


SPSSآشنایی با نرم افزار  



SPSSمعرفی نرم افزار 

.  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 



SPSSنصب و راه اندازی 

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

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

 Setupدر غیر این صورت باید از مسیر مناسب فایل. ظاهر می شود

 Install shieldرا یافته و اجراء کنید تا کادر محاوره SPSSبرنامه 

Wizardدکمه این کادر محاوره ای در . ظاهر شودNext مكرر را
کامل کرده و با توجه به پیغام ها ادامه دهید تا مراحل نصبکلیك 

.شود
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SPSSشروع به کار 

نرم افزار با اجرایSPSS آن محیط
کادر محاوره اییك فعال شده و

در این پنجره، نوع . ظاهر می شود
میخواهد SPSSکاری که کاربر از

 .سئوال می شود

م با نحوه کارکردن با نرداگر می خواهی
 Run، گزینه دآشنا شوی SPSSافزار

The Tutorialدرا انتخاب کنی. 

داده های جدیدی را واردداگر بخواهی
SPSS گزینهدکنی ،Type In Data  را

.دانتخاب نمائی
یازفایلهای بانك اطالعاتد اگر می خواهی

SPSS

 Run an exitingگزینه،داستفاده کنی
query درا انتخاب نمائی  .

ی از فایلهای بانك اطالعاتداگر بخواهی
تهیه شده در سایر نرم افزارها 

 ,SAS, EXEL, FOXPROمانند
Minitab گزینهاستفاده کنید، ...و

Create query using new 
database wizard  را عالمت دار

.  کنید
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SPSSنوارهای 

جرهپنبینید،می(بعدصفحه)شكلدرکهطورهمانویندوزدرهاپنجرههمهمانند
.استزیرنوارهایدارایهادادهگرویرایش

.میشوددادهنشانآنمشخصاتوجاریفایلاسمنوارایندر:عنواننوار-1
بازهبمربوطهایفعالیتیکلیهتقریباواستمنونوارSPSSنوارتریناصلی:منونوار-2

درتتغییراوهادادهتحلیلوتجزیهویرایش،فایلهاکردنذخیرهوکردنبستهو
.دارندقرارنواراینهایگزینهدرافزار،نرماجرایروند

ایندریگیرندمقرارنیازموردبیشترکهابزارهاییبهسریعتردستیابیبرای:ابزارنوار-3
ابزارنواربودخواهیدقادرهمچنین.میكنیدمشاهدهراابزارهااینهایآیكوننوار

.نیدکایجادخودتاننیازبهبستهجدیدیابزارنواریادادهتغییربدلخواهراموجود
Dataمخصوصنوار-4 Editor:میتوانیدچپسمتدر.استقسمتسهشاملنواراین

مشاهدهارفعالسلولمقادیرمیتوانمیانیبخشدر.کنیدمشاهدهراسلولهرموقعیت
میدادهنمایشهادادهفایلمتغیرهایتعدادراستسمتقسمتدرو.کردویرایشو

.شود
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SPSSنوارهای 

و فعالیتهنای در spssدر اینن ننوار وضنعیت موجنود : نوار وضعیت-5
منالال اگنر روی دادهنا تغییراتنی  . حال اجرای آن نمایش داده میشنود

و ماننند آن انجنام داده ایند منی توانیند در سنمت  Filterینا Splitمانند 
. راست این نوار وضعیت آنرا مشاهده کنید
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رتنظيمات نوار ابزا

ابزارنوارابزارهایخودنیازبهبستهتوانیدمی
SPSSشكلازاگریاوکردهزیادیاکمرا

رتغییراآنهانمی آیدخوشتانابزارهانمایش
.دهید

گزینهمنونوارازViewگزینهسپسوToolbarرا
show)یمحاورهکادرتاانتخاب toolbar)باز

قسمتدرراخودکارمحیطابتدا.شود
Document Typeکهابزاریهروکنیدمشخص

.کنیدزیادیاکمخواهیدمی
گزینهفعلیابزارنوارتغییربرایEdit…را

لشك)شدهبازمحاورهکادردروکنیدانتخاب
ایاضافهخواهیدمیکهابزاریهر(بعدصفحه

.کنیدکم
گزینهازجدیدابزارنوارساختنبرایNew…

.کنیداستفاده
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گزینهجدیدابزارنوارساختنبرایNew…شكلماننددیگریمحاورهکادربهتاکنیدانتخابرا
در.کنیدکلیكرا…Editگزینهوکنیدانتخابجدیدابزارنواربراینامیكابتدا.شویدمنتقلمقابل
ازرااننظرتموردابزار.کنیدکمیااضافهخواهیدمیکهابزاریهرمیتوانیدشدهبازمحاورهکادر

