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  به نام خدا
  SPSS 24آموزش 

  
توانیـد   کنیم توجه کنید که شما می      را بررسی می   24SPSS يریآموزش تصو ر  یدر ز با سالم خدمت تمامی کاربران گرامی       

بخش آموزشی دیگر که بصورت تعاملی و شبیه سازي شده با صـدا و مـتن   /را به همراه چند   24SPSSآموزش نرم افزار 
   در.دانلـود کنیـد    24SPSSآمـوزش  نـک  یلاز را باشد  رایگان نیز میچند بخش اول آن فارسی درس داده شده است و 

 در ابتدا و انتهـاي ایـن آمـوزش    .افزارهاي آموزشی کارهاي بیان شده را باید در محیط شبیه سازي شده انجام دهید        نرم
  .موجود است Word و PDFF در فایل) هم متن و هم تصویري(تصویري نیز کل آموزش 

  .را مشاهده و دانلود کنید SPSS آموزشگر ی ديورژنهاتوانید  می SPSS آموزشنک یدر ل
  
 

  )گانیرا ( SPSS با ییآشنا : اول فصل
 مقدمه

 SPSS برنامه ياجرا
 SPSS در يکار هپنجر
 برنامه يمنوها یبررس

 ابزار لهیم
 SPSS يراهنما

 راهنما ياجرا
 پرونده کی اطالعات خواندن

 ها داده شینما نحوه رییتغ
 دیجد ریمتغ فیتعر
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  ) گانیرا ( SPSS در هیاول اصول : دوم فصل
 مقدمه

 کاربرگ صفحه یبررس
 دیجد پروژه کی جادیا

 SPSS در ریمتغ فیتعر
 ریمتغ کی ریمقاد

 شده فیتعر ریمتغ مشاهده
 شده وارد اطالعات رییتغ

 اطالعات يساز رهیذخ
 دیجد Case ای سطر جادیا
 دیجد ریمتغ جادیا

 سطر حذف
 SPSS در ریمتغ حذف

 
 SPSS در ها داده پرونده با کار : سوم فصل
 مقدمه
 SPSS به اطالعات کردن صادر

  SPSS در ها دهدا ورود و گرید يافزارها نرم از اطالعات خواندن
 

 SPSS در ها داده با کار : چهارم فصل
 مقدمه

 SPSS در ریمتغ کی يجستجو
 فیرد کی به پرش

 مقدار کی يجستجو
 SPSS در ها داده يبازساز
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 ریمقاد محاسبه
 فرمول از استفاده با ریمقاد محاسبه
 تابع از استفاده با ریمقاد محاسبه
 رهایمتغ و سطرها ترانهاده

 ها داده يبند رتبه
 پرونده میتقس
 SPSS در ها پرونده بیترک
 

 SPSS در نمودارها : پنجم فصل
 مقدمه

 یخط نمودار جادیا
 نمودار يساز رهیذخ

 SPSS در نمودار چاپ
 يا لهیم نمودار ساخت

 يبعد سه نمودار جادیا
 یطیمح نمودار جادیا
 يا رهیدا نمودار جادیا
 نمودارها شیرایو
 

 SPSS در ریمتغ فیرتع و ها داده فیتوص : ششم فصل
 مقدمه

 SPSS در مسأله فیتعر
 ریمتغ جادیا

 ها اسیمق يساز معکوس
 ریمتغ جادیا
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 استاندارد ریمقاد جادیا
 

 یکم و یفیک يرهایمتغ يبرا رهیمتغ کی یفیتوص آمار : هفتم فصل
 یفیک يرهایمتغ يبرا رهیمتغ کی یفیتوص آمار

 مثال کی یبررس
 یفیک ریمتغ در یفراوان محاسبه

 جینتا يا لهیم ودارنم
 جینتا يا رهیدا نمودار

 یکم يرهایمتغ يبرا رهیمتغ کی یفیتوص آمار
 Explore روش با یفیتوص آمار

 رنرمالیغ عیتوز فرض با نمرات يریدرصدگ
 Z استاندارد به نمرات لیتبد

 Z استاندارد نمرات براساس ها رتبه يریدرصدگ
 Z استاندارد نمرات براساس نمودار چند شینما
 

 SPSS در یت يها آزمون : هشتم فصل
 SPSS در نمونه کی با یت آزمون

 SPSS در نمونه کی با یت آزمون ياجرا
 SPSS در نمونه دو با یت آزمون

 SPSS در نمونه دو با یت آزمون ياجرا
 SPSS در مستقل يها نمونه با یت آزمون

 SPSS در مستقل يها نمونه با یت آزمون ياجرا
 

 رهیمتغ چند و کی انسیوار لیتحل : نهم فصل
 طرفه کی انسیوار لیتحل

 SPSS در مثال کی یبررس
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 طرفه دو انسیوار لیتحل
 SPSS در مثال کی یبررس

 طرفه کی انسیکوار لیتحل
 SPSS در مثال کی یبررس

 
 SPSS در يزیمم لیتحل و ونیرگرس ،یهمبستگ يروشها : دهم فصل

 رسونیپ يگشتاور یهمبستگ بیضر
 SPSS در مثال کی یبررس

 یجزئ یهمبستگ
 SPSS در مثال کی یبررس
 SPSS در رهیمتغ دو یخط ونیرگرس
 SPSS در مثال کی یبررس
 رهیمتغ چند یخط ونیرگرس
 SPSS در مثال کی یبررس

