه
.یدباشکردهبندیدستهقبالراآنهامگر.میشوددادهنمایشطوالنیجدولیكدرمتغیر
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مت در این پنجره فهرستی از متغیرها در س
ا چپ مشاهده می شود که با انتخاب یك ی

مت چند متغیر از یك نوع و انتقال آن به س
راست می توان برای هریك از آنها بطور
.همزمان جدول توزیع فراوانی رسم کرد

           توجه داشته باشید که گزینه
Display frequency tables

.تیك خورده باشد
ع در این حالت شما فقط یك جدول توزی

.فراوانی ساده خواهید داشت
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یر هامتغبرایتوصیفیهایآمارهمی خواهیداگر
دروانتخابراStatisticsگزینهکنیدمحاسبه

دلخواههایگزینهStatisticsFrequenciesکادر
.بزنیدعالمترا

Percentileبخشاز1. Valueچارکها،می توانید
.کنیدمحاسبهراصدک هاودهك ها

Centralقسمتاز2. Tendencyبهمی توانید
ارداده هامجموعونمامیانه،میانگین،ترتیب

.کنیدمحاسبه
انحرافمی توانیدDispersionقسمتاز3.

،مینیممتغییرات،دامنهواریانس،استاندارد،
هبراداده هامیانگینومعیارانحرافوماگزیمم

.کنیدمحاسبهترتیب
ضریبمحاسبهبهقادرDistributionبخشدر4.

.بودخواهیدکشیدگیضریبوچولگی
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فراوانیجدولداشتنضمنمی خواهیداگر
راChartsگزینهکنید،رسمراآمارینمودارهای

پنجرهتانماییدانتخابFrequenciesپنجرهدر
Frequencies: Chartشودباز.

Barگزینهانتخاببا-1 Cartستونینموداریك
.دشخواهدرسمکیفیوگسستهداده هایبرای

Pieگزینهاگر-2 Chartنموداریكکنیدانتخابرا
.داشتخواهیدکیفیمتغیرهایبرایدایره ای

یكپیوسته،داده هایبرایHistogramsگزینه-3
.کردخواهدرسممستطیلینمودار

فراوانیبرحسبنمودارمقادیرمی خواهیداگر-4
ازیكیباشد،مطلقفراوانییادرصدی

Chartگزینه های Valuesکنیدانتخابرا.
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Descriptive Statisticsروندیك
ازبعضیمحاسبهبرایآماری

داده هایبرایتوصیفیشاخص های
شماروندایندر.استکمی

پراکندگی،شاخص هایمی توانید
ومیانگینوتوزیعشاخص های

.کنیدمحاسبهراداده هامجموع

اصلیمنویازAnalyzeسپسو
Descriptiveگزینه Statisticsبعدو
کنیدانتخابراDescriptiveگزینه

.شودظاهرشكلمانندآنپنجرهتا
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ر هامتغیازفهرستیپنجرهایندر
شودمیمشاهدهچپسمتدر
متغیرهایفقطپنجرهایندر)

باکه(می کنیدمشاهدهراکمی
تقالانومتغیرچندیایكانتخاب

انتخابوراستسمتبهآن
برایمی توانOptionsگزینه

همزمانطوربهآنهاازهریك
همحاسبراتوصیفیشاخص های

.کرد

رویبرکلیكباOptionsپنجره
Descriptive Optionsمی شودباز.
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وMeanگزینهدوانتخابباپنجرهایندر-1
Sumراهادادهمجموعومیانگینتوانیدمی

.آوریدبدست
زدنتیكبامی توانیدDispersionقسمتاز-2

استاندارد،انحرافمناسبگزینه های
ومماگزیممینیمم،تغییرات،دامنهواریانس،
یبترتبهراهادادهمیانگینومعیارانحراف
.کنیدمحاسبه

محاسبهبهقادرDistributionبخشدر-3
یعتوزکشیدگیضریبوچولگیضریب

.بودخواهیدهاداده
Displayقسمتدر-4 Orderمی توانید

.یدببینشدهدادهترتیب هایباراخروجی ها
می توانیدokوcontinueرویبرکلیكبا-5

.کنیدمشاهدهخروجیدرراعملیاتحاصل
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SPSSنوعبرحسبمتعددینمودارهای
ماشاختیاردرکلیدستهدودرها،متغیر

.می گذارد
که(متقابلاثر)Interactiveنمودارهای-1

ایبرودارندشرکتمتغیردوآندرحداقل
اینازهامتغیرمتقابلاثراتنمایش

.می کنیماستفادهنمودارها
شنمایبرایکهسادهتوصیفینمودارهای-2

. کنیممیاستفادهآنهاازفراوانیتوزیعشكل
دادهبرایسادهنموداریكمی خواهیداگر

Graphsگزینهاصلیمنویازکنیدرسمها

Legacyگزینهو Dialogsسپسوانتخابرا
.کنیدانتخابرادلخواهنمودار
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(Bar charts)-نموداراین
سیعیوطیفکهپیوستهمتغیرهایبرای

مناسبگیرندمیبردررامقادیراز
یر هامتغکهمواردبسیاریدرولینیست
. رودمیبكارهستندکمتریسطوحدارای

سادهستونینموداریكمی خواهیداگر
ازتدااب.کنیدترسیمدلخواهمتغیربرای
انتخابراGraphsگزینهاصلیمنوی
کادرتاکنیدکلیكراBarگزینهوکنید

Barمحاوره Chartشودباز.
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(Bar Chart)-ازمتفاوتنوعسهازیكیابتدا
:کنیدانتخابراشدهارائهستونینمودار

1-Simple:رمتغییكوضعیتنمایشبرایسادهنموداریك
.می دهدارائه

2-Clustered:هبمتغیردووضعیتنمایشبراینموداریك
رمتغییكبایدنمودارایندر.میكندارائهایخوشهصورت

Categoryپنجرهبهکیفی Axisنجرهپبهدیگرکیفیمتغیریكو
Define Clusters By:کنیدمنتقل.

