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SPSSافزار برخی دستورات خاص در نرم 



Go to cases…

در مجوعه داده های بزرگ، جستجو پیدا کردن موارد مشخصی
ت از داده ها را نمی توان با کلیدهای باال و پایین و یا چپ و راس

.انجام داد زیرا زمان زیادی را می طلبد
 لذا از منوEdit گزینهGo to cases.. را بدین منظور انتخاب می

.نماییم



Sort Cases & Variable

 با انتخابsort cases در منویData را بر می توان داده ها
(در صورت ضرورت)اساس موردها یا متغیرها رتبه بندی نمود 



Transpose 

گاهی الزم می شود که مجموعه داده ها چرخانده شود.
تور برای این منظور از دس. یعنی جای سطر و ستون جابجا شود

.فوق استفاده می نماییم



Merge files

 های واحدی در مکان های که پروژه بسیار اتفاق می افتد
ها متفاوت توسط مجریان مختلفی اجرا می شود و سپس داده

.جداگانه وارد کامپیوتر می شود
مدیر پروژه ناگزیر خواهد بود این فایل ها را ادغام کند:
ادغام  به دو صورت زیر خواهد بود:

 Add Cases…

 Add Variables…
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كارخاصنمونههایازبعضيرویميخواهیدكهمواقعيدر
بهدارندسنسال18زیركهراكسانيميخواهیدمثال.كنید
یکدميخواهیكههنگاميیاوبگذاریدكنارتحلیلازدالیلي
selectدستورازميتواندنمونههابینازتصادفينمونه case

.كنیداستفاده
گزینهاصليمنویازتوانیدكارمياینبرایDataسپسو

Select Caseشودبازآنپنجرهتاكنیدانتخابرا.
اولگزینهدر(All Cases)دادهشركتتحلیلهادرهادادههمه

.میشوند
دومگزینهIf Condition is satisfiedبررویوانتخابرا

متغیرچپسمتازشودبازIfكادرتاكنیدكلیکifكلید
.یدكنمنتقلراستسمتپنجرهبهوانتخابرانظرتانمورد
رادستورانتخابشدهدادهكلیدصحفهازاستفادهباسپس
Age:باالمثالبرای.كنیدوارد > =18

ازمتركسنكههایينمونهكهاستصورتاینبهكارنتیجه
.شدخواهندحذفمطالعهازدارندسال18

 (Select Case)انتخاب نمونه ها 
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سومگزینهRandom Sample Of Caseبرای
ازبپنجرهیدرتصادفينمونهیکانتخاب
هنحوبرای.بزنیدتیکراگزینهاینشده

پنجرهتادهیدفشارراSampleكلیدانتخاب
:شدهبازپنجرهدر.شودبازآنبهمربوط

رادادههاازدرصدیميخواهیداگر-الف
علوممراآنمقداركنیدانتخابتصادفيبطور
.كنید

گزینهدررانظرتانموردنمونهتعداد-ب
عدادتاینكهكنیدمعلوموكنیدواردبعدی

.شوندانتخابهادادهازتعدادیچهبیناز
آنهاشمارهكهرانمونههایيميخواهیداگر

است150تا50بینمثالمقداردوبین
خاليجایدرراعدددواینكنید،انتخاب
فشارراContinueسپس.كنیدواردشده،داده
.دهید

 (Select Case)انتخاب نمونه ها 
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هبمتغیریبایدكنیدانتخابدلخواهبهرانمونههاميخواهیداگر
.باشدصفرغیروصفرمقادیرشاملكهدهیدتشکیلفیلترعنوان

گزینهدربایدسپسUse filter variableواردرافیلترمتغیرابتدا
نمونهباشدصفرمقدارفیلترمتغیراگر.بفشاریدراokسپسوكرده
رنظموردنمونهباشدصفرغیراگروشودنميانتخابنظرمورد

.شدخواهدانتخاب
نایبههادادهفایلدرشدهگفتههایگزینههمهبرایكارنتیجه

كهخوردهخط(Case)هانمونهازبعضيشمارهرویكهاستصورت
استنخوردهخطهانمونهشمارهازبعضيرویوانتخابعدممفهوم