.کنیدرهادلخواهنواردروگرفتهابزارهافهرست
قسمتکنیدویرایشراجدیدابزارنوارآیكونخواهیدمیاگرEdit Toolsگزینیدبررا.

رتنظيمات نوار ابزا



ك در نمایشگر داده ها هر مستطیل کوچ
یك سلول است که داده ها در آن ثبت

ی برای وارد کردن داده ها کاف. می شوند
د و است روی هر سلول دوبار کلیك کنی

ه پس از وارد کردن داده با زدن اینتر ب
.سلول بعدی بروید

ر راه دیگر، استفاده از نوار ویرایش گ
ا سلول است که در باالی نام متغیر ه

قرار دارد و شامل یك بخش برای وارد 
کردن داده ها و بخش دیگر موقعیت 

.  هر سلول فعال را نشان میدهد
( Variable View)نمایشگر متغیّر ها-2

برای مشخص کردن نام ، نوع و سایر 
. مشخصات هر یك از متغیر ها است
سطرها، تعداد نمونه ها را نشان می 

و در ستون های آن مشخصات . دهند
.متغیر ها  نشان داده شده است
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قواعد نام گذاری متغير ها

 انتخاب نام متغیر ها درspssتابع 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  
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وارد کردن متغير ها

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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وارد کردن متغير ها

میشوددادهنمایشآنسلولرویرنگخاکسترینقطهسهمتغیرنوعرویبرکلیكبا-
Variableپنجرهکنیدکلیكآنرویاگرکه Typeازمتغیرنوعفرضپیشصورتبهوشدهباز

.استشدهانتخاب(Numeric)عددینوع
یاافزایشوآنهارویکلیكبامیتوانیدرااعشاروصحیحاعدادتعداد-و

.دهیدتغییردلخواهبهآنکاهش
گزینهنیستعددینوعازمتغیراگرStringماللاینهاازغیرچیزیاگرو.کنیددارعالمترا

.کنیدانتخابرایكیمیتوانیداست،...وپولیاعلمینمادتاریخ،
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استفادهاسبمنتعاریفازمتغیربهترشناختبرایمیتوانیدچسب،برانتخاببا-
.کنیدواردکاراکتر120تاوکنید

وگروههاکهاستالزمشدهگروهبندییاوکیفیهایمتغیرمورددر-
رویبركکلیازپس.کنیدمشخصهاییچسببرومقادیربارامتغیرمختلفحالتهای

valueپنجرهآنرویکلیكباکهشدهظاهرخاکسترینقطهسهبامشخصهاین labels

.دادنسبتعددیكکیفیمتغیرازحالتهریاوگروههربهمیتوانوشدهظاهر
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وارد کردن متغير ها

ثبتباهاشتیااند،نشدهثبتیادلیلیهربهکههستندمقادیریمفقودمقادیر-
یتواندمکاربرحالتیچنیندر.استکردهامتناعآنبهپاسخازدهندهپاسخیاواندشده

.گیردنظردرراکاراکترییاعددحالتهااینازهریکبرایهادادهثبتهنگام

ظاهرخاکسترینقطهسهمشخصه،اینزیرسلولرویبرکلیکازپسکاراینبرای
دادهبرایمیتوانوشدهظاهرvalueMissingبهمربوطپنجرهآنرویکلیکباکهشده
.گرفتنظردرمتغیرمقادیرازغیرمقادیریشدهگمهای
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وارد کردن متغير ها