3-Stacked:امتداددرومتغیردووضعیتبراینموداری
یزننمودارایندر.میدهدنمایشایپشتهصورتبههمدیگر

Categoryپنجرهبهکیفیمتغیریكباید Axisکیفیمتغیریكو
Defineپنجرهبهدیگر Clusters By:کنیدمنتقل.

.برویدآنپنجرهبهDefineگزینهانتخاببا
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پیشطوربهستونینمودارهایازیكهردر
Nگزینهفرض of Caseبهرانمونهتعدادکه
خابانتمی گیرد،نظردرستونهافراوانیعنوان
.استشده
ند،باشدرصدیفراوانیستونها،می خواهیداگر

%گزینه of caseکنیدانتخابرا.
ندباشتجمعیفراوانیستونها،می خواهیداگر

cum.nگزینه of caseکنیدانتخابرا.
بینستجمعیفراوانیستونها،می خواهیداگر

%.cumگزینهباشند of caseکنیدانتخابرا.
گریدیمتغیرمیانگینستونها،می خواهیداگر

otherگزینهباشند summary functionرا
ارنظرتانموردمتغیرآنپنجرهدروانتخاب

.کنیدوارد
دمی خواهیدیگر،متغیرمیانگینجایبهاگر

(...وواریانسومیانهمانند)دیگریآماره
changeگزینهکنیدانتخاب statistics...فشاررا

.نیدکانتخابراگزینهیكآنپنجرهدرودهید
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(line chart)-شكلسهبهنموداراین
:داردوجودزیر
.(simple)سادهنمودار-1
دوتوزیعنمایشبرایکه(multiple)گانهچند-2

.شودمیاستفادههمبهنسبتمتغیر
drop)خطیتكه-3 - line)دوبیشینهوکمینهکه

.میدهدنمایشراهمبهنسبتمتغیر
Dataبخشدرابتدا in chart Areرانمودارمحور

.نماییدانتخاب
نظرموردمتغیرقبلمانندDefineگزینهانتخاببا

طیخنموداریكتاکنیدانتخابرامناسبهایوگزینه
.شودرسم
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(area chart)-خطینمودارمانند
ایشنممتغیربهمربوطنواحیخطوطبجایکهاست
.شودمیداده

هگزینوکنیدانتخابراGraphsگزینهاصلیمنویاز
AreaپنجرهتاکنیدکلیكراArea Chartشودباز.

کنیدانتخابراSimpleگزینهاگرپنجرهایندر
.نیدکرسمسطحینمودارمتغیریكبرایمی توانید

برایمی توانیدکنیدانتخابراStackedگزینهاگر
مرسرانموداراینایپشتهصورتبهومتغیردو

.کنید
نظرموردمتغیرانتخابوDefineگزینهانتخاببا

.کنیدرسمسطحینمودارمی توانید
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(pie chart)-براینمودارایناز
ی کنیمماستفادهکیفیمتغیرهایوضعیتنمایش

نیزدیگرمتغیرهایبرایمواردیدرچندهر
.می شوداستفاده

وکنیدانتخابراGraphsگزینهاصلیمنویاز
PieپنجرهتاکنیدکلیكراPieگزینه Chart(شكل
راDefineکلیداستکافی.شودباز(راستسمت
.ودشبازچپسمتمحاورهکادرتاکنیدکلیك

کادربهرانظرموردمتغیرمحاورهکادرایندر
Defin Slices By:خابانترامناسبگزینهوببرید

نمودارتاکنیدانتخابراOKکلیدادامهدر.کنید
.شودرسمایدایره
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(Box plot)–براینموداراین
استمناسببسیارکمیمتغیرهایوضعیتنمایش

مقادیروچارکهامیانه،هایآمارهازآنرسمدرزیرا
.ودشمیاستفادهمتغیریكبیشینهوکمینه

نمایشبرای(simple)سادهصورتبهنموداراین
ایخوشهصورتبهومتغیریكوضعیت

(clustered)رابربدرمتغیردووضعیتمقایسهبرای
.میشوداستفادههم
وکنیدانتخابراGraphsگزینهاصلیمنویاز

Boxگزینه plotآنهبمربوطپنجرهتاکنیدکلیكرا
.شودباز
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Simpleگزینهانتخابباپنجرهایندر

برایایجعبهنموداریكمی توانید
.کنیدرسممتغیریك

کنیدانتخابراClusteredگزینهاگر
صورتبهنموداریكمی توانید
رسممتغیرچندیادوبرایخوشه ای

.کنید

وکنیدکلیكDefineگزینهرویبر
یكمناسبمتغیرهایانتخابباسپس

.کنیدرسمایجعبهنمودار
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(Histogram)-از
توزیعنمایشبراینموداراین

ردوکنیداستفادهکمیمتغیرهای
یرهایمتغبرایکهباشیدداشتهنظر

راادیرمقازوسیعیطیفکهپیوسته
.نیستمناسبمیگیرندبردر
راGraphsگزینهاصلیمنویاز

راHistogramگزینهوکنیدانتخاب
.شودازبمربوطهپنجرهتاکنیدکلیك



تراسبهنظرموردمتغیر
زینهگازکنیدمنتقلپنجره

Display Normal Curve

ودارنمتوزیعمقایسهبرای
نرمالتوزیعباهاداده

.کنیداستفاده
کلیكOKرویبرسپس
لیمستطینمودارتاکنید
.کنیدرسمنظرتانمورد
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