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SPSSSPSSمخففمخفف((Statistical Package for Social SciencesStatistical Package for Social Sciences)) یکی از تواناترین و یکی از تواناترین و
مورد مورد 19701970طراحی و از دهه طراحی و از دهه 19601960در دهه در دهه این نرم افزار این نرم افزار . . افزارهاي آماري استافزارهاي آماري استترین نرمترین نرمجامعجامع

براي تجزیه و تحلیل داده هاي آماري در براي تجزیه و تحلیل داده هاي آماري در این نرم افزار جهت کاربرد این نرم افزار جهت کاربرد . . استفاده همگانی قرار گرفته استاستفاده همگانی قرار گرفته است
(Bent)(Bent)و بنت و بنت (Hull)(Hull)، هول ، هول ((NieNie))ناي ناي توسطتوسطدر دانشگاه استانفورد شیکاگودر دانشگاه استانفورد شیکاگوعلوم اجتماعی، علوم اجتماعی، 

..طراحی شدطراحی شد
از آنجا که طراحان آن محیطی بسیار ساده و در عین حال کارآمدي را براي اکثر تحلیلهاي آماري در از آنجا که طراحان آن محیطی بسیار ساده و در عین حال کارآمدي را براي اکثر تحلیلهاي آماري در 

. . نمایندنمایندتقریبا در همه حوزه ها محققین از این نرم افزار استفاده میتقریبا در همه حوزه ها محققین از این نرم افزار استفاده می. . آن تدارك دیده بودندآن تدارك دیده بودند

در زمینه آمار، نرم افزارهاي قوي تري هم وجود دارد ولی از آنجا که کاربران  عموما به واژه ها و در زمینه آمار، نرم افزارهاي قوي تري هم وجود دارد ولی از آنجا که کاربران  عموما به واژه ها و 
اصطالحات آماري و نرم افزاري که الزمه کار با یک نرم افزار آماري است، آشنایی کمتري دارند، اصطالحات آماري و نرم افزاري که الزمه کار با یک نرم افزار آماري است، آشنایی کمتري دارند، 

.  .  که بسیار ساده جهت استفاده طراحی شده است استفاده نمایندکه بسیار ساده جهت استفاده طراحی شده است استفاده نمایندSPSSSPSSترجیح می دهند از ترجیح می دهند از 
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.  سهولت استفاده براي کاربران با کمترین اطالعات تخصصی-1
.سرعت زیاد در تجزیه و تحلیل داده ها-2
.دستیابی سریع به آنچه که براي یک تحلیل آماري الزم است-3
.توانایی تجزیه و تحلیل هاي آماري تقریبا در همه زمینه ها-4
. officeهماهنگی و امکان ارتباط با سایر نرم افزارها بویژه مجموعه -5

نسبت به سایر نرم افزارهاي آماريSPSSمزایاهاي 
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 . عمل کنیدزیر صورتبه براي نصب این نرم افزار:
 ابتداCD مربوط به برنامهSPSS را درCD-ROM در  . دهیدقرار

Install shield Wizardکادر محاوره اي ،Auto runصورت وجود فایل 

.خودبخود ظاهر می شود
در غیر این صورت باید از مسیر مناسب فایلSetup برنامهSPSS را

.  ظاهر شودInstall shield Wizardیافته و اجراء کنید تا کادر محاوره 
کرده و با توجه  کلیک مکرر را Nextدکمه این کادر محاوره اي در 

.به پیغام ها ادامه دهید تا مراحل نصب کامل شود

 . عمل کنیدزیر صورتبه براي نصب این نرم افزار:
 ابتداCD مربوط به برنامهSPSS را درCD-ROM در  . دهیدقرار

Install shield Wizardکادر محاوره اي ،Auto runصورت وجود فایل 

.خودبخود ظاهر می شود
در غیر این صورت باید از مسیر مناسب فایلSetup برنامهSPSS را

.  ظاهر شودInstall shield Wizardیافته و اجراء کنید تا کادر محاوره 
کرده و با توجه  کلیک مکرر را Nextدکمه این کادر محاوره اي در 