 يزیمم لیتحل
 SPSS در مثال کی یبررس

 
 SPSS در يساز اسیمق يروشها : ازدهمی فصل

 عامل لیتحل
 مثال کی یبررس
 عامل لیتحل ياجرا

 عامل چرخش
 یدرون يسازگار ییایپا نیتخم

 SPSS در مثال کی یبررس
 یدرون يسازگار ییایپا لیتحل ياجرا
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 آلفا بیضر محاسبه
 يساز مهین دو بیضر محاسبه

 
 SPSS در کیرپارامتریغ يروشها : دوازدهم فصل
 مقدمه
 يا جمله دو آزمون
 نمونه کی يکا مجذور آزمون
 برابر انتظار مورد يها یفراوان با يکا مجذور آزمون
 نابرابر انتظار مورد يها یفراوان با يکا مجذور آزمون

 طرفه دو توافق جدول لیتحل
 طرفه دو توافق جدول لیتحل ياجرا
 یلیتکم يها آزمون ياجرا

 یتنیو من U آزمون
 مستقل نمونه K يها آزمون
 مرتبط نمونه دو آزمون

 نمار مک آزمون ياجرا
 لککسونیو آزمون ياجرا

  مرتبط نمونه K آزمون
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  )گانیرا ( SPSS با ییآشنا : اول فصل
  

افزار بسیار معتبر و قوي در زمینه تحلیلهاي آماري است کـه   یک نرم SPSS .خوش آمدید SPSS 24 افزار آموزش به نرم
 پـس از  .گیرد ما قرار میها در اختیار ش  افزار یک کاربرگ براي ورود داده  در این نرم .سالها مورد استفاده قرار گرفته است     

توانیـد    رسم نمودارها و تحلیلها را مـی      , تبدیلها, فرمانهاي مورد نظر خود جهت انجام انواع محاسبات       , ها  وارد کردن داده  
 SPSS افزار اکنون براي آشنایی با محیط نرم .اعمال کنید و سپس نتیجه کار خود را در یک صفحه دیگر مشاهده نمایید

 Start  براي اجراي برنامـه روي دکمـه  .ایم  در این قسمت براي راحتی کار برنامه را نصب کرده.مه داریمنیاز به نصب برنا

  .کلیک کنید
  .را باز کنیدAll Programs منوي فرعی
  .را باز کنید IBM SPSS Statistics منوي فرعی
  .کلیک کنید IBM SPSS Statistics 24 روي گزینه
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 در ادامـه    .کنیـد   هـایی را مـشاهده مـی         در پنجره باز شده گزینه     . برنامه اجراء شده است    کنید  همانگونه که مشاهده می   

  .کلیک کنید Close وي دکمه  افزار بپردازیم بنابراین بر ر خواهیم به بررسی محیط این نرم می
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 دانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن فارسی تحت اندروید و ویندوز
www.learninweb.com 

 SPSS خواهیـد بـا    که مـی هایی  در اینجا داده.است ( Data Editor ) یک صفحه کار برگ SPSS اولین پنجره کاري در

نتایج کارتان در پنجـره دیگـري بنـام صـفحه           ,  پس از ایجاد نمودار یا تحلیل      .کنید  تحلیل و یا محاسبه شوند را وارد می       
کنیـد صـفحه    اي که مشاهده مـی   صفحه.پردازیم افزار می اکنون به بررسی محیط این نرم. شود ظاهر می (Viewer)نمایش

قسمتی که با کادر قرمز مشخص شده است منوي اصلی برنامه         .شود  ها استفاده می    ي ورود داده  کاربرگ است که از آن برا     
  .باشند هاي ممکن از طریق منوي اصلی برنامه قابل انجام می تمام فرمانها و عملیات SPSS  در.باشد می

هاي موجود در این میله  سی دکمهباشد که در ادامه به برر    قسمتی که با کادر قرمز مشخص شده است میله ابزار برنامه می           
   .پردازیم ابزار می
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  .کلیک کنید File  روي منوي.خواهیم منوهاي برنامه را مورد بررسی قرار دهیم اکنون می
هـاي   توانیـد پرونـده    با استفاده از فرمانهاي موجود در این منو می.باشد ها می کار با پرونده File هدف از فرمانهاي منوي

عملیـات چـاپ را انجـام       , ها را با فرمتهاي مختلف ذخیره کنید        پرونده, هاي موجود را باز کنید      پرونده, یجاد کنید جدید ا 
براي کم کردن زمان خوانـدن  ,  در این منو هنگام کار با بانکهاي اطالعاتی بزرگ روي شبکه.خارج شوید SPSS دهید و از
خارج از منو کلیک کنید تا .موقت از بانک اطالعاتی فعال ایجاد کنیدیک کپی  Cache Data توانید با امکان می, اطالعات

  .بسته شود
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  .را باز کنید Edit منوي
 عالوه بر این .شود جابجایی در همان پرونده یا پرونده دیگر استفاده می, ها براي کپی کردن داده Edit هاي منوي از گزینه

   .شود و جایگزینی استفاده می, ها یا متن براي جستجوي داده Edit از فرمانهاي منوي
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  .کلیک کنید View روي منوي
خـط   ,(Toolbars) براي نمایش یا پنهان سازي میلـه ابـزار  .کنید را تنظیم می SPSS آرایش پنجره, با فرمانهاي این منو

 Value) و عنـوان مقـادیر   ,(Fonts) تغییر قلمها ,(Gridlines) خطوط زمینه در صفحه کاربرگ ,(Statues bar) وضعیت

Labels) کنیم از فرمانهاي این منو استفاده می.  
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  .کلیک کنید Data روي منوي
کار با ,  این منو داراي فرمانهایی براي تعریف و مرتب سازي متغیرها.داراي فرمانهایی براي کار با متغیرها است Data منوي