.استشدهانتخابمفهومبهكه
راآنهانشدهانتخابهاینمونهخوردنخطبجایخواهیدمياگر

.كنیددارعالمتراDeleteگزینهكنیدحذف

 (Select Case)انتخاب نمونه ها 



Aggregate…

  و )در این دستور مشاهدات گروه ها بر اساس یک متغیر
تفکیک شده و در ستونی مجزا متراکم می ( شاخص آماری

.شوند
گین مثالً اگر بخواهیم متغیری جدیدی داشته باشیم که میان

دانشکده متراکم کرده 4نمرات نگرش دانشجویان را بر اساس 
و در ستونی مجزا به ما ارائه دهد از این دستور استفاده می

نماییم



Split file…

 این عمل برای تجزیه فایل داده ها به زیر مجموعه های
.کوچکتر مناسب است

 فرض کنید می خواهید مجوعه داده ها را بر حسب جنس
ده و از تفکیکی نمایید در این صورت از این دستور استفاده ش

ور داده این پس تمامی محاسبات آماری بر اساس تفکیکی دست
.  شده توسط شما صورت می گیرد

 مگر اینکه مجدداً گزینهAnalyse all cases را فعال نمایید.



Weight cases

 فرض نمایید در یک پژوهش رضایت از روش تدریس جدیدی در
ده نفری از دختران و پسران به شکل جدول زیر ارائه ش50دوگروه 

و از شما در خواست می شود میزان توافق این دو گروه را مقایسه
.نمایید

 حال چگونه این جدول را وارد نرم افزار کرده و آنالیز را انجام
دهیم؟

رضایت از روش تدریس

بلی خیر

دختران 30 20

پسران 40 10



Transformاستفاده از منو 

Compute…

Recode…

Replace Missing…



و اضافه کردن یک نمونه حذف



حذف و اضافه کردن یک متغیر



جستجو در فایل داده ها

نمونهیکبهرفتنبرای(Case)گزینهمنو،نوارازنظرموردEditگزینهGo To Caseبازپنجرهدروانتخابرا

.دهیدفشارراOKكردهواردرانظرموردCaseشمارهشده

گزینهازمیتوانیدخاصمتغیریکبهرفتنبرایVariableGo Toموردمتغیرناموكردهاستفادهپنجرههمیندر

.دهیدفشارراOKكردهواردرانظر

كلیدهایازترتیببههادادهفهرستانتهایوابتدابهرفتنبرایCtrl+HomeوCtrl+ Endكنیداستفاده.



ذخیره کردن فایلها

درفایلهاكردنذخیرهبرایSPSSتمامهمانند

وفایلاصلي،منویازویندوزتحتبرنامههای

Saveگزینه Asیکكردنواردباوانتخابرا

.كنیدذخیرهآنرافایلبراینام

میانبركلیدازميتوانیدهمچنین(Ctrl +S)یاو

Saveآیکوناز FileابزارنواردرSPSSبرای

.كنیداستفادهفایلیکسازیذخیره



ذخیره کردن فایلها

فایلكردنذخیرههنگامدراگر
دیگریفرمتبهراآنمیخواهید

میتوانیدكنیدذخیرهExcelمانند
سپسوFileگزینهاصليمنویدر

Save asدروكنیدانتخابرا
راناميشکلمانندشدهبازپنجره
ردسپسوانتخابخودفایلبرای
موردفرمتپنجرههمانپایین
okدكلیوكنیدانتخابرانظرتان

.دهیدفشاررا



(Recode)تغییر در داده ها 

چندبهراپیوستهدادههایميخواهیماوقاتگاهي

ولجدتشکیلمنظور)كنیمبندیدستهطبقه

Recodeدستورازميتوانید(استفراوانيتوزیع

.كنیداستفاده

گزینهبهاصليمنویازابتداTransformدو.بروید

:داشتخواهیدروپیشگزینه

1- Recode into Same Variables…

.ندشوثبتمتغیرهماندریافتهتغییرمقادیر.1

2-Recode into Different Variables…

.شوندمنتقلجدیدمتغیربهیافتهتغییرمقادیر.2

1

2



(Recode)تغییر در داده ها 

نتقال،اازپس.كنیدمنتقلراستسمتخاليكادربهدهیدتغییرميخواهیدكهرامتغیریابتدا
وكنیدواردنامیک،(1)راستسمتكادردربایدكهداشتخواهدسوالعالمتمتغیرنامجلوی
Oldگزینهسپس.گیردقرارسوالعالمتجایبهشده،واردنامتا(2)بزنیدراChangeكلید and