.به پیغام ها ادامه دهید تا مراحل نصب کامل شود
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یک فعال شده وآن محیطSPSSنرم افزار با اجراي
. ظاهر می شودکادر محاوره اي

 با نحوه کارکردن با نرم افزاردخواهیباگرSPSS
را انتخاب  Run The Tutorial، گزینه دآشنا شوی

.دکنی
داده هاي جدیدي را واردداگر بخواهیSPSS

.درا انتخاب نمائیType In Data، گزینهدکنی
 ازفایلهاي بانک اطالعاتید خواهیباگرSPSS

را Run an exiting queryگزینه،داستفاده کنی
. دانتخاب نمائی

از فایلهاي بانک اطالعاتی تهیه شده  داگر بخواهی
,SASدر سایر نرم افزارها مانند dBase, EXEL,

FOXPRO, Minitabگزینهاستفاده کنید، ...و
Create query using new database wizard  را

. عالمت دار کنید
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از مجموعه داده هاي ذخیره شده یا داگر بخواهی
، گزینهداستفاده کنیSPSSهاي فایلهاي داده

Open an exiting data sourceدرا انتخاب کنی .
نواع فایلهاياسایرداگر بخواهیSPSS  مانند

، گزینهدرا مشاهده و استفاده کنیخروجی ها 
Open another type fileدرا انتخاب کنی.

اگر گزینهDon’t show this dialog in the future  را
در کادر محاوره اي انتخاب کنید، در اجراي  

.دیگر این کادر ظاهرنخواهد شدSPSSمجدد
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بینید،می)بعدصفحه(شکلدرکهطورهمانویندوزدرهاپنجرههمهمانند
.استزیرنوارهايدارايهادادهگرویرایشپنجره

.میشوددادهنشانآنمشخصاتوجاريفایلاسمنوارایندر:عنواننوار-1
فعالیتيکلیهتقریباواستمنونوارSPSSنوارتریناصلی:منونوار-2

وتجزیهویرایش،فایلهاکردنذخیرهوکردنبستهوبازبهمربوطهاي
نواراینهايگزینهدرافزار،نرماجرايرونددرتغییراتوهادادهتحلیل

.دارندقرار
قراراستفادهموردزیادکهابزارهاییبهسریعتردستیابیبراي:ابزارنوار-3

توانیدمیشما.میکنیدمشاهدهراابزارهااینهايآیکوننوارایندرمیگیرند
نیازبهبستهجدیديابزارنواریادادهتغییربدلخواهراموجودابزارنوار

.کنیدایجادخودتان
Dataمخصوصنوار-4 Editor:سمتدر.استقسمتسهشاملنواراین

مقادیرمیتوانمیانیبخشدر.کنیدمشاهدهراسلولهرموقعیتمیتوانیدچپ
تعدادراستسمتقسمتدرو.کردویرایشومشاهدهرافعالسلول

.شودمیدادهنمایشهادادهفایلمتغیرهاي

بینید،می)بعدصفحه(شکلدرکهطورهمانویندوزدرهاپنجرههمهمانند
.استزیرنوارهايدارايهادادهگرویرایشپنجره
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فعالیتيکلیهتقریباواستمنونوارSPSSنوارتریناصلی:منونوار-2
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نواراینهايگزینهدرافزار،نرماجرايرونددرتغییراتوهادادهتحلیل

.دارندقرار
قراراستفادهموردزیادکهابزارهاییبهسریعتردستیابیبراي:ابزارنوار-3

توانیدمیشما.میکنیدمشاهدهراابزارهااینهايآیکوننوارایندرمیگیرند
نیازبهبستهجدیديابزارنواریادادهتغییربدلخواهراموجودابزارنوار