غیرمتیكهایکاراکترتعدادتغییربرایدیگریروشگزینهاینازاستفاده–
.است

همشخصاینازسلولهادرهادادهنویسیوسطونویسیچپنویسی،راستبرای–
.کنیداستفاده

درکهاستآنگیریاندازهمقیاستعیینمتغیریكهایمشخصهمهمتریناز–
متغیرهرگیریاندازهمقیاسکهاستگزینهسهدارایمشخصهاین.شودمیتعیینقسمتاین

.کندمیمعلومرا
برایرا-3ترتیبیمقیاسبرایرا-2اسمیمقیاسبرایرا-1

.ببریدبكارعددیمقیاس
.کنیدمنتقلSPSSبهراهادادهمیتوانیدروش3به،متغیرهاتعریفازپس

.هادادهویرایشنواردرهادادهکردنتایپ-1
.سلولهاداخلدرهادادهکردنواردوسلولهربررویکردنکلیكبا-2
.موجودهایدادهفایلدرچسباندنودیگرمكانازکردنکپی-3

16

انیدمیتوهمچنین.داردرانمونهمیلیارددوبهمربوطاطالعاتثبتگنجایشspss-نکته
.بگیریدنظردرمتغیرهزاردهحدوددرنمونههربرای
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جستجو در فایل داده ها
24

نمونهیکبهرفتنبرای(Case)آیکونابزار،نوارازنظرموردGo To Caseبازپنجرهدروانتخابرا
.دهیدفشارراOKکردهواردرانظرموردCaseشمارهشده

گزینهازمیتوانیدخاصمتغیریکبهرفتنبرایVariableموردمتغیرناموکردهاستفادهپنجرههمیندر
.دهیدفشارراOKکردهواردرانظر

کلیدهایازترتیببههادادهفهرستانتهایوابتدابهرفتنبرایCtrl+HomeوCtrl+ Endکنیداستفاده.

نمونهیکیامتغیریککردنکپیوکاتاضافه،حذف،عملیاتکلیه(Case)راستباسلولهاازبخشییا
استپذیرامکانمناسبهایگزینهانتخابوکردنکلیک



 SPSSانواع فایلها در

کهاستاطالعاتیحاویشوند،میدادهنمایشsavپسوندباکههافایلهااین
Dataپنجرهدرکاربر View(هادادهویرایشمحیط)افزارنرمبهراآنها
.استشدهدادهتوضیحیکفصلدرفایلهااینگونهایجادنحوه.کندمیوارد

دستوراتاجرایبرایمحیطیومیشوندمشخصsps.پسوندباهافایلاین
spssتواندنمیهاپنجرهدرموجودامکاناتازاستفادهباکاربراگرتاهستند
syntaxفایلیکspssزبانبابرنامهیکنوشتنباکندمرتفعراخودنیاز

.دهدانجامراخودنیازموردتحلیلآن،اجرایازپسوکردهایجاد
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گونهایناجرایبامیتواندکاربر.شوندمیمشخصsbs.پسوندبا
هبراافزارنرمهایپنجرهومحیطشده،ساختهپیشازهایفایل

.دهدتغییردلخواه

میدهیدانجامspssدرکهعملیاتیکلیهافزار،نرمباکارپایانتاابتدااز
درافزارنرمازخروجهنگام.میشودنگهداریخروجیفایلیکدر

،تمایلصورتدرمیشود،پرسیدهشماازفایلهاایننگهداریمورد
spvسوندپباهافایلگونهاین.کنیدذخیرهدلخواهنامباراآنهامیتوانید

ارخودکارنتایجهمهچون.هستندویرایشقابلومیشوندمشخص
دریخروجفایلهایباکارنحوهکنید،ذخیرهفایلهاایندرمیتوانید
.استآمدهفصل

 SPSSانواع فایلها در
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ذخيره کردن فایلها

کردنواردصرفزیادیزمانچون
ازبزرگیحجماگرشود،میهاداده
دقیقهچندهرکنیدمیواردراهاداده
.دمیشوتوصیهسازیذخیرهباریك

SPSSدرفایلهاکردنذخیرهبرای

ویندوزتحتبرنامه هایتمامهمانند
Saveگزینهوفایلاصلی،منویاز

Asنامیكکردنواردوباانتخابرا
.کنیدذخیرهآنرافایلبرای

میانبرکلیدازمی توانیدهمچنین(Ctrl

+S)آیكونازیاوSave Fileنواردر
یكسازیذخیرهبرایSPSSابزار
.کنیداستفادهفایل
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لفایکردنذخیرههنگامدراگر
فرمتبهراآنمیخواهید

کنیدذخیرهExcelماننددیگری
نهگزیاصلیمنویدرمیتوانید

FileسپسوSave asانتخابرا
ندمانشدهبازپنجرهدروکنید
خودفایلبرایرانامیشكل

نهماپاییندرسپسوانتخاب
رانظرتانموردفرمتپنجره

فشارراokکلیدوکنیدانتخاب
.دهید

ذخيره کردن فایلها
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دبخواهیخاصیمنظوربهاستممكنگاهی
درخروجیفایلیكصورتبهراهاداده

راگمالالعنوانبه.باشیدداشتهاختیار
وبانتخارامتغیرچندداده،فایلازبخواهید
خروجیدرراهانمونهبهمربوطاطالعات
رااآنهگزارشیكصورتبهوکنیدمشاهده

چاپ
:کنیداجرارادستورزیرکنید،

Analyze/Report/Case Summaries… 

Summarized Casesتا کادر محاوره  

.مانند شكل باز شود

تهيه گزارش از فایل داده ها
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.  منتقل کنیدVariablesاز چهارگوش سمت چپ به کادر . در این کادر محاوره متغیرهایی را که می خواهید فهرست کنید

را عالمت دار کنید تا همزمان Display Casesاگر می خواهید اطالعات مربوط به نمونه ها را هم در خروجی داشته باشید گزینه 
.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 کنید10مالال 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

تهيه گزارش از فایل داده ها
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تهيه گزارش از فایل داده ها

صیفیاگر قصد دارید برای متغیر هایی که انتخاب کرده اید، بعضی از آماره های تو
.  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

EditorاصلیپنجرهکهSPSSهاخروجیپنجرهدیگرپنجرهواستViewerمانندپنجرهاین.است
کهیاتیعملحاصلداریدتقاضائیافزارنرمازوقتیشما.استکاربروافزارنرمبینرابطیك

تا کنیدمیکاربهشروعافزارنرمباکهابتدااز.شودمیگزارششمابهخروجیدرشودمیانجام
.می شودثبتخروجیدرشمافعالت هایهمهنتایج،داریدخروجقصدکهزمانی

پنجره خروجی ها

spssخروجیپنجره

پیغام ها،مخصوص
نتایج،هشدارها

تحلیلازحاصل
هایجداولمانند

،نمودارهاآماری،
هغیروهابرنامهمتن

.است
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 Outlineبخش . این پنجره مكانی است که نتیجه کارتان را در آن مشاهده می کنید و شامل دو بخش است

Pane  که نمای کلی اجزای خروجی یا سر فصل تمام نتایج موجود ازViewer را به نمایش می گذارد و بخش
هر . است که در آن اشیاء خروجی به نمایش گذاشته شده استDisplay Paneدوم در سمت راست و به نام  

بخش از 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

پنجره خروجی ها
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فرمانباFile/Saveهادادهفایلرویراتغییراتتوانیدمی
.کنیدذخیره

فرمانباFile/Save As..جدیدفایلیكدرراهادادهتوانیدمی
.کنیدذخیره(میكنیدکارآنرویکهفایلیازغیربه)

فرمانباFile/Save All Dataطوربهکهراتغییراتیتوانیدمی
.کنیدذخیره،ایددادهانجامدادهفایلچندرویهمزمان

فرمانباFile/Export To Databaseیكبهراهادادهتوانیدمی
دادهاهپایگبهداده،فایلصدور.کنیدصادردیگردادهپایگاه
.استشدهدادهتوضیحبعدیهایبخشدردیگر،

فرمانباFile/Mark File Read Onlyطوربهراهادادهتوانیدمی
دریتغییراتنتوانتادرآوریدخواندنیفقطصورتبهموقت

بهاینكکهفرمانهمینازمجدداًوکردایجادهادادهفایل
File/Markصورت File Read Write،بهراآنهامی توانیداست

.درآوریدنوشتنی-خواندنیحالت

گزینه های منوی فایل
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فرمانباFile/Print Reviewهنسخنمایشپیشمی توانید
.کنیدمشاهدهراهادادهازچاپی

فرمانباFile/Printباید.کنیدچاپراداده هامی توانید
.باشدکاربهآمادهوروشنشماچاپگر

فرمانباFile/Rename Datasetاداده هپایگاهناممی توانید
.دهیدتغییررا

فرمانباFile/Recently Used Dataداده هافایلازتعدادی
یشنماشده اند،استفادهافزارنرمتوسطاخیراکهرا

فراهمشمابرایامكاناینگزینهایندر.می دهد
 هادادهبهسریعتروقت،درجوییصرفهباتااست

.کنیدپیدادسترسی
هاستفادداده ها،فایلازغیردیگریفایل هایازاگر

File/Recentlyفرمانمی کنید، Used Fileگیریدکاربهرا.

گزینه های منوی فایل
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ویمنازدهید،تغییرراهادادهنمایشصفحهخطوطاندازهیارنگفونتخواهیدمیاگر
ViewگزینهFontکنیداعمالرادلخواهتغییراتآنمحاورهکادردروکنیدانتخابرا.

فرمانباView/Gridlineولهاسلبینمرزبندیخطوطها،دادهنمایشپنجرهدرتوانیدمی
.کنیدآشکاریامخفیرا
فرمانباView /Valve Labelنمایشصفحهدردرراایرتبهواسمیهایدادهتوانیدمی

.دهیدنمایشیاصورتدوازیکیبهها،داده
فرمانباWindow/ SplitپنجرهتوانمیData Editorدروکردتقسیمناحیهچهاربهرا

ازوقففرمانلغوبرای.دادتغییرموسکشیدنوکردنکلیکبانواحیمرزلزومصورت
Windowدستور Splitدررااهدادهازوسیعیحجمکهفایلهاییبرایکاراین.کنیداستفاده

.استمفیددارند،بر

گزینه های منوی فایل
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ه در در بعضی مواقع فایل داده هایی که برای مطالع
ترده اختیار دارید در یک نرم افزار صفحه گس

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

ده مانند برای فراخوانی یک فایل صفحه گستر
Excelمراحل زیر را دنبال کنید.

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

 Excelفرمت File of Typeاز نوار کرکره ای 

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

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

.رویدرا کلیک کنید تا به کادر محاوره بعدی ب

فراخوان فایل داده ها
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ته را در صورتی که اسامی متغیرها در فایل صفحه گسترده نوش… Read Variable Name From theدر کادر محاوره باز شده گزینه 
.شده است ، عالمت دار کنید

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

Width For…روی دکمه .  مشخص کنیدOpen کلیک کنید تا داده ها به محیطSPSSوارد شوند  .

فراخوان فایل داده ها
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فرمتهایبهراSPSSداده هایداریدقصداگر
زارهایافنرممحیطدرآنهاازوکنیدتبدیلدیگری

دادهلفاییکمی خواهیدمثالًکنید،استفادهدیگر
بایدنمائید،ذخیرهExcelفرمتباراSPSSدر

:کنیددنبالرازیرمراحل
ازغیردیگریفرمتبامی خواهیدکهرافایلی
SPSSکنیدبازکنید،ذخیره.
File/Saveفرمان as..محاورهکادرتاکنیداجرارا

.بازشودشکلمانندای
Saveایکرکرهکشویاز as Type:گزینهExcel

97 Through 2003 (*.xls)یاExcel 2007(*.xls)را
.کنیدانتخاب

Fileبخشدر name:ایجادکهجدیدیفایلبرای
.نمائیدانتخاباسمیککنیممی

خیرهذراشدهتبدیلفایلخواهیدمیکهرامسیری
Saveازکنید in:کنیدمعین.

ذخيره فایل داده ها
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.را انتخاب کنیدFileدر نوارمنو گزینه 
سپس گزینه

Display Data File Information/Working File     

.را انتخاب کنید
نتیجه کار نام تمامی متغیرهای فایل حاضر همراه

با مشخصات کاملی از آنها را در خروجی مشاهده 
.خواهید کرد

اطالعات یك فایل داده
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