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SPSSافزارنرم

نرم افزارSPSS ریهاای مماا  های کاربردی در زمينه تجزيه و تحليليکی از قديمی ترين، برنامه
مودارها و های انجام توصيفی زيبا و گويا از اطالعات، شامل رسم ن؛ نرم افزاری مماری با قبليتاست

....های گوناگون و محاسبات مربوط به ميانگين، انحراف معيار واريانس، ميانه و چارت

  کلمهSPSS  مخففStatistical Package for Social Science(     نرم افززار آمزارب ازراب ملز م
. ااشدمي( اجتمامي

طة مل م اين نرم افزار که يکي از نرم افزارهاب تخصصي آمار است، ايشتر اه احث هاب آمارب در حي
.پردازدمي... اجتمامي،حساادارب، مديريت، روانشناسي ، مل م رفتارب و 



 SPSSارخي از قااليت هاب نرم افزار

آماره ها وتهيه خالصه هاب آمارب مانند گراف ها، جداول ،... 

ان اع ت ااع رياضي مانند قدر مطلق، تااع مالمت، لگاريتم، ت ااع مثلثاتي و...

تهيه ان اع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و...

ان اع ت زيع هاب آمارب شامل ت زيع هاب گسسته و پي سته

تهيه ان اع طرح هاب آمارب

انجام آناليز واريانس يکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز ک واريانس

ايجاد داده هاب تصادفي و پي سته

محاسبه ان اع آماره هاب ت صيفي

هان اع آزم ن هاب مرتبط اا مقايسه ميانگين اين دو يا چند جامعه مستقل و وااست

قااليت مبادله اطالمات اا نرم افزارهاب ديگر

ارازش ان اع مختلف رگرسي ن



SPSSآشنايي اا محيط 

IBMرا انتخاب نم ده و در آن شاخه Start-taskbar-programيکي از را ه هاب دسترسي اه نرم افزار از من ب  SPSS Statistics

. نماييمنرم افزار را اجرا ميIBM SPSS Statistics20را انتخاب نم ده و اا کليك روب 



.ش دب نمايش ظاهر ميها ار روب صفحههپنجره ب ويرايشگر دادSPSSپس از اجراب استه ب نرم افزارب 

شان داده مالوه ار آن کليه ب من هاب اصلي نرم افزار، که مجم مه ب قااليت هاب کلي آن را نمايش مي دهد، ار روب يك ن ار ن

.مي ش د

من ب فايل(File :)ها در اين نرم افززار و  ها، فراخ اني و ذخيره سازب ان اع فايلساختن فايل جديد داده

.ها و نم دارهاچاپ گزارش( EXCELيا SASمثالً )ساير نرم افزارها

من ب ويرايش(Edit :)هاانجام ان اع ويرايش ها مانند کپي، حذف يا الصاق و جستج  در فايل داده.

من ب نمايش(View :)تغييرات در صفحه ب نمايش داده ها شامل تغيير ف نت، سفارشي کردن ن ار اازار و غيره.

هامن ب داده(Data :) ردن، تغيير مشخصه هاب متغيرها، اضافه کردن متغيرها يا نم نه هاب جديد، مرتب کردن، جدا کز

.ادغام کردن، خرد کردن، وزن دادن و انتخاب اخشي از داده ها در يك فايل

من ب تبديل(Transform :)تبديل، رتبه اندب و کدگذارب داده ها و جانهي مقادير گمشده .



من ب تحليل(Analyze :)ل واريانس ان اع تحليل هاب آمارب مانند آمار ت صيفي، مقايسه ب ميانگين ها، رگرسي ن، تحلي

.و غيره

من ب نم دارها(Graphs :)   نم دارهايي مانند نم دار ميله اب، دايره اب و خط ب، هيست گرام، نم دار نرمزال، نمز دار

.پراکنش و غيره

من ب امکانات(Utilities :)اطالماتي درااره ب فايل داده، سيستم مديريت فايل خروجي، تغيير شکل.