.کنیدایجادخودتان
Dataمخصوصنوار-4 Editor:سمتدر.استقسمتسهشاملنواراین
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و فعالیتهاي در حـال  spssدر این نوار، وضعیت موجود : وضعیتنوار-5
یـا  Splitمثال اگر روي دادها تغییراتی  ماننـد  . اجراي آن نمایش داده میشود

Filter        و مانند آن انجام داده ایـد مـی توانیـد در سـمت راسـت ایـن نـوار
. وضعیت آنرا مشاهده کنید
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ابزارنوارابزارهايخودنیازبهبستهتوانمی
SPSSنمایششکلازاگریاوکردهزیادیاکمرا
.دادتغییرراآنهانمی آیدخوشتانابزارها

اینکاربراي:
گزینهمنونوارازViewگزینهسپسوToolbarرا

show(يمحاورهکادرتاانتخاب toolbar(باز
قسمتدرراخودکارمحیطابتدا.شود

Document Typeکهابزاريهروکنیدمشخص
.کنیدزیادیاکمخواهیدمی

گزینهفعلیابزارنوارتغییربرايEdit…را
شکل(شدهبازمحاورهکادردروکنیدانتخاب
کمیااضافهخواهیدمیکهابزاريهر)بعدصفحه

.کنید
گزینهازجدیدابزارنوارساختنبرايNew…

.کنیداستفاده
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گزینهجدیدابزارنوارساختنبرايNew…مقابلشکلماننددیگريمحاورهکادربهتاکنیدانتخابرا
محاورهکادردر.کنیدکلیکرا…Editگزینهوکنیدانتخابجدیدابزارنواربراينامیکابتدا.شویدمنتقل

وگرفتهابزارهافهرستازرانظرتانموردابزار.کنیدکمیااضافهخواهیدمیکهابزاريهرمیتوانیدشدهباز
.کنیدرهادلخواهنواردر
قسمتکنیدویرایشراجدیدابزارنوارآیکونخواهیدمیاگرEdit Toolsگزینیدبررا.
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نصبهنگامSPSSدادهفایلتعدادي
بهايپوشهدرکاربراناستفادهبراي

شدهدادهقرارزیرمسیردرsampleنام
.است

C:\program  file\spssinc\spss\sample
پیداراهادادهفایلتوانیدنمیاگر

درکنیدحاصلاطمینانکنید،
شدهنصبآندرSpssکهدایرکتوري

موجودsav.پسوندباهاییفایلاست
.باشند

نصبهنگامSPSSدادهفایلتعدادي
بهايپوشهدرکاربراناستفادهبراي

شدهدادهقرارزیرمسیردرsampleنام
.است

C:\program  file\spssinc\spss\sample
پیداراهادادهفایلتوانیدنمیاگر

درکنیدحاصلاطمینانکنید،
شدهنصبآندرSpssکهدایرکتوري

موجودsav.پسوندباهاییفایلاست
.باشند
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منونواردرهادادهفایلازاستفادهبراي،
گزینهرويبروکنیدانتخابراfileگزینه
openمیتوانیدشماعملاینبا.نماییدکلیک
کنیدکارآنرويبرخواهیدمیکهرافایلی

.کنیدباز
فایلیککردنبازبرايمی توانیدهمچنین

Ctrl(میانبرکلیدازداده + O(آیکونازیاو
Open FileاستانداردابزارنواردرSPSS

.کنیداستفاده
ازقبالکههاییدادهفایلازخواهیدمیاگر

ازکنیداستفادهمجدداایدکردهاستفادهآنها
recentlyفایلگزینهمنونوار use dataرا

خودنظرموردفایلنامرويوانتخاب
.کنیدکلیک

منونواردرهادادهفایلازاستفادهبراي،
گزینهرويبروکنیدانتخابراfileگزینه
openمیتوانیدشماعملاینبا.نماییدکلیک
کنیدکارآنرويبرخواهیدمیکهرافایلی