New Valuesامکانچندمحاورهكادرایندر.شودبازآنبهمربوطمحاورهكادرتا(3)كنیدانتخابرا
:داردوجود

1

2

3



(Recode)تغییر در داده ها 

تغییرميخواهیدكهرامتغیریمقدار

Oldقسمتدردهید Valueمقدارو

Newقسمتدرراآنجدید Value

بفشاریدراAddكلیدسپس.كنیدوارد

به.ودشمنتقلپایینپنجرهبهتغییراتتا

ميخواهیدكهمقادیریهمهمنوالهمین

.كنیداضافهرادهیدتغییر

1

2



(Recode)تغییر در داده ها 

هیدميخواراپیوستهایمتغیرمقادیراگر

كنیدانتخابراRangeگزینهدهید،تغییر

مقداردوشکلبهراتغییراتحدودو

.كنیدواردانتهایيوابتدایي

انتخابباپایاندرOkخواستهتغییرات

جدیدمتغیریکوشودمياعمالشده

.ميگردداضافههامتغیرفهرستبه

3



(Recode)تغییر در داده ها 

،بابررسيمتغیرسن،درخواهیدیافتكهكمترین1991درمجموعهیدادههای
7ميخواهیماینمتغیررابه.سالثبتشدهاست89وبیشترینسن18سن

.سطحبهصورتزیرطبقهبندیكنیموجدولتوزیعفراوانيراكاملنماییم

محدوده طبقههطبقفراواني 

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

30–18

42–30

54–42

66–54

78–66

80–78

92-80

تمرین

وسپسگزینه Transformازنوارمنوگزینه
Recode into Different Variable راانتخاب

...بازشودRecodeكنیدتاپنجره



(Recode)تغییر در داده ها 

جدیدیكهمتغیررابرایRAge،نامNameمتغیرسنرابهسمتراستمنتقلكنیدودركادر-1
.راكلیکكنید Changeميخواهیدمقادیرتغییریافتهدرآنثبتشود،تعیینكنیدوگزینه

راانتخابكنیدتابهكادرمحاورهدیگریواردOld and New valuesبرایاعمالتغییراتگزینه-2
...شوید

1

2



(Recode)تغییر در داده ها 

.  را انتخاب کنید و در این قسمت  اولین فاصله را وارد كنید Rangeدر کادر محاوره باز شده، گزینه -1

را وارد کنید و دکمه 1نیز مقدار Value، در  قسمت (30تا 18یعني )با وارد کردن اولین فاصله -2
Add را نیز به عنوان تایید، کلیک نمایید تا تغییرات به کادرOld New:اضافه شود  .