 خارج از منو کلیک کنیـد تـا   .باشد گذاري رکوردها می ها و وزن روندهترکیب و جمع کردن پ , رفتن به رکورد خاص   , الگوها
  .منو بسته شود
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  .کلیک کنید Transform روي منوي
جـایگزینی  , ضـبط مقـادیر  , ایجاد یک سري مقادیر تصادفی, براي محاسبه مقادیر جدید Transform از فرمانهاي منوي

   .شود یو غیره استفاده م (Missing Value) مقادیر غایب
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  .را باز کنید Analyze منوي
 از محاسبه یک میانگین و انحراف      .ها وجود دارد    در این منو چندین امکان مختلف براي انجام بیشتر روشهاي تحلیل داده           

 براي مثـال اگـر      .هاي زمانی و رگرسیون چند متغیره از طریق فرمانهاي این منو قابل اجرا است               استاندارد تا تجزیه سري   
 براساس فرم ارزیابی دریافت کرده را با میانگین نمرات متعلق به استاد شماره   6ها که استاد شماره       خواهید میانگین رتبه  ب

 در بخشهاي بعدي به بررسی کامل تمامی این تحلیلهـا  .استفاده نمایید  Compare Means  مقایسه کنید باید از گزینه4
  .یک کنیدتا این منو بسته شود در نقطه اي خارج از منو کل.پردازیم  می
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  .کلیک کنید Direct Marketing روي منوي
یا بازاریابی مستقیم شامل مجموعه ابزارهایی است که براي بهبود نتـایج حاصـل از بازاریـابی     Direct Marketing گزینه

هاي مختلف  هاي گروه ژگی این کار از طریق شناسایی ویژگیهاي جمعیت شناختی، خرید کردن و سایر وی  .شود  استفاده می 
  .دشو هاي خاص جهت به حداکثر رساندن میزان پاسخ مثبت انجام می مصرف کننده و با هدف قرار دادن گروه
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  .را باز کنید Graphs منوي
شـود  به اضافه هر کاري که باید بر روي نمودارها انجام       , و زیبا سازي آنها   , ویرایش, از این منو براي ساخت انواع نمودارها      

باشد که در بخـشهاي   اي و چندین نوع دیگر می دایره, خطی, اي میله SPSS  نمودارهاي قابل ساخت در.شود استفاده می
   .بعدي به بررسی آنها خواهیم پرداخت
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  .را باز کنید Utilities منوي
ف و اسـتفاده از سـري متغیرهـا    ها و همچنین تعری در این منو امکاناتی براي جستجوي اطالعات درباره متغیرها و پرونده     

   .وجود دارد
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  .کلیک کنید Extensions روي منوي
ها و همچنین تعریف و اسـتفاده از سـري متغیرهـا     در این منو امکاناتی براي جستجوي اطالعات درباره متغیرها و پرونده     

  .کلیک کنید Window روي منوي .وجود دارد
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 منـوي  .شود نتخاب پنجره فعال و یا کوچک کردن صفحه کاربرگ و نمایش استفاده میفرمانهاي موجود در این منو براي ا

Help  را باز کنید.  
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 در نقطه اي خارج از منو کلیک کنیدتا این منو بسته .ارائه شده است SPSS ها براي کار با از طریق این منو انواع راهنمایی
  .شود
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داراي یک سري دکمـه   SPSS  میله ابزار در.پردازیم می SPSS ضعیت در نرم افزاردر ادامه به بررسی میله ابزار و خط و
  در.ها جهت سریعتر انتخاب کردن دستورات استفاده کنید توانید از این دکمه جاي انتخاب فرمانها از منو می باشد که به می

SPSS هاي این نوار ابزار کلیک کنیـد تـا     روي هریک از دکمه.باشند صفحات مختلف داراي میله ابزارهاي خاص خود می
  .توضیح مربوط به عملکرد آن را مشاهده کنید

 :Open File  شود از این دکمه براي باز کردن یک پرونده موجود استفاده می.  
 :Save File  شود از این دکمه براي ذخیره کردن یک پرونده جدید یا از قبل ایجاد شده استفاده می.   

Print   : شود کمه براي چاپ یک پرونده استفاده میاز این د.  
:Dialog Recall   شود آخرین پنجره استفاده شده فراخوانی شود استفاده از این دکمه باعث می.   

 :Undo گرداند آخرین تغییر در فرمت یا ورود داده را به حالت قبل برمی.  
 :Redo  تغییر برگردانده شده توسط Undo داندگر را به حالت قبل بر می.  

Goto Case   : کند گذاري شده منتقل می استفاده از این دکمه کنترل برنامه را به یک ردیف یا رکورد شماره.  
:Goto Variables   کند استفاده از این دکمه کنترل برنامه را به یک ستون یا متغیر منتقل می.  

 :Variables کند  میاستفاده از این دکمه اطالعاتی درباره یک متغیر ارائه.  
 :Run Descriptive Statistic  کند آمار توصیفی مورد نظر را اجرا می.  

 :Find  کند یک رکورد را جستجو می.  
:Insert Case   شود که یک رکورد جدید در پرونده درج شود استفاده از این دکمه باعث می.  

:Insert Variable   شود ه استفاده میبراي ایجاد یک متغیر جدید در پرونده از این دکم.  
 :Split File  کند استفاده از این دکمه پرونده را همراه با متغیرهاي تعریف شده در آن تقسیم می.  

 :Weight Cases  شود گذاري رکوردها استفاده می از این دکمه براي وزن.   
:Select Cases   ندک این دکمه با استفاده از یک شرط رکوردهایی را جستجو و انتخاب می.  
:Value Labels   کند عنوانهاي جایگزین مقادیر را فعال یا غیر فعال می.  

:Use Sets   شود از این دکمه براي ایجاد یک سري متغیر استفاده می.  
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توانیـد از   در هر مرحله از کار که باشید می SPSS  توسط راهنماي.بپردازیم SPSS خواهیم به بررسی راهنماي اکنون می
 F1 ترین راه استفاده از کلید  ساده.توانید از راهنماي برنامه استفاده کنید با چندین روش می SPSS  در.اده کنیدآن استف

   .کلیک کنید Topics روي گزینه .کلیک کنید Help  روي منوي.است Help یا منوي
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  در برگـه .باشـد  تجوي مطالب می این صفحه داراي چهار برگه براي جس.باز شده است Help کنید که پنجره مشاهده می

Contents  تواند برحسب نیاز خود از قسمتهاي مختلف آن استفاده  سرفصلهاي راهنما نمایش داده شده است و کاربر می
   .کلیک کنید Index  روي برگه.کند
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مایید تا به مطلب مـورد  توانید در جعبه متن موجود در این صفحه عنوان مورد نیاز خود را تایپ ن                کنید که می    مشاهده می 
  .کلیک کنید Search  روي برگه.نظر خود دستیابی پیدا کنید
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توانید عبارت مورد نظر خود را وارد نمایید تا در تمامی مطالب موجود در این راهنما، عبارت وارد شـده          در این قسمت می   
کلیـک   Bookmarks  روي برگـه . شـوند باشند نمایش داده توسط شما جستجو شود و عناوینی که شامل این عبارت می

  .کنید
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هاي دلخواه خود را که به توضیحاتش بیشتر احتیاج داریم اضافه کنید تا دفعـات   توانید عناوین و گزینه     در این قسمت می   
  .کلیک کنید Close  روي دکمه.بعد به راحتی بتوانید از آن استفاده کنید
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روي میلـه   .کلیک کنید Open File  براي این کار روي دکمه.یجاد شده را باز کنیمخواهیم یک پرونده از قبل ا اکنون می
  .لغزان کلیک کنید
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  .دابل کلیک کنید Teacher Scale Results.sav روي فایل
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  .هاي موجود در این فایل نمایش داده شده است کنید داده همانطور که مشاهده می
 هـا بـا قلـم    فرض داده  براي مثال بصورت پیش.ر محیط کار را بصورت دلخواه تعیین کنیدتوانید ظاه می SPSS در برنامه

Arial   براي تغییر قلم منوي.اند  نمایش داده شده10و اندازه  View را باز کنید.  
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  .کلیک کنید Fonts روي گزینه
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 اکنون براي اینکه تغییري در نوع قلم ایجـاد  .غییر دهیدها ت توانید نوع و اندازه قلم را براي نمایش داده        در این قسمت می   
  .کلیک کنید Cancel نشود، روي دکمه
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از , خواهیم یـک متغیـر جدیـد     اکنون می.پنج پارامتر براي ارزیابی استادها وارد شده است Teacher Scale در پرونده
 روي گزینـه  .را باز کنیـد  Transform  منوي.کنیمایجاد , طریق محاسبه میانگین نمرات داده شده به هر پارامتر موجود

compute Variable… کلیک کنید.  
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براي افزودن  .را تایپ کنید average  عبارت.باید نام متغیر مورد نظر خود را وارد نماییم Target Variable در جعبه متن
  .کلیک کنید() پرانتز به صفحه روي دکمه 

  

  
  
  
  



 دانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن فارسی تحت اندروید و ویندوز
www.learninweb.com 

   .کلیک کنید تا این متغیر انتخاب شود teacher1 ینهدر لیست مشخص شده روي گز
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  .افزوده شود Numeric Expression روي دکمه مشخص شده کلیک کنید، تا این گزینه به لیست
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  .کلیک کنید+ روي دکمه 
نید که زمـانی   توجه ک.وارد شود Numeric Expression دابل کلیک کنید تا این متغیر به لیست teacher2 روي گزینه

  .گردد منتقل می  Numeric Expression کنید آن متغیر به لیست که بر روي یک متغیر دابل کلیک می
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 اکنون براي محاسبه میـانگین  .ایم ها را براي جمع کردن به لیست اضافه کرده       کنید تمامی گزینه    همانگونه که مشاهده می   
  .کلیک کنید/ براي این کار روي دکمه , م تقسیم کنی5این پنج گزینه باید آنها را بر 
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  . کلیک کنید5روي دکمه عدد 
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  .کلیک کنید OK روي دکمه
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 سـتون  5به صفحه برنامه افزوده شده است که در این ستون میانگین  average کنید که ستون دیگري با نام مشاهده می
هـا را در   ایم که مقدار میـانگین داده   تعریف کرده average  با نام پس یک متغیر جدید.داده قبل نمایش داده شده است

ها و متغیرها   در بخشهاي بعدي روش کار با داده.آشنا شدید SPSS افزار  تا اینجا با برخی امکانات نرم.کند خود ذخیره می
   .شما اکنون در پایان این بخش قرار دارید .کنیم و نحوه ویرایش آنها را بررسی می
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   ) گانیرا ( SPSS در هیاول اصول : دوم فصل
 

  هنگامیکـه .باشـد  ها در صفحه مشخص شده توسط کادر قرمز می وارد کردن داده SPSS افزار اولین گام براي کار با نرم

SPSS   اگر .باشد و آماده وارد کردن متغیرها و مقادیر مربوط به آنها می          باز شده , کنید صفحه کاربرگ بدون نام     را اجرا می 
ساختار این صفحه کامالً آشـنا   کار کرده باشید، با QuattroPro یا Excel, Lotus هاي صفحه گسترده مانند قبالً با برنامه

هر سطر  .پردازیم صفحه کاربرگ از چند جزء مهم تشکیل شده است که در ادامه به بررسی تمامی جزئیات آن می   .هستید
 Case سـطر یـا رکـورد را    SPSS  در.باشـد  به موضوع تحقیق یا تحلیل مـی یا رکورد شامل یک سري اطالعات مربوط 

 هر ستون شامل یک سري اطالعات یا مقادیر مربوط بـه        .یکی دیگر از اجزاء مهم در صفحه کاربرگ ستون است          .نامند می
  .باشد یک متغیر می
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 هر سلول محل تقـاطع یـک   .گویند ها را سلول می  مکان ورود داده.یکی دیگر ازاجزاء مهم صفحه کاربرگ سلول نام دارد      
  .سطر و یک ستون است
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براي تعـداد   SPSS  صفحه کاربرگ در.دهند یک پرونده را تشکیل می, هاي وارد شده در سلولها سطرها و ستونها و داده
بهتر , سازي مانند مرتب, ي آنهالزوم انجام برخی کارها رو ها و  در صورت زیاد بودن تعداد داده.ها بسیار مفید است کم داده

 در ها  سپس با آن داده.وارد کنید Access یا یک بانک اطالعاتی مانند Excel ها را در یک کاربرگ مانند است ابتدا داده

SPSS  هر پرونده داده حداقل باید داراي یک ردیف داده .کار کنید (Case) اولین مرحله براي ایجاد یک پرونـده  .باشد 
 .را باز کنیـد  New منوي فرعی .را باز کنید File  براي ایجاد یک پرونده جدید منوي.باشد ریف متغیرهاي آن میتع, داده

  .کلیک کنید Data روي گزینه
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اند و با   گذاري نشده   در این صفحه متغیرها نام     .ها باز شده است    کنید که صفحه کاربرگ جدید براي ورود داده        مشاهده می 
هیچ کاري  SPSS اي در آنها قرار نگرفته باشد تا زمانیکه متغیرها تعریف نشده باشند و داده .اند ه شدهنمایش داد Var نام

همانطور که توسط کادر قرمز مشخص شده  .را باز کنید View  اکنون براي تعریف متغیرها منوي.دهد براي شما انجام نمی
کلیـک کنیـد    Variables  به قسمت متغیرها روي گزینه براي وارد شدن.قرار داریم Data View است اکنون در قسمت

  .کلیک کنید  Variables Viewبر روي برگه یا
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 با کلیک بر روي نام این قسمت موجود در بخش مـشخص  .قرار داریم Variable View کنید اکنون در قسمت مشاهده می
 در این صـفحه در  .باشد کاربرگ می  نیز مانند صفحه این پنجره.توانستیم وارد این پنجره بشویم شده با کادر قرمز نیز می   

در ستونهاي بعدي این صفحه مشخصات  .را بعنوان نام متغیر وارد کنید id  اکنون.کنیم نام متغیر را وارد می Name ستون
 تـراز  ,(Columns) ، عـرض سـتون  (Missing) مقادیر غایـب  ,(Values)مقادیر متغیر ,(Type) دیگري مانند نوع متغیر

(Align)  گیري و نوع مقایسه اندازه (Measure)فرض از نـوع عـدد     در این قسمت نوع متغیر بطور پیش.قابل تغییر است
  . مشخص شده کلیک کنیدļروي دکمه  .کلیک کنید Type براي تعریف نوع متغیر روي ستون .است انتخاب شده
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   .ها نمایش داده شده است این پنجره انواع مختلف داده در .اکنون، پنجره دیگري براي تعیین نوع متغیر باز شده است
توانیـد   می Decimal Places و Width هاي  توسط گزینه.رود است که جهت نمایش عدد بکار می Numeric اولین گزینه

را  Comma اگـر گزینـه   .شوند  از یکدیگر جدا می. این ارقام با عالمت .را تعیین کنید تعداد ارقام اعشار و اعداد صحیح
شوند با این تفاوت که ارقام عدد صحیح سه رقم سه رقم با  نمایش داده می Numeric انتخاب کنید اعداد به همان صورت

شوند و ارقام صحیح سـه   از هم جدا می, را انتخاب کنید، عدد صحیح و اعشار با کاما  Dot اگر گزینه .شوند جدا می, کاما 
ارقام به صورت نماد علمی نمـایش داده   Scientific notation با انتخاب گزینه .شوند  از هم جدا می.رقم سه رقم با نقطه 

را انتخاب کنید فرمتهاي مختلف نوشتن تاریخ در جلوي این گزینه ظاهر خواهـد شـد کـه بـا      Date اگر گزینه .شوند می
 در سمت چپ عدد ظاهر خواهد شد $مت عال Dollar با انتخاب گزینه .توانید تاریخ را وارد کنید انتخاب فرمت دلخواه می

نـوعی عـدد اسـت کـه     Custom Currency  گزینۀ .و با توجه به فرمت انتخاب شده عدد با نقطه یا کاما جدا خواهد شد
 با انتخاب گزینه .باشد می Options در پنجره Currency مقادیر آن بصورت یکی از فرمتهاي دلخواه تعریف شده در برگه

 String توانید در محاسبات از  توجه کنید که این نوع داده عدد نیست و نمی.ید داده را به صورت رشته وارد کنیدتوان می
کلیک  OK روي دکمه .گردد تعریف میLength  نوع داده نیز در قسمت  حداکثر تعداد کاراکترهاي این.آن استفاده کنید

  .کنید
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کنید که در این پنجره نیز وجود  را مشاهده می Decimals و Width هاي در قسمت مشخص شده توسط کادر قرمز گزینه
توانید عبارتی را براي متغیر وارد کنید که در نمودارها و  می Label در قسمت .توانید مقادیر آنها را تغییر دهید دارد و می

ید حروف یا کلمه خاصی را وارد توان براي مقادیر خاصی می Values در قسمت . این عبارت به جاي نام متغیر ظاهر شود...
 را 2عـدد   Female به کلمه  و1عدد  Male  براي مثال به کلمه.کنید تا در نمودار آن مقدار با این کلمه نمایش داده شوند

 .بر روي محور مختصات نمایش داده شـود  Female و Male  دو عبارت2 و 1اختصاص دهید تا در نمودار به جاي دو عدد 
 Female یا Male تعیین کنید و براي ورود اطالعات هر بار کلمه String مواردي الزم نیست داده را از نوعچنین  پس براي

بر  .کلیک کنید Values  اکنون براي تعریف یک مقدار بر روي ستون.کنید  را وارد2 یا 1را تایپ کنید فقط کافیست عدد 
  .روي دکمۀ مشخص شده کلیک کنید
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  .کنید را وارد 1عدد 
  .کلیک کنید Label روي جعبه متن جلوي گزینه
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را تایـپ   Var1 کنیم براي مثال عبارت خواهیم تعریف کنیم وارد می یک نام دلخواه براي مقداري که می Label در قسمت
  .کلیک کنید Add روي دکمه .کنید
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وارد  Var1  پس در این متغیر زمانیکه عبـارت .باشد یایم که برابر عدد یک م تعریف کرده Var1 با این کار یک متن به نام
  روي دکمـه .توانیم مقادیر دیگري نیز تعریف کنیم ترتیب می  به همین.شود مانند این است که عدد یک وارد شده است

OK کلیک کنید.  
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   .کلیک کنید Missing در قسمت داده
  . کلیک کنید...روي دکمه 
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   بـا انتخـاب گزینـه اول   .بـا مقـادیر غایـب را تعیـین کنیـد      SPSS پنجـره روش برخـورد  توانیـد در ایـن    اکنون مـی 
 (No Missing Values) با انتخاب گزینه.پرونده وجود ندارد یعنی هیچ مقدار غایب در این  Discrete Missing Values 

با انتخاب  Range Plus Discrete Missing Values  گزینه.عنوان مقادیر غایب وارد کنید توانید حداکثر سه داده به می
 توانید دامنه مقادیر بین کوچکترین و بزرگترین عدد، به اضافه یک داده خارج از دامنه را به عنوان مقـادیر                 این گزینه می  

  .کلیک کنید Cancel  روي دکمه.غایب وارد کنید

  
  



 دانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن فارسی تحت اندروید و ویندوز
www.learninweb.com 

  .روي میله لغزان کلیک کنید
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کنید ایـن لیـست    مشاهده می .روي لیست بازشونده کلیک کنید .کلیک کنید Align براي تعیین تراز ستون روي ستون
 بـراي آنکـه   .کننـد  ها در سلولها را مشخص می باشد که هر یک از این گزینه ها نحوه قرارگیري داده         داراي سه گزینه می   

  .ستون قرار بگیرند هاي موجود در این ستون در سمت چپ داده
  .کلیک کنید Left  روي گزینه
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توانید عرض ستونها را به دلخواه تغییـر   در این قسمت می .کلیک کنید Columns براي تعریف عرض ستونها روي ستون
   . براي مثال روي دکمه افزایش مشخص شده براي اضافه شدن عرض ستونها کلیک کنید.دهید
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   .کلیک کنید Data View گ روي برگه براي برگشت به کاربر. تغییر پیدا کرده است9 به 8کنید مقدار  مشاهده می
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 .هاي مورد نیاز را در این متغیر ذخیره نمـود      توان داده   اکنون می  .کنید این متغیر به کاربرگ اضافه شده است        مشاهده می 
  .کنیم در ادامه دو متغیر دیگر نیز به همین روش اضافه می

  

  
  
  



 دانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن فارسی تحت اندروید و ویندوز
www.learninweb.com 

 بـراي ورود  .ایـم  ها متغیرهاي مورد نیاز برنامه را ایجـاد کـرده    دادهدر این قسمت براي راحتی کار قبل از ورود و ویرایش 
   .ها روي سلول مشخص شده کلیک کنید داده
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   . را وارد کنید1عدد 
  .کلیک کنید opt روي سلول
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  . را وارد کنید1عدد 
  .کلیک کنید test1 روي سلول
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  . را تایپ کنید45عدد 
خواهیم مقدار موجود در سلول مشخص شده را تغییـر   اکنون می .کنیم را براي مثال وارد می    به همین ترتیب چندین عدد      

  . براي این کار روي سلول مشخص شده کلیک کنید.دهیم
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  . را تایپ کنید5عدد 
 پرونده را   ها و ویرایشهاي الزم روي آنها باید       بعد از ورود داده    .کنید مقدار داخل سلول تغییر پیدا کرده است        مشاهده می 
  .کلیک کنید Save File  بر روي دکمه.ذخیره کرد
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   .کنیم را بعنوان نام فایل وارد می file1 عبارت File Name در ادامه در قسمت
  .کلیک کنید Save روي دکمه
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   .کنیم را بعنوان نام فایل وارد می file1 عبارت File Name در ادامه در قسمت
  .کنیدکلیک  Save روي دکمه
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خواهید فایل در آنجا ذخیره شـود را      توانید شاخه یا درایوي که می      با استفاده از بخش مشخص شده توسط کادر قرمز می         
  .کنید را به عنوان نام جدید پرونده تایپ file2  عبارت.تعیین کنیم
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  .کلیک کنید Variables روي دکمه
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ذخیـره نـشود    Opt هـاي متغیـر    اگر بخواهیـد داده .د که کدام متغیرها ذخیره شوندتوانید تعیین کنی در این پنجره می
تمامی متغیرهـا انتخـاب شـده و     Keep All دکمه  با استفاده از.این متغیر کلیک کنید Keep کافیست روي مربع قسمت

کنیـد و در   کلیک Continue  براي تأیید تنظیمات باید روي دکمه.شوند تمامی متغیرها حذف می Drop All توسط دکمه
  .کلیک کنید Continue  روي دکمه.کلیک کنید Cancel خواهید انصراف دهید روي دکمه  میصورتیکه
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 این عبارت نشان دهنده این است کـه  .باالي نام فایل نمایش داده شده است Keeping 3 of 3 variables اکنون عبارت
  .کلیک کنید Save  روي دکمه.شوند یره میفایل ذخ سه متغیر از سه متغیر موجود در این
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خواهیم در این پرونده  حال در پروندة دیگري قرار داریم و می .ذخیره شده است file2 و file1 اکنون این پرونده با دو نام
بگیرد  براي این منظور باید روي سلولی از ردیفی که میخواهید سطر جدید در باالي آن قرار                 .یک سطر جدید ایجاد کنیم    

   .براي مثال روي سلول مشخص شده کلیک کنید .کلیک کنید
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 Insert را بـاز کنیـد و گزینـه    Edit توانستید منوي  براي اجراي این دستور می.کلیک کنید Insert Case بر روي گزینۀ

Case  را انتخاب کنید.  
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بـراي   .ین سطر مقادیر دلخواه خود را وارد کنیـد  توانید در ا   کنید یک سطر به کاربرگ اضافه شده است و می          مشاهده می 
 .خواهید متغیر جدید قبل از آن اضافه شود کلیـک کنیـد            افزودن یک متغیر جدید به صفحه کاربرگ روي سلولی که می          

  .براي مثال روي سلول مشخص شده کلیک کنید
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ـ   براي اجراي این دستور مـی .کلیک کنید Insert Variable بر روي گزینۀ   را بـاز کنیـد و گزینـه    Edit ستید منـوي توان
 Insert Variable انتخاب کنید را.  
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براي حذف سطر یا رکورد ابتدا باید سطر مورد  .کنید که یک متغیر جدید به صفحه کاربرگ افزوده شده است          مشاهده می 
   .خص شده است کلیک کنید براي حذف سطر شماره سه روي شماره سطر که با کادر قرمز مش.نظر خود را انتخاب کنیم
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  .را باز کنید Edit منوي
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  .کلیک کنید Clear روي گزینه
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براي حذف یک متغیر یا ستون روي عنـوان متغیـر در    .کنید که با اینکار سطر انتخاب شده، حذف شده است    مشاهده می 
  .صفحه کاربرگ کلیک کنید
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  راه دیگر استفاده از دکمه.این متغیر را حذف کنیم Clear و انتخاب گزینه Edit  از منويتوانیم با استفاده در اینجا نیز می

Delete  کلید.باشد صفحه کلید می Delete  صفحه کلید را فشار دهید تا این متغیر حذف گردد.  
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در زمان انتخاب سطر     براي حذف بیش از یک سطر یا ستون          .کنید متغیر مورد نظر از صفحه حذف شده است         مشاهده می 
را روي اولین سطر یا عنـوان اولـین سـتون قـرار            در حالیکه نشانگر ماوس   , جاي انتخاب یک سطر یا ستون      به, یا ستون 

 .کلید سمت چپ را فشرده نگه دارید و سپس آنرا روي بقیه سطرها یا ستونها حرکت دهید تا با هم انتخاب شوند   , اید داده
توانید ردیفها یا ستونهاي مورد نظر خود  می Edit از منوي Clear از صفحه کلید یا فرمان Delete کلید سپس با استفاده از

  شما اکنون در پایان این بخش قرار دارید .را حذف نمایید
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 SPSS در ها داده پرونده با کار : سوم فصل
  

یا چند سلول را از یک بخش از پرونده به توان محتویات یک  می Edit از منوي Cut, Copy, Paste با استفاده از فرمانهاي
 اکنون براي کپی کردن محتویات یک سلول در یک سلول دیگر از پرونده روي .منتقل نمود  بخش دیگري در همان پرونده    

  .سلول مشخص شده راست کلیک کنید
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  .کلیک کنید Copy روي گزینه
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  .بر روي میله لغزان کلیک کنید
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  .کلیک کنید Paste روي گزینه .خواهید محتویات در آن سلول کپی شود راست کلیک کنید میروي سلولی که 
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 اکنون روي سـلول مـشخص   .کنید که محتویات مورد نظر در سلول انتخاب شده کپی شده است          همانطور که مشاهده می   
  .کلیک کنید Cut روي گزینه .شده راست کلیک کنید
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 روي سلول مشخص شده راست کلیک کنید تا عدد حذف .د وارد شده در سلول حذف شده است    کنید که عد   مشاهده می 
  .کلیک کنید Paste روي گزینه .شده را در این سلول قرار دهیم
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  وقتـی در  .کنید که محتویات سلول انتخاب شده از آن سلول حذف شده و در سلول دوم کپی شـده اسـت   مشاهده می

SPSS  منظـور نگهـداري    بـه , کنید دهید و نموداري را رسم می کنید یا هر نوع تحلیلی را انجام می د مییک پرونده ایجا
 .توانید تمام یک پرونده یا بخشی از آنرا انتخاب کرده و چاپ کنید می SPSS  در.نتایج بر روي کاغذ نیاز به چاپ آن دارید

را  خواهیم پرونده کنـونی   در این قسمت می.د را باز کنیمابتدا باید پرونده مورد نظر خو SPSS براي چاپ یک پرونده در
  .موجود در نوار ابزار کلیک کنید Print  روي دکمه.چاپ کنیم
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 .توانیم تعیین کنیم که توسط کادر قرمز مشخص شده است، محدوده مورد نظر جهت چاپ را می Print Range در قسمت
توانید  می Copies  در قسمت.گردد ت انتخاب شده براي چاپ ارسال میفقط قسم Selection براي مثال با انتخاب گزینه

 بـراي خـارج   .شود می کلیک کنید پرونده چاپ OK  در این قسمت اگر روي دکمه.تعیین کنید که چند نسخه چاپ گردد
  .کلیک کنید Cancel شدن از این پنجره روي دکمه
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بـاز کنـیم و    SPSS ساخته شده است را در محیط Word یا Excel دهایی که در یک برنامه دیگر مانن خواهیم پرونده می
 .فرسـتید  آنرا به یک برنامه دیگـر مـی  , کنید را صادر می SPSS پرونده  وقتی یک.روي آن محاسبات الزم را انجام دهیم

ه دیگـر  اي را از یک برنام پرونده  وقتی.باشد OS/2 یا حتی تحت DOS تحت ,Windows برنامه مقصد ممکن است تحت
 در, سـاخته شـده باشـد    Access یـا  Excel , Word , dBase خواهید از آن پرونده که ممکن است با می, کنید وارد می
SPSS  ها در پس از تحلیل داده .استفاده کنید  SPSSهاي دیگر اسـتفاده   ممکن است بخواهید از نتایج کارتان در برنامه

به  SPSS ها از داده صادر کردن پرونده  مهمترین مسئله در.صادر نمود SPSS ازها را بایستی   براي این منظور داده.کنید
را بایستی با فرمتی ذخیره کنید که در برنامه مقصد قابل خواندن  SPSS هاي دیگر این است که پرونده مورد نظر در برنامه
خواهیم یک پرونده را بـا    اکنون می.نمودها را با فرمتهاي مختلفی ذخیره  توان پرونده می SPSS منظور در  به همین.باشد

  روي گزینـه  .را بـاز کنیـد   File  براي این کـار منـوي  .باشد قادر به خواندن آن Excel ذخیره کنیم تا برنامه xls. فرمت
 Save As کلیک کنید.  
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 تهاي مختلفـی کـه  کنید در این لیست فرم همانطور که مشاهده می .کلیک کنید Save As Type روي لیست باز شونده

SPSS  براي اینکه پرونده با فرمت برنامه.اند کند نمایش داده شده پشتیبانی می  Excel مشخص  ذخیره شود روي قسمت
  .شده میله لغزان کلیک کنید
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  .کلیک کنید Excel 97 through 2003 (*.xls) روي گزینه
  

  
  
  
  
  



 دانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن فارسی تحت اندروید و ویندوز
www.learninweb.com 

  .کلیک کنید File Name روي جعبه متن
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  .کلیک کنید Variables  روي دکمه.ایم را بعنوان نام فایل وارد کرده File3 ناماکنون 
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این  Export خواهیم در هنگام توانید فیلدهایی را حذف کنید مثالً می همانطور که قبالً هم توضیح داده بودیم در اینجا می
  .کلیک کنید حذف شود، در قسمت مشخص شده gloss گزینه داده
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  .کلیک کنید Continue  دکمهروي
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ظاهر شده است که نمایانگر این است که یکی  Keeping 4 of 5 variables کنید که در باالي نام فایل عبارت     مشاهده می
  .کلیک کنید Save دکمه  روي.از متغیرها حذف شده است
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کلیـک   Close  روي دکمـه .نوشته شده است SPSS کنید، مشخصات فایل ایجاد شده توسط در گزارشی که مشاهده می
   .کنید
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ها  خواهیم از این داده  اکنون می.وارد شده باشد Ami Pro یا Excel , Word , Quattro Pro ها در برنامه ممکن است داده
  .کلیک کنید Open File  روي دکمه.استفاده کنیم  SPSSدر
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   بـراي ایـن کـار روي لیـست بـاز شـونده      .وارد کنیم SPSS به Excel ا از برنامهخواهیم یک پرونده ر به عنوان مثال می
 File Of Type روي گزینه .کلیک کنید Excel(*.xls) کلیک کنید.  
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  .دابل کلیک کنید File3 روي فایل
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 فعـال  صـورتیکه شود در  یها به عنوان نام متغیرها در نظر گرفته م  اگر گزینه مشخص شده فعال باشد اولین سطر از داده         
  .کلیک کنید OK  روي دکمه.خواهد شد نباشد واضح است که ردیف اول هم به عنوان داده در نظر گرفته
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  .کلیک کنید Untitled2  روي دکمه.کنید را مشاهده می Excel فایل اکنون گزارش نحوه ایجاد 
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هاي این پرونده     هاي الزم را روي داده      توانیم محاسبات و عملیات     میکنید پرونده باز شده است و         همانطور که مشاهده می   
  . شما اکنون در پایان این بخش قرار دارید.اعمال کنیم
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  .براي مشاهده ادامه آموزش به لینک زیر مراجعه کنید

   24SPSSآموزش 
php.spss-4d2%d6%e3%e2%c/%com.learninweb.www://http  

  