.کنیدباز
فایلیککردنبازبرايمی توانیدهمچنین

Ctrl(میانبرکلیدازداده + O(آیکونازیاو
Open FileاستانداردابزارنواردرSPSS

.کنیداستفاده
ازقبالکههاییدادهفایلازخواهیدمیاگر

ازکنیداستفادهمجدداایدکردهاستفادهآنها
recentlyفایلگزینهمنونوار use dataرا

خودنظرموردفایلنامرويوانتخاب
.کنیدکلیک
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 پنجره اي 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
این نمایشگر شامل تعدادي سطر . که محیط اصلی وارد کردن، نمایش ویرایش داده ها است

)Case (بنا بر این تعداد . که هر سطر اطالعات مربوط به یک واحد نمونه را در بر دارد
.  سطرها تعداد نمونه هایی است که از آنها اطالعات جمع آوري شده است

)  Variables(ها در باالي پنجره داده ها سطري است که نام متغیرهمچنین در این نمایشگر 
.هر ستون یک متغیر را نمایش میدهد. آمده است

براي مشخص کردن نام ، نوع و سایر مشخصات هر یک از )Variable View(نمایشگر متغیر ها-2
و در ستون هاي آن مشخصات متغیر ها  . سطرها، تعداد نمونه ها را نشان می دهند. متغیر ها است

.نشان داده شده است
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 در نمایشگر داده ها هر مستطیل کوچک یک
.  سلول است که داده ها در آن ثبت می شوند

براي وارد کردن داده ها کافی است روي هر 
سلول کلیک کنید و پس از وارد کردن داده با 

.زدن اینتر به سلول بعدي بروید
 راه دیگر، استفاده از نوار ویرایش گر سلول

است که در باالي نام متغیر ها قرار دارد و 
شامل یک بخش براي وارد کردن داده ها و 

بخش دیگر موقعیت هر سلول فعال را نشان 
.  میدهد
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بخش دیگر موقعیت هر سلول فعال را نشان 
.  میدهد
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 انتخاب نام متغیر ها درspssتابع قوانین زیر است:
.کاراکتر براي نام متغیر اختصاص دهید64مجاز هستید تا -1
نام متغیر می تواند شامل حروف کوچک یا بزرگ، عدد یا یکی از کاراکتر هاي-2

. باشد$و _و . و  #و@
.)فقط در بین نام متغیر ها استفاده کنید$و _و . و  #باید از کاراکتر هاي : توجه( 
.از گذاشتن فاصله در نام یک متغیر خود داري کنید-3
.در ابتداي نام یک متغیر اجتناب کنید$و #از گذاشتن کاراکتر هاي -4
.شروع شود @نام متغیر میتواند با -5
.تمام شود_یا . نام متغیر نباید با کاراکتر هاي -6
.نام متغیر نمیتواند تکراري باشد-7
نام متغیر نباید یکی از کلمات کلیدي 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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.محاسباتی از آنها استفاده می کند، باشد  
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را براي ورود داده ها و New Data ،SPSSابتدا از منوي اصلی گزینه فایل را انتخاب و پس از انتخاب  گزینه 
.  متغیر ها آماده کنید

.  براي ثبت مشخصات متغیر ها استفاده نمایید) مانند شکل زیر(Variable Viewسپس از برگه 
.روي سلول زیر نام متغیر دو بار کلیک کنید و سپس نام مورد نظرتان را وارد کنید- 
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-اگرکهمیشوددادهنمایشآنسلولرويرنگخاکسترينقطهسهمتغیرنوعرويبرکلیکبا
Variableپنجرهکنیدکلیکآنروي Typeعددينوعازمتغیرنوعفرضپیشصورتبهوشدهباز

)Numeric(استشدهانتخاب.
کاهشیاافزایشوآنهارويکلیکبامیتوانیدرااعشاروصحیحاعدادتعداد-و