من ب پنجره(Window :)  زار مرتب کردن، گزينش و کنترل خص صيات پنجره هاب ظاهرب پنجره ها و ويرايش نز ار ااز

. نرم افزار

من ب کمك رساني(Help :)هاب مختلزف آن، امکزان   ب استفاده از نرم افزار و اخشهاب کلي در م رد نح هراهنمايي

.تعاريف اصطالحات و فرمان هااب از و خالصهSPSSجستج ب يك من ان خاص، نمايش ترکيب فرمان هاب 
های منمعرفی نرم افزار و قابليت

پنجره اصلي 4اين نرم افزار شامل . ار مبناب پنجره هاب ثاات و متحرك شکل گرفته استSPSSساختار کلي 
:است

.data editor window 1

.output window 2

.syntax window 3

.help window 4



Data Editorپنجره 

ه هاب مملياتي الزم و ضرورب است کزيرا که اراب فعال کردن ساير اخش. استData Editorترين پنجره نرم افزار پنجره مهمترين و اصلي

مشاهده مزي  data editorفعال ااشد و اه همين دليل است که پس از هر اار ورود اه نرم افزار  ااتدا پنجره SPSSاب در محيط فايل داده

. هاب فايل جارب نيز در اين پنجره قاال اجرا استااشد و هر گ نه ويرايشي ار روب دادهش د که خالي از داده مي

:دو انتخاب وج د داردdata editorدر پايين پنجره 
.data view 1
.2variable view

 اا انتخابData viewهاب خ د را وارد نمايد کارار قادر خ اهد ا د داده.

 انتخابvariable viewرودجهت نامگذارب و تعيين مشخصات متغيرها اه کار مي.



 پنجرهoutput

هززا را کززه هززاب حاصززل از پززردازش اززر روب داده در ايززن پنجززره کززارار قززادر خ اهززد ازز د کليززه خروجززي  

. ها وج د داردهمچنين در اين پنجره امکان ويرايش خروجي. ااشد را مشاهده نمايد.. ت اند متن، نم دار، جدول و مي

 پنجرهsyntax

.طرح ريزب شده استSPSSها در زير ارنامه ن يسي اين پنجره که از ن ع متن است اراب آماده سازب اجراب فرمان

. ت ان امکانات ويرايشي را نيز اه راحتي اه کارارددر اين پنجره مي

 پنجرهhelp

لف نرم هاب مختها و معرفي اخشاين پنجره حاوب اطالمات مفيد و اما مختصر در م رد نح ه کار اا نرم افزار ماهيت فرمان

.افزار و ارخي م ارد آم زش مباحث مختلف آمارب مي ااشد



SPSSشروع کار با 

-Untitledکنيم، پنجره اب اه نام را ااز ميSPSSوقتي ارنامه  SPSS Editor( ويرايشگرSPSS–ادون نام )
:ااشدهاب زير ميش د که شامل دو پنجره مختلف اه نامنشان داده مي

.Data view اراب وارد کردن داده ها و در زير ست ن هاب معرفي شده اسزتفاده مزي   ( : نماب داده)1
.ش د



2-) Variable viewا گذارب متغيرها، مشخصات و جزئيزات مز رد ن زر آنهز    اين قسمت اراب نام(:  نماب متغير

.استفاده مي ش د

متغيرها را تعريف کرده و Variable viewدر حالت کلي، روش معم ل اين است که ااتدا اا استفاده از پنجره 

.وارد کنيمSPSS، امداد را اه Data viewسپس اا استفاده از پنجره 



.ت ضيحات را اا ذکر يك مثال ارائه مي دهيم

اهي نفر از دانشج يان سال اول دانشگاه در چند رشته مختلف دانشگ15( کيفي)و ن ع ديپلم( کمي)معدل ديپلم(:1)مثال

زير ازه  را اه ص رت( هاداده)ها، اطالمات اه من  ر استفاده از اين اطالمات در تجزيه و تحليل. اه ص رت زير مي ااشد

. نرم افزار وارد مي کنيم

ديپلم انساني= 3ديپلم تجراي            کد = 2ديپلم رياضي             کد = 1کد 

:اه ص رت زير ممل مي کنيمSPSSاراب اين کار اعد از وارد شدن اه نرم افزار 

 در ست نName(. هاب مرا ط اه معدل دانشج ياندر اينجا داده)ااتدا نامي اراب متغير انتخاب مي کنيم

گذارب متغيرهاق امد نام:

:م ارد زير اايستي رمايت ش دSPSSاراب انتخاب نام متغيرها در 

نبايد ايشتر از هشت کاراکتر ش د. 1.

اايد اا يك حرف يا . .شروع ش د@2

مي. .ااشد$و يا-، #، @ت اند شامل حروف، امداد يا يکي از کاراکترهاب 3

نبايد شامل فاصله و کاراکترهاب خاص همانند ؟ ااشد. 4.

نبايد شامل کلمات کليدب همانند . 5AND ،NOT ،EQ ،BY ،ALL و کلماتي از اين دست کهSPSS    از آنهزا ازه منز ان

.کند، ااشندمبارات محاسباتي استفاده مي



نم نه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ديپلم 1 2 2 2 3 1 1 3 3 3 2 2 1 1 2

معدل 17 16.5 18.30 17.89 15.64 17.30 14 16.70 17.80 16 18.89 17.99 17.60 18 19

رده تا پنجره در اين ست ن روب مراع ک چك خاکسترب رنگ کليك ک. ن ع متغير را تعيين مي کنيمTypeدر مرحله اعد، درست ن  

Variable Typeنکزه معزدل   اا ت جه ازه اي . و از اين گزينه ها ن ع داده مناسب را اراب متغير م رد ن ر تعيين مي کنيم. ااز ش د

.را ادون تغيير ااقي مي گذاريم( داده مددب)Numericدانشج يان مددب مي ااشد همان گزينه 





دو پيکان اا کليك روب ست ن،. اراب تغيير دادن پهناب متغير استفاده مي ش دWidth)) از ست ن اعدب 

ر را تغييزر  ک چك ااال و پايين نشان داده مي ش د که مي ت انيم اا ااال و پايين کردن، پهناب مز رد ن ز  

. دهيم



 از ست نDecimalsازا  هااراب اين داده. ش دهاب م رد ن ر استفاده مياراب تعيين تعداد ارقام امشار داده
ااشد اه همين دليل ست ن م رد ن ر را اه همزان  16/75ت اند اه ط ر مثال ت جه اه اينکه معدل يك فرد مي

Data)اه اين معني که در ست ن معدل در پنجره . داريمص رت پيش فرض نگه مي View )   امداد مراز ط ازه
.ش ندمعدل دانشج يان تا دو رقم امشار نشان داده مي

 در ست نLableان م رد اراب اين کار در ست ن من . مي ت ان اراب متغير م رد ن ر يك ارجسب انتخاب کرد
. ن ر را تايپ مي کنيم



.ش دمشاهده ميLableنگه داريم من ان تايپ شده در moadel، ماوس را روب من ان Data viewاا اين کار وقتي در پنجره 

 ست نValuesيان چ ن معدل ديزپلم دانشزج  . گيرداندب م رد استفاده قرار مياراب متغيرهاب گروه 

.کنيمااشد، اطالماتي در اين قسمت اضافه نمياندب نميمتغير گروه

 ست ن اعدب(Missing )در اين قسمت اا کليزك ازر روب سزت ن   . ااشدهاب گمشده ميمرا ط اه داده

. ااز مي ش دMissing Valuesم رد ن ر پنجره 



Noاب وج د نداشته ااشد پيش فرضزماني که در اين اطالمات جمع آورب شده داده گمشده missing values

.اه همان حالت خ د ااقي مي ماند

را فعال Discrete missing valuesاما اگر داده گمشده وج د داشته ااشد، اراب مشخص کردن آن اايد گزينه 

.هاب زير وارد کردکرد و شماره سطر مرا ط اه داده م رد ن ر را در مستطيل



:کنيمدانشج  در دسترس نباشد، اه ص رت زير ممل مي15اه ط ر مثال اگر معدل يکي از 

ااشد که ايان کننده معدل دانشج ب دوازدهم است، ااشد و اه ايان ديگر داده گمشده12اگر مدد، مرا ط اه خانه شماره 

ماره هاب اه همين ترتيب اگر داده گمشده ديگرب داشتيم، ش. را اه ص رت زير در مراع م رد ن ر وارد کرد12اايد شماره 

( هاب ااالييداده گمشده در مستطيل3اراب  حداکثر. )آنها را در مستطيلهاب اعدب وارد مي کنيم



 يم مي کنيم، اگر تعداد ايشترب داده گمشده وج د داشته ااشد، داده ها را اه ترتيب ک چك يا ازرگي تن

Rangeسپس اا فعال کردن قسمت  plus one optional discrete missing value در مستطيلهاب پاييني شماره

ده که اه ط ر مثال در زيزر نشزان دا  ....( تا شماره.... از شماره . )هاب داده گمشده را مشخص مي کنيم

.شده است

م و و اگر داده هاب گمشده اه ص رتي ا دند که يك سرب از آنها پشت سزر هز  

Discrete valueيکي از آنها جدا ا د، شماره داده گمشده جزدا را  در قسزمت   

.اضافه مي کنيم
اما در اين مثال چ ن داده گمشده اب وج د نزدارد سزت ن   

Missingادون تغيير ااقي مي ماند.