.  برای بقیه فاصله ها  به همین صورت ادامه دهید

را به ترتیب كلیك كنید Okو Continueدر پایان كلید -3

1

2

3



Computeدستور 

درچنین.برمبنایعملیاتریاضيبررویمتغیرهاميباشدمتغیرجدیدگاهينیازبهمحاسبهیک

.استفادهميكنیمTransformدرستونComputeشرایطيازدستور







ساختن ردیف  

 ستتون كته ردیتر هتر متورد رایك برای ساختن

استتااده Computeدستتور از بایتد دهتد،نمایش 

.كرد

 مستطیل درtarget variable  یك اسم دلخواه

 Numericستتتتپس در مستتتتتطیل. وارد كنیتتتتد

Expression  عبتتارت$Casenum  را تایتت

.را بزنیدOKكرده و سپس 

 تتا تعتداد نمونته هتایی كته 1ستون از شتماره یك

.دارید در فهرست متغیرها اضافه شده است



SPSSنرم افزار نالیز توصیفی داده ها در آ



(Frequencies)جدول توزیع فراوانی 

Frequenciesآندركهاستآماریروندیک

شاخصهمراهبهرافراوانيتوزیعجدولمیتوان

شاخصهایچندكها،مركز،بهگرایشهای

.كردمحاسبهتوزیع،شاخصهایوپراكندگي

دایرهایمیلهای،نمودارهایميتوانیدهمچنین

.ندمیکترسیمدادههابرایرافراوانيوهیستوگرام

نوارمنودرAnalyzeگزینهDescriptive

StatisticsگزینهسپسوFrequenciesرا

.شودبازآنبهمربوطپنجرهتاكنیدانتخاب



(Frequencies)جدول توزیع فراوانی 

 در سمت چفهرست متغیرها در این پنجره  

مشاهده می شود که با انتخاب یک یا چند 

متغیر از یک نوع و انتقال آن به سمت 

راست می توان برای هریک از آنها بطور 

.همزمان جدول توزیع فراوانی رسم کرد



(Frequencies)جدول توزیع فراوانی 

امتغیرهبرایتوصیفيهایآمارهميخواهیداگر
كادردروانتخابراStatisticsگزینهكنیدمحاسبه

StatisticsFrequenciesرادلخواههایگزینه
.بزنیدعالمت

Percentileبخشاز1. Valueچاركها،ميتوانید
.كنیدمحاسبهراصدکهاودهکها

Centralقسمتاز2. Tendencyترتیببهميتوانید
محاسبهرادادههامجموعونمامیانه،میانگین،

.كنید
استاندارد،انحرافميتوانیدDispersionقسمتاز3.

وزیممكمامینیمم،تغییرات،دامنهواریانس،
.كنیدمحاسبهترتیببهرامعیارانحراف

ضریبمحاسبهبهقادرDistributionبخشدر4.
.بودخواهیدكشیدگيضریبوچولگي



(Frequencies)جدول توزیع فراوانی 

آمارینمودارهایفراوانيجدولداشتنضمنميخواهیداگر

انتخابFrequenciesپنجرهدرراChartsگزینهكنید،رسمرا

:Frequenciesپنجرهتانمایید Chartشودباز.

Barگزینهانتخاببا-1 Cartدادههایبرایستونينموداریک

.شدخواهدرسمكیفيوگسسته

Pieگزینهاگر-2 Chartبرایدایرهاینموداریکكنیدانتخابرا

.داشتخواهیدكیفيمتغیرهای

نموداریکپیوسته،دادههایبرایHistogramsگزینه-3

.كردخواهدرسممستطیلي



Descriptive)شاخص هاي توصیفی  )

Descriptive Statisticsیکککرونککدآمککاریبککرای

محاسبهبعضکيازشکاخصهایتوصکیفيبکرای

دراینروندشماميتوانیکد.استدادههایكمي

شککاخصهایپراكنککدگي،شککاخصهایتوزیککعو

.میانگینومجموعدادههارامحاسبهكنید

ازمنکککویاصکککليAnalyzeوسکککپسگزینکککه

DescriptiveStatisticsبعدگزینهوDescriptive

اهرراانتخابكنیدتاپنجرهآنمانندشککل ک

.شود



Descriptive)شاخص هاي توصیفی  )

دراینپنجکرهفهرسکتيازمتغیرهکادرسکمت

درایکنپنجکرهفقکط)دشکوچپمشاهدهمکي

كکهبکا(متغیرهایكمکيرامشکاهدهميكنیکد

متانتخابیکیاچندمتغیروانتقالآنبهس

ميتککوانOptionsراسککتوانتخککابگزینککه

برایهریکازآنهابهطورهمزمانشاخصهای

.توصیفيرامحاسبهكرد

بککککاكلیکککککبککککررویOptionsپنجککککره

Descriptive Optionsبازميشود.



Descriptive)شاخص هاي توصیفی  )

گزینهدوانتخابباپنجرهایندرMeanوSumمي

.آوریدبدستراهادادهمجموعومیانگینتوانید

قسمتازDispersionگزینههایزدنتیکباميتوانید

تغییرات،دامنهواریانس،استاندارد،انحرافمناسب

همحاسبترتیببهرامعیارانحرافوزیممكمامینیمم،

.كنید

بخشدرDistributionوچولگيضریبمحاسبهبهقادر

.بودخواهیدهادادهتوزیعكشیدگيضریب

رویبركلیکباcontinueوokعملیاتحاصلميتوانید

.كنیدمشاهدهخروجيدررا



رسم نمودارهاي آماري

برایترسیمنمودارهایمختلفآماری،ميتوانبهراحتيباورودبهمنویGraphs

.،اینكارراانجامدادانتخابنمودارموردنظرو



.در این منو نمودارهاي مختلفی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم

Bar)ستونينمودار-1 Chart):نمودارایندر

محوررویبرمتغیر،یامشاهدهردههربرای

کیميخواهیداگر.ميشودترسیممیلهایافقي،

مترسیدلخواهمتغیربرایسادهستونينمودار

راGraphsگزینهاصليمنویازابتدا.كنید

تاكنیدكلیکراBarگزینهوكنیدانتخاب

Barمحاورهكادر Chartشودباز.



نمودار ستونی

(Bar Chart)-ازمتفاوتنوعسهازیکيابتدا
:كنیدانتخابراشدهارائهستونينمودار

1-Simple:ائهارمتغیریکوضعیتنمایشبرایسادهنموداریک
.ميدهد

2-Clustered:رتصوبهمتغیردووضعیتنمایشبراینموداریک
پنجرههبكیفيمتغیریکبایدنمودارایندر.میکندارائهایخوشه

Category AxisپنجرهبهدیگركیفيمتغیریکوDefine Clusters

By:كنیدمنتقل.
3-Stacked:همدیگرامتداددرومتغیردووضعیتبراینموداری
یکبایدنیزنمودارایندر.میدهدنمایشایپشتهصورتبه

Categoryپنجرهبهكیفيمتغیر Axisبهدیگركیفيمتغیریکو
Defineپنجره Clusters By:كنیدمنتقل.

.برویدآنپنجرهبهDefineگزینهانتخاببا



ستونینمودار 

پیشطوربهستونينمودارهایازیکهردر
Nگزینهفرض of Caseبهرانمونهتعدادكه
ابانتخميگیرد،نظردرستونهافراوانيعنوان
.استشده

د،باشندرصدیفراوانيستونها،ميخواهیداگر
%گزینه of caseكنیدانتخابرا.

دباشنتجمعيفراوانيستونها،ميخواهیداگر
.كنیدانتخابراcum.nگزینه

نسبيتجمعيفراوانيستونها،ميخواهیداگر
گزینهباشندcum.%كنیدانتخابرا.
ریدیگمتغیرمیانگینستونها،ميخواهیداگر

otherگزینهباشند statistics…دروانتخابرا
.كنیدواردرانظرتانموردمتغیرآنپنجره

دميخواهیدیگر،متغیرمیانگینجایبهاگر
ابانتخ(...وواریانسومیانهمانند)دیگریآماره
changeگزینهكنید statistics...ودهیدفشاررا
.كنیدانتخابراگزینهیکآنپنجرهدر



نمودار خطی

(line chart)-گزینهاصليمنویGraphsگزینهوكنیدانتخابراLineكنیدكلیکرا

Lineمحاورهكادرتا Chartگزینهانتخاببا.شودبازDefineمناسبهایوگزینهنظرموردمتغیرقبلمانند

.شودرسمخطينموداریکتاكنیدانتخابرا



(Pie Chart)دایره اي نمودار 

ایننوعنمودارهابااجرایفرمانPie…ازمنویGraphsقابلترسکیمميباشکند.

.همانندنمودارهایمیلهای،درایننوعازنمودارهانیزتنوعدادههاوجوددارد



نمودار دایره اي

بازميشودPie Chartsكهباانتخاباینگزینه،پنجره



نمودار دایره اي

اتكنیدكلیکراDefineكلیداستكافي

.شودبازچپسمتمحاورهكادر

رانظرموردمتغیرمحاورهكادرایندر

Definكادربه Slices By:دروببرید

رنموداتاكنیدانتخابراOKكلیدادامه

.شودرسمایدایره



نمودار مستطیلی

كافياستازمنوی،برایرسمیکنمودارمستطیليGraphsبررویگزینه

Histogram …كلیکنمائیم



قلمنتپنجرهراستبهنظرموردمتغیر

.كنید

گزینهازDisplay Normal Curve

باهادادهنمودارتوزیعمقایسهبرای

.كنیداستفادهنرمالتوزیع

رویبرسپسOKتاكنیدكلیک

رسمنظرتانموردمستطیلينمودار

.كنید



Exploreروند 

رونددرExploreراصفتكمکيمقادیریک
ازادهوبااسکتفسطوحیکمتغیركیفيدر

.ردیاشاخصهایتوصیفيمقایسهكنمودار
همقایسکبرایاینروندهمچنینميتواناز

.نیزاستفادهكردگروهها
درایککنرونککدمتغیککركمککي(Scale)رابککه

عنککوانمتغیککروابسککتهومتغیککركیفککي
(Nominal , Ordinal)رابککککهعنککککوان

.درنظرميگیریممتغیرمستقل
گزینککهازمنککواصککليAnalyzed،گزینککه

descriptive statisticsوسکککپسexploreرا
.كنیدانتخاب



Exploreروند 

پنجرهبهdependent list  وبهپنجره...تعدادفرزندو/یکمتغیركميمانندسنfactor list یک
.منتقلكنید...گروهخونو/متغیركیفيمثلجنس

ميخواهیدفقطشاخصهارامحاسبهكنید،درپایینوسمتچپپنجره،گزینهاگرStatistics 

واگرميخواهیدازهردوموردplotsواگرميخواهیدفقطنموداردادههارامشاهدهكنیدگزینه
.راعالمتداركنیدBothاستفادهكنیدگزینه

1

2



Exploreروند 

گزینهاگرplotsهبمربوطپنجرهكنیدانتخابرا
explore: plots(شکلمانند)آندروشدهباز

.كنیدرسمرازیرنمودارهایميتوانید
:هایگزینهباایجعبهنمودار-1

همبافاكتورمتغیرسطوح-الف
همباوابستهمتغیرسطوح-ب
.هیچکدام-ج

:گزینهدوباتوصیفيهاینمودار-2
برگوساقهنموداررسم-الف
فراوانيهیستوگرامرسم-ب

Normalityگزینهاگر-3 plots with testsعالمتداررا
ابتوانیدميراتوزیعبودننرمالآزمون.كنید

.دهیدانجامQ-Qنمودارازاستفاده
testSpreadگزینه-4 vs. level with leveneمربوط

درهاواریانسبودنیکسانبرایلونآزمونبه
.استفاكتورمتغیرهایازیکهرسطوح

1 2

3
4



Crosse tabروند 

درspss،فراوانيجدولیکساختنبرای
است،معروفتوافقيجدولبهكهدوطرفه
راههااینازیکي.داردوجودزیادیراههای
Crossدستورازاستفاده Tabاست.

گزینهاصليمنویازميتوانیدAnalyzeو
Descriptiveسپس Statisticsوكردهانتخابرا
Crosseدستورازسپس Tabمحاورهكادربه
.شویدواردآن

 جدولي را كه در آن داده هاي آماري درk سطر وLستون قرار دارند، يك جدول توافقي است .
در اين جدول مي توان تعداد           تركیب مختلف از مقادير را مشاهده كرد .
 كیفي ديگر را برروي يك متغیر( اسمي يا ترتیبي)در چنین جدولي مي توان تأثیر يك متغیر كیفي

.بررسي كرد

k l



Crosse tabروند 

محاورهكادردرCross tabمتغیریک

یکوRow(s)سطربهمربوطكادربهكیفي

هبمربوطكادربهرادیگركیفيمتغیر

.كنیدمنتقلCulomn(s)ستون

1 2



Crosse tabروند 

وهمبستگيضرایبميخواهیداگر

كنید،محاسبهرااسکوركایمقادیر

رهپنجدرراآنهابهمربوطهایگزینه

Statisticsكنیدانتخاب.