.دهیدتغییردلخواهبهآن
گزینهنیستعددينوعازمتغیراگرStringتاریخ،مثلاینهاازغیرچیزياگرو.کنیددارعالمترا

.کنیدانتخابرایکیمیتوانیداست،...وپولیاعلمینماد
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-وکنیداستفادهمناسبتعاریفازمتغیربهترشناختبرايمیتوانیدچسب،برانتخاببا
.کنیدواردکاراکتر120تا

 -حالتهايوگروههاکهاستالزمشدهگروهبنديیاوکیفیهايمتغیرمورددر
بامشخصهاینرويبرکلیکازپس.کنیدمشخصهاییچسببرومقادیربارامتغیرمختلف

valueپنجرهآنرويکلیکباکهشدهظاهرخاکسترينقطهسه labelsهربهمیتوانوشدهظاهر
.دادنسبتعددیککیفیمتغیرازحالتهریاوگروه
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 -شدهثبتاشتباهیااند،نشدهثبتیادلیلیهربهکههستندمقادیريمفقودمقادیر
ثبتهنگاممی تواندکاربرحالتیچنیندر.استکردهامتناعآنبهپاسخازدهندهپاسخیاواند

.گیردنظردرراکاراکتريیاعددحالت هااینازهریکبرايهاداده
کهشدهظاهرخاکسترينقطهسهمشخصه،اینزیرسلولرويبرکلیکازپسکاراینبراي

شدهگمهايدادهبرايمی توانوشدهظاهرvalueMissingبهمربوطپنجرهآنرويکلیکبا
.گرفتنظردرمتغیرمقادیرازغیرمقادیري

 -شدهثبتاشتباهیااند،نشدهثبتیادلیلیهربهکههستندمقادیريمفقودمقادیر
ثبتهنگاممی تواندکاربرحالتیچنیندر.استکردهامتناعآنبهپاسخازدهندهپاسخیاواند

.گیردنظردرراکاراکتريیاعددحالت هااینازهریکبرايهاداده
کهشدهظاهرخاکسترينقطهسهمشخصه،اینزیرسلولرويبرکلیکازپسکاراینبراي

شدهگمهايدادهبرايمی توانوشدهظاهرvalueMissingبهمربوطپنجرهآنرويکلیکبا
.گرفتنظردرمتغیرمقادیرازغیرمقادیري
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متغیریکهايکاراکترتعدادتغییربرايدیگريروشگزینهاینازاستفاده– 
.است

مشخصهاینازسلولهادرهادادهنویسیوسطونویسیچپنویسی،راستبراي– 
.کنیداستفاده

درکهاستآنگیرياندازهمقیاستعیینمتغیریکهايمشخصهمهمتریناز– 
هرگیرياندازهمقیاسکهاستگزینهسهدارايمشخصهاین.شودمیتعیینقسمتاین

.کندمیمعلومرامتغیر
برايرا-3ترتیبیمقیاسبرايرا-2اسمیمقیاسبرايرا-1

.ببریدبکارعدديمقیاس
.کنیدمنتقلSPSSبهراهادادهمیتوانیدروش3به،متغیرهاتعریفازپس

.هادادهویرایشنواردرهادادهکردنتایپ-1
.سلولهاداخلدرهادادهکردنواردوسلولهربررويکردنکلیکبا-2
.موجودهايدادهفایلدرچسباندنودیگرمکانازکردنکپی-3

متغیریکهايکاراکترتعدادتغییربرايدیگريروشگزینهاینازاستفاده– 
.است

مشخصهاینازسلولهادرهادادهنویسیوسطونویسیچپنویسی،راستبراي– 
.کنیداستفاده

درکهاستآنگیرياندازهمقیاستعیینمتغیریکهايمشخصهمهمتریناز– 
هرگیرياندازهمقیاسکهاستگزینهسهدارايمشخصهاین.شودمیتعیینقسمتاین

.کندمیمعلومرامتغیر
برايرا-3ترتیبیمقیاسبرايرا-2اسمیمقیاسبرايرا-1

.ببریدبکارعدديمقیاس
.کنیدمنتقلSPSSبهراهادادهمیتوانیدروش3به،متغیرهاتعریفازپس

.هادادهویرایشنواردرهادادهکردنتایپ-1
.سلولهاداخلدرهادادهکردنواردوسلولهربررويکردنکلیکبا-2
.موجودهايدادهفایلدرچسباندنودیگرمکانازکردنکپی-3
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.داردرانمونهمیلیارددوبهمربوطاطالعاتثبتگنجایشspss- نکته
.بگیریدنظردرمتغیرهزاردهحدوددرنمونههربرايمی توانیدهمچنین



نمونهیکبهرفتنبراي)Case(آیکونابزار،نوارازنظرموردGo To Caseشدهبازپنجرهدروانتخابرا
.دهیدفشارراOKکردهواردرانظرموردCaseشماره

گزینهازمیتوانیدخاصمتغیریکبهرفتنبرايVariableنظرموردمتغیرناموکردهاستفادهپنجرههمیندر
.دهیدفشارراOKکردهواردرا
کلیدهايازترتیببههادادهفهرستانتهايوابتدابهرفتنبرايCtrl+HomeوCtrl+ Endکنیداستفاده.
نمونهیکیامتغیریککردنکپیوکاتاضافه،حذف،عملیاتکلیه)Case(راستباسلولهاازبخشییا

استپذیرامکانمناسبهايگزینهانتخابوکردنکلیک
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استاطالعاتیحاويشوند،میدادهنمایشsavپسوندباکههافایلهااین
Dataپنجرهدرکاربرکه View)افزارنرمبهراآنها)هادادهویرایشمحیط

.استشدهدادهتوضیحیکفصلدرفایلهااینگونهایجادنحوه.کندمیوارد

دستوراتاجرايبرايمحیطیومیشوندمشخصsps.پسوندباهافایلاین
spssنمیتواندهاپنجرهدرموجودامکاناتازاستفادهباکاربراگرتاهستند

syntaxفایلیکspssزبانبابرنامهیکنوشتنباکندمرتفعراخودنیاز
.دهدانجامراخودنیازموردتحلیلآن،اجرايازپسوکردهایجاد

استاطالعاتیحاويشوند،میدادهنمایشsavپسوندباکههافایلهااین
Dataپنجرهدرکاربرکه View)افزارنرمبهراآنها)هادادهویرایشمحیط

.استشدهدادهتوضیحیکفصلدرفایلهااینگونهایجادنحوه.کندمیوارد

دستوراتاجرايبرايمحیطیومیشوندمشخصsps.پسوندباهافایلاین
spssنمیتواندهاپنجرهدرموجودامکاناتازاستفادهباکاربراگرتاهستند

syntaxفایلیکspssزبانبابرنامهیکنوشتنباکندمرتفعراخودنیاز
.دهدانجامراخودنیازموردتحلیلآن،اجرايازپسوکردهایجاد
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فایلگونهایناجرايبامیتواندکاربر.شوندمیمشخصsbs.پسوندبا
تغییردلخواهبهراافزارنرمهايپنجرهومحیطشده،ساختهپیشازهاي
.دهد

درمیدهیدانجامspssدرکهعملیاتیکلیهافزار،نرمباکارپایانتاابتدااز
مورددرافزارنرمازخروجهنگام.میشودنگهداريخروجیفایلیک

راآنهامیتوانیدتمایل،صورتدرمیشود،پرسیدهشماازفایلهاایننگهداري
میشوندمشخصspoپسوندباهافایلگونهاین.کنیدذخیرهدلخواهنامبا
فایلهاایندرمیتوانیدراخودکارنتایجهمهچون.هستندویرایشقابلو