Data viewمرا ط اه تغيير دادن پهناب ست ن در پنجره Columnsست ن اعدب

.مي ت ان تغييراتي در آن ايجاد کردDecimalsااشد؛ که اه مانند ست ن مي



.ااشدقاال انجام شدن ميAlignها در ست ن  تراز کردن داده

(Measure)مرا ط اه ست ن مقياس اندازه گيزرب متغيرهزا   Variable viewآخرين ست ن م رد اررسي در پنجره  
: که شامل سه ن ع زير است. ااشدمي

Scale اب و نسبتيهاب فاصلهداده =
Ordinal ابهاب رتبهداده =
Nominal هاب اسميداده =

.ااشندميScaleهاب مرا ط اه معدل دانشج يان از ن ع داده



هاب تعريف کرده و متناسب اا ن ع داده، ست نVariable viewرا در پنجره متغير ن ع ديپلم اه همين ترتيب 
.مختلف را تن يم مي کنيم

را وارد کزرده، سزپس در سزطر    Data viewااتدا داده م رد استفاده در پنجزره  Valuesمانند روش زير در سطر مرا ط اه 

اعد از وارد کردن اطالمزات  . کليك مي کنيم Addاسم م رد ن ر را تايپ کرده و سپس  روب گزينه  Value labelمرا ط اه 

معادل آن يعني  1هاب ما اه ط ر مثال اه جاب نمايش کد اين کار اامث مي ش د که در خروجي. کليك مي کنيمOkروب گزينه 

.ديپلم رياضي مشاهده مي ش د

يپلم، اا ت جه اه اينکه ن ع د

داده اسمي مي ااشزد، در  

اين قسمت مي تز انيم در 

هر کدام از Valuesست ن 

کدهاب ديپلم  را ازا يزك   

. ارجسب نشان داد





.امداد را اه ص رت زير وارد مي نماييمData viewسپس در پنجره 



SPSSذخيره کردن و باز کردن فايل در برنامه 

يل کارتان را ب خ د را ذخيره کنيد و سپس مراحل اعدب تکمت صيه مي ش د که اعد از اجراب ارنامه، حتماً ااتدا فايل و پروژه

. ذخيره سازب را آپديت کنيدCtrl+Sت انيد اا زدن همزمان دو کليدادامه دهيد و هر از گاهي مي

ايد خ استيد ار روب هارد کامپي ترتان ذخيره کنيد از من ب اب را که انجام دادهوقتي پروژهFile گزينهSaveياSave as را

.ت انيد ذخيره کنيدکامپي ترتان که مايل ا ديد ميهارد ديسك و در هر جاب انتخاب کنيد

 از آيک ن ميانبرب که در ن ار اازار زير من بEditم ه( در شکل زير اا دايره قرمز مشخص شده است)اه شکل يك فالپي هست

.  ت انيد استفاده کنيدمي



هنگام ذخيره خ د سيستم پس ند «sav.» را اه ص رت پيش فرض داده است که همان پس ند ارنامه
است

ايد اااگر پروژه اب را که شما انجام دادهSPSS20ااشد اا ا ده

SPSSت ان ااز کرد يعني نميتر هاب پاييننسخهSPSS فايلي که اا

هايي يلکند ولي فاتر از نسخه خ دش ذخيره شده ااز مينسخه پايين

.  کندکه اا نسخه ااالتر ذخيره شده ااشند را ااز نمي

 اراب ااز کردن يك فايل ت سط ارنامهSPSS  اعد از ااز شدن ارنامه از
Fileمسير  / Open / Data رفته و سپس از محل ذخير، فايل م رد ن ر

.کنيمکليك ميOpenرا يافته و روب دکمه 



Transform…. Computeتبديل و انتخاب داده ها به وسيله دستور 

ج حاصل نتاي. هاب م ج د در يك متغير را تغيير داداراب انجام محاسبات آمارب گاهي الزم است که داده

اين کزار  . ه نم دت ان در متغير قبلي جايگزين نم د و يا اينکه در يك متغير جديد ذخيراز اين تغيير را مي

ير اراب انجام اين تبديالت ار روب متغيرها پس از انتخزاب مسز  . ش دانجام ميTransformت سط دست ر

Transform / Computeکادر زير اه نمايش درخ اهد آمد ،.

Targetدر قسمت  Variable  نام متغير هدف را ن شزته و
ممليزات رياضزي   Numeric Expressionدر در قسمت 

. م رد ن ر  را وارد خ اهيم کرد



دانشج يانفرض کنيد که اخ اهيم از معدل معدل دانشج يان اه من ان مثال در رااطه اا مثال 

.  اگيريمطبيعي لگاريتم 

در قسمت . کنيمتعريف ميLnmoadelاينکه متغير جديدب اسازيم نام متغير هدف را اه ص رت اراب 

Numeric Expression نيز مبارت(ln(moadelکنيمرا يادداشت مي  .

Dataدر صزفحه  . کنزيم را انتخاب ميOkسپس  View

.ايجاد خ اهد شدLnmoadelست ن جديدب اا نام 



(Recod)هابندی دادهکدبندی مجدد و گروه

o دست رRecodسسته ازه  يکي از مفيدترين دست رهايي است که جهت تبديل يك متغير گ

.رودکار مي

o گزينهRecod از من بTransformز جهت کدگذارب يك متغير پي سته اه رده هاب جدا ا

. رودهم اه کار مي

o دو دستهRecod درSPSSوج د دارد :

.Recod 1into same variable : يمقادير تبديل شده متغير ار روب همان متغير ذخيره مز-

.گردد

.Recod 2into Different variable : ره مقادير تبديل شده متغير ار روب متغير جديد ذخيز

.گرددمي

اس اراب مثال، در مثال معدل دانشج يان فرض کنيد که اخ اهيم دانشزج يان را ازر اسز   

تزا  18)و مالي( 18تا 16)، خ ب(16تا 14)، مت سط(14کمتر از )ضعيف)گروه4معدل اه 

.تقسيم اندب کنيم(( 20

کزادر زيزر   Transform / Recode Into Different Variablesاراب اين کار اا انتخاب مسير 

.نمايش داده خ اهد شد



يك نام اراب متغير  Nameسپس در کادر . کنيمرا انتخاب و اا استفاده از نشانگر      آن را اه سمت راست منتقل ميmoadelمتغير 
. نام جديد اه ص رت شکل زير ثبت خ اهد شدChangeاا کليك ار روب گزينه (. remoadel)کنيمجديد انتخاب مي

ثال خ اهيم در اين مچ ن مي. کنيم تا کادر گفتگ ب آن ااز ش دکليك ميOld and New Valuesروب گزينه 

Output variables areاب ااشد، در قسمت پايين سمت راست، داخل مراع متغير خروجي ما رشته string را

. اسدشناب مياا اين کار نرم افزار متغير خروجي جديد را اه من ان يك متغيير رشته. زنيمتيك مي



سپس . کنيمرا تايپ مي14کليك و مدد Range, LOWEST through valueار روب گزينه Old valueدر اخش 

.زنيمرا ميAddکنيم و دکمه کلمه ضعيف را تايپ ميNew Variableدر قسمت 

oldاا اين ممل اين تغيير را در کادر newمشاهده مي-

کليك کرده و در کزادر  Rangeسپس ار روب گزينه . کنيم

ن يسزيم و در  را مي16و در کادر دوم مدد 14اول  مدد 

مه کنيم و دکمبارت مت سط  را تايپ ميNew valueکادر 

Add ز زنيم و اين کار را اراب دو قسمت ديگزر نيز  را مي

:همانند شکل زير. کنيمتکرار مي



.اه ص رت زير ايجاد خ اهد شدremoadelمتغير جديدب اا نام . کليك ميکنيمOkو Continueسپس ار روب گزينه 



Split Fileها با شکستن فایل

ود ت ا تزیی ه و   شکسته ش  ( همانند جنسیت یا تحصیالت)بندیگاهی مناسب است که یک فایل بر اساس سطوح یک متغیر گروه
.بندی انزام شودتحلیل آماری بعد از آن به تفکیک هر یک از سطوح متغیر گروه

.شکست( diplom)توان بر اساس متغیر دیپلمهای مربوط به معدل دانشزویان را میبرای مثال داده
. به صورت شکل زیر خواهیم رفتData / Split fileبرای اینکار از مسیر 



.با انتخاب مسیر باال کادر گفتگویی به صورت زیر مشاهده خواهد شد

را انتخ اب  Organize output by groupو ی ا  Compare groupیکی از دو گیین ه  
هر یک از Compare groupاین دو گیینه در این است که با انتخاب تفاوت . کنیممی

در . جداول خروجی دارای ردیفی برای هر ی ک از س طوح متغی ر ن وپ دی پلم اس ت      
خروج ی ابت دا ش امل تم امی     Organize output by groupحالیکه با انتخاب گیینه

س طوح  جداول مربوط به سطح اول متغیر نوپ دیپلم و سپس به هم ین ترتی ب ب رای   
. بعدی است

ه در اینزا بندی که قرار است شکستن بر اساس آن صورت گیرد کدر ادامه متغیر گروه
ست سمت رابه نشانگر است را انتخاب و با استفاده از ( diplom)متغیر نوپ دیپلم

Groups Basedو به کار  on:کنیمبه صورت زیر، منتقل می  .

.کلیک کنیدOkسپس بر روی گیینه 

های این فایل تزییه و بر روی دادهSPSSاثرات این دستور این است که بعدا وقتی 
نزام بندی اای برای هر یک از متغیرهای گروهدهد، آنالییهای جداگانهتحلیل انزام می

.  خواهد گرفت

ه ا ب ه   برای خروج از این حالت و اگر بخواهیم که مزدداً آن الیی ب ر روی تم امی داده   
ب ار  را انتخ اب و ای ن  Data / Split fileصورت یکزا انزام شود، همانند قبل مس یر  

Analyze all cases, do not createگیینه  groupsکنیمرا انتخاب می.



Select Casesانتخاب نمونه به وسیله دستور 

ده د ک ه تحلی ل را ب ر روی گ روه مشخص ی از       انتخاب نمونه این امکان را به ما می
کادر گفت وی  Dataاز منوی Select Casesبا اجرای دستور . مشاهدات محدود کنیم

.شودزیر باز می

:بر اساس شکل باال چندین روش برای انتخاب نمونه وجود دارد 
All Cases :یش این گیین ه     . کندتمام مشاهدات را برای تزییه و تحلیل انتخاب می
.فرض است

If Condition is satisfied :دهد که مشاهدات را بر اساس یک شرط این امکان را می
. انتخاب کنیمifمنطقی با استفاده از زیر کادر 

Random Sample of Cases:   ده د ک ه ی ک نمون ه تص ادفی از      ای ن امک ان را م ی
.مشاهدات را انتخاب کنیم

Based on time or case range:ای از مشاهدات را ب ر  دهد که دامنهاین امکان را می
.ها انتخاب کنیمشان در کاربرگ نمایش دادهاساس ترتیب

Use filter variable:ی دهد که مش اهدات با مشخص کردن یک فیلتر این امکان را می
فیلتر متغیری است متغیر.)را انتخاب کنید که دارای مقدار صفر برای متغیر فیلتر نیستند

.(که فقط دارای دو مقدار صفر و یک باشد

Ifبیشترین کاربرد مربوط ب ه م وارد    Condition is satisfied وRandom Sample 

of Casesاست .



.دارای سه قسمت استOutputبخش 

Filter out unselected cases:ه و امکان شوند و مشاهدات انتخاب نشده از بین نرفتبا انتخاب این گیینه مشاهدات به طور موقت انتخاب می
.دستیابی مزدد به آنها وجود دارد

Copy selected cases to a new dataset:ه ا ق رار م ی   با انتخاب این گیینه مشاهدات انتخاب شده در یک  نزره جدید از ویرایشگر داده-

.ی انتخاب شده را با یک نام جدید به طور کامل مشاهده کندگر تنها نمونهگیرند تا تحلیل
Delete unselected cases:س ی  مشاهدات انتخاب نشده حذف و امک ان دستر . شوندبا انتخاب این گیینه مشاهدات به طور دائم انتخاب می

.مزدد به آنها وجود ندارد

دارای آموزانی انزام دهیم ک ه خواهیم تزییه و تحلیل را بر روی دانشبه عنوان مثال در مورد مثال معدل دانشزویان می
:بدین منظور  از مسیر زیر استفاده خواهیم کرد(. 1کد )دیپلم ریاضی باشند

Data / Select cases / If condition is satisfied

. کنیمرا در کادر تایپ میdiplom=1عبارت 

با این کار . کنیمرا انتخاب میFilter out unselected casesگیینه Outputدر بخش 
نیم توامانند و میمشاهدات انتخاب نشده در فایل موجود به صورت فعال باقی می

.تمامی مشاهدات اولیه را مزددا به دست آوریم

اکن ون مش اهدات انتخ اب    . کنیمکلیک میContinue / Okسپس بر روی گیینه های 
. اندمشخص شدهبه صورت زیر بر روی ردیفشان )/( نشده با عالمت 



بار گیین ه  توان مسیر باال را رفته و اینها دوباره میبرای غیر فعال کردن انتخاب نمونه
Select All Casesرا انتخاب کنیم.



spssشان در هایوزن دادن متغیرها بر حسب فراوانی

دول توان ب ه ص ورت ی ک ج     های آنهارا می اسخ. شودفرض کنید که از  نزاه زن و  نزاه مرد در مورد مصرف یا عدم مصرف سیگار سوال می
.خالصه کرد( Cross tabs)توافقی

دای است که ممکن است بین دو متغیر کیفی یا اسمی وجود داشته باشهدف از تشکیل یک جدول توافقی نشان دادن هرنوپ رابطه.

ه در از روی ج دول مش خص اس ت ک     . است( با سطوح بله و خیر)و مصرف سیگار( با سطوح مرد و زن)در مثال حاضر متغیرهای کیفی، جنس (: 2)مثال
های مرب وط ب ه   ادهد. کنندبه طوری که واضح است، نسبت بیشتری از  اسخ دهندگان مرد، سیگار مصرف می. ای بین این دو متغیر وجود داردحقیقت رابطه

.این مثال در جدول زیر داده شده است

مصرف سیگار
جنسیت

خیر بلی

10 40 مرد

30 20 زن

-انتظار دارد که مزموعه دادهSPSS. مناسب شودSPSSای تغییر داده شود که در جهت ورود به یک جدول توافقی نیی باید به گونه
روش ن اس ت   . دهای آن تشکیل دهنده متغیرها باشهای آن شرکت کنندگان باشند و ستونها به شکل ماتریسی مرتب شوند که ردیف

های اسخها در جدول فوق به این شکل نیست و دو ستون حاوی مقادیر یک متغیره بوده و یک ردیف حاوی  که نحوه قرارگیری داده
.شرکت کنندگان متعددی است



.هايي از کدها در آوريميك راه حل اين است که متغيرها را اه ص رت ست ن
.ها که هر ست ن، مرا ط اه يك متغير ااشد، پاسخ داده مي ش د اا اين کار اين نياز در ويرايشگر داده

هاب هريك از خانه ها نشان دهنده پاسخ يك فرد نيست الکزه مجمز ع پاسزخ   روشن سازيم که دادهSPSSدر مثال حاضر اايد اراب اما 
را اجرا Weight Casesها منتقل کرده و دست رها را اه ست ن س مي در ويرايشگر دادههاب خانهاراب اين کار، فراواني. چندين نفر است

.نماييممي

Variableاز Valuesست ندر Maleو Femaleهابارچسبو ( مرد)2و ( زن)1اا مقادير sexکدهاب متغير  Viewش د و اه همزين  تعريف مي
.ش دمشخص ميNoو Yesهاب و ارچسب( مدم مصرف سيگار)2و (مصرف سيگار)1اا مقادير Cigaretteترتيب کدهاب متغير 

.دهيمهاب مرا طه را در آن قرار ميتشکيل داده و فراوانيfreqست ن س م را اا من ان 



وزن دهد که اراب ايزن  ( freq)هاب متغير س مهاب کدهاب ف ق، اراساس فراوانيدست ر خ اهيم داد که اه هر يك از ترکيبSPSSسپس اه 
Weight Cases Dataمسيرکار از  .کنيماستفاده مي/

Variable:ها در هاب جدول ف ق اه ويرايشگر دادهاراب وارد کردن مجم مه داده Viewمراحل زير را دنبال کنيد:

 در ست نValuesمتغير اول را اا نام ،sex  هاب امشزار را  تعداد رقم. هاب مقادير آن را وارد نماييدنامگذارب کرده و مقادير و ارچسب
.اه صفر تبديل کنيدDecimalsدر ست ن

متغير دوم راCigarette هاب امشار را در ست ن نامگذارب کنيد و تعداد رقمDecimalsهاب مقادير آن را در ست ن صفر کرده و ارچسب
valueوارد نماييد.

متغير س م راfreqهاب امشار را در ست ن نامگذارب کرده و تعداد رقمDecimalsهزاب م ردهزا در   اين متغير حاوب فراواني. صفر کنيد
.جدول ت افقي است

 ار روب دکمهData Viewها را همانند شکل زير وارد نماييدکليك کرده و مقادير مناسب و فراواني.



ها دارای دو ردی ف م رد و دو ردی ف زن    دهد که دادهنشان میData Viewدر این حالت صفحه 
های بوده که هر کدام دارای دو حالت مصرف سیگار و عدم مصرف سیگار است و در نهایت فراوانی

زن غیر 30مورد زن سیگاری،20در این جدول مشخص است که . شودمشاهده می10و 40، 30، 20
.مرد غیر سیگاری وجود دارد10مرد سیگاری و 40سیگاری،

را چگونه متوجه این مطلب کنیم؟SPSSحال 

اس ت ک ه ی ک متغی ر را ب ه عن وان س تونی از        Weight Cases اسخ این سؤال، استفاده از دستور 
.کندتعریف می( به جای ستون مقادیر)ها فراوانی

:برای انزام این کار مراحل زیر را دنبال کنید

 از منویDataگیینهWeight Cases را انتخاب کنید تا کادر مکالمهWeight Casesباز شود.

 بر روی گیینهWeight Cases byکلیک کنید.

 متغیرfreq ا کلی ک  شده که ب ررنگ با این کار دکمه  یکان. را انتخاب کنید
Frequency Variableبه چهار گ وش متن ی   freqکردن بر روی آن، متغیر

.شودمنتقل می

 بر رویOKکلیک کنید تا دستور اجرا شود.

گیینهبرای خارج شدن از این حالت دوباره مسیر باال را رفته و این بار 
Do nit weight casesرا انتخاب کنید.



اضافه کردن متغیرها و موردها و تغییر ترتیب متغیرها

ود اضافه کردهای موجتوان آنها را به ترتیب در سمت راست و  ایین داده ذیر است و میهمیشه امکان( سطر جدید)و مورد( ستون جدید)اضافه کردن متغیر .
ی تغییر دادن به همین ترتیب گاه. اما گاهی نیاز است که یک متغیر جدید را در کنار یک متغیر موجود و یک مورد جدید را در کنار موردهای قبلی ایزاد کرد

. محل قرارگیری متغیرها به منظور قرارگیری متغیرهای خاص کنار متغیرهای دیگر مفید است

ب ا رنگ ی متف اوت    با این کار کل ستون متغی ر . برای ایزاد یک متغیر جدید در یک محل مشخص کافی است که در سربرگ متغیرسمت راست آن کلیک کنید
با این ک ار ی ک س تون جدی د در     . کنیمرا انتخاب میInsert variableسپس بر روی نام متغیر انتخاب شده راست کلیک کرده و گیینه .  شودمشخص می

و ن وپ  ( moadel)های معدل بخواهیم یک متغیر جدی د ب ین دو متغی ر مع دل    برای نمونه فرض کنید در داده. شودسمت راست متغیر انتخاب شده ایزاد می
.  ایزاد کنیم( diplom)دیپلم

   س از ایز  اد متغی  ر   
 Dataجدی د ص فحه   

View  ب   ه ص   ورت
.آیددر میمقابل 



اوت مش خص  با این کار کل سطر با رنگ ی متف   . و به همین ترتیب برای ایزاد یک مورد جدید در یک محل مشخص کافی است که در سمت چپ مورد کلیک کنید
با این کار یک سطر جدید در باالی س طر انتخ اب   . کنیمرا انتخاب میInsert Casesسپس بر روی شماره سطر انتخاب شده راست کلیک کرده و گیینه .  شودمی

.  ایزاد کنیم5و 4های معدل بخواهیم یک سطر جدید بین دو متغیر سطر برای نمونه فرض کنید در داده. شودشده ایزاد می

.آیدمیصورت مقابل در به Data Viewجدید صفحه ( سطر) س از ایزاد مورد



ای موقعی ت  برای تغییر در ترتیب متغیرها، فرض کنید که بخواهید یک متغیر مش خص را از ج   
ن د قب ل   برای این کار ابتدا ستون متغیر را همان. فعلی حذف و در یک موقعیت جدید قرار دهید

کرده و  با استفاده از روش باال در محل Cutانتخاب سپس با راست کلیک بر روی آن متغیر را 
Pasteشده را در محل م ورد نظ ر ایز اد ش ده     Cutمورد نظر یک متغیر جدید ایزاد و متغیر 

. کنیممی



اا تشکر از ت جه شما