.استآمدهفصلدرخروجیفایلهايباکارنحوهکنید،ذخیره

فایلگونهایناجرايبامیتواندکاربر.شوندمیمشخصsbs.پسوندبا
تغییردلخواهبهراافزارنرمهايپنجرهومحیطشده،ساختهپیشازهاي
.دهد

درمیدهیدانجامspssدرکهعملیاتیکلیهافزار،نرمباکارپایانتاابتدااز
مورددرافزارنرمازخروجهنگام.میشودنگهداريخروجیفایلیک

راآنهامیتوانیدتمایل،صورتدرمیشود،پرسیدهشماازفایلهاایننگهداري
میشوندمشخصspoپسوندباهافایلگونهاین.کنیدذخیرهدلخواهنامبا
فایلهاایندرمیتوانیدراخودکارنتایجهمهچون.هستندویرایشقابلو

.استآمدهفصلدرخروجیفایلهايباکارنحوهکنید،ذخیره
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دادهکردنواردصرفزیاديزمانچون
هادادهازبزرگیحجماگرشود،میها
باریکدقیقهچندهرکنیدمیواردرا

ذخیرهبراي.میشودتوصیهسازيذخیره
تمامهمانندSPSSدرفایلهاکردن

اصلی،منويازویندوزتحتبرنامه هاي
Saveگزینهوفایل Asوباانتخابرا
ذخیرهآنرافایلبراينامیککردنوارد
.کنید

میانبرکلیدازمی توانیدهمچنین)Ctrl +S(
Saveآیکونازیاو Fileابزارنواردر

SPSSفایلیکسازيذخیرهبراي
.کنیداستفاده

دادهکردنواردصرفزیاديزمانچون
هادادهازبزرگیحجماگرشود،میها
باریکدقیقهچندهرکنیدمیواردرا

ذخیرهبراي.میشودتوصیهسازيذخیره
تمامهمانندSPSSدرفایلهاکردن

اصلی،منويازویندوزتحتبرنامه هاي
Saveگزینهوفایل Asوباانتخابرا
ذخیرهآنرافایلبراينامیککردنوارد
.کنید

میانبرکلیدازمی توانیدهمچنین)Ctrl +S(
Saveآیکونازیاو Fileابزارنواردر

SPSSفایلیکسازيذخیرهبراي
.کنیداستفاده
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فایلکردنذخیرههنگامدراگر
دیگريفرمتبهراآنمیخواهید

میتوانیدکنیدذخیرهExcelمانند
وFileگزینهاصلیمنويدر

Saveسپس asوکنیدانتخابرا
شکلمانندشدهبازپنجرهدر

انتخابخودفایلبرايرانامی
پنجرههمانپاییندرسپسو

انتخابرانظرتانموردفرمت
.دهیدفشارراokکلیدوکنید

فایلکردنذخیرههنگامدراگر
دیگريفرمتبهراآنمیخواهید

میتوانیدکنیدذخیرهExcelمانند
وFileگزینهاصلیمنويدر

Saveسپس asوکنیدانتخابرا
شکلمانندشدهبازپنجرهدر

انتخابخودفایلبرايرانامی
پنجرههمانپاییندرسپسو

انتخابرانظرتانموردفرمت
.دهیدفشارراokکلیدوکنید
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تهیه گزارش از فایل داده ها
پنجره خروجی ها
گزینه هاي منوي فایل
دسترسی به پوشه داده ها
فراخوان یک فایل داده با فرمت هاي دیگر
ذخیره فایل داده ها
اطالعات یک فایل داده
جستجو در فایل داده ها
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ذخیره فایل داده ها
اطالعات یک فایل داده
جستجو در فایل داده ها
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دادهبخواهیدخاصیمنظوربهاستممکنگاهی
اختیاردرخروجیفایلیکصورتبهراها

فایلازبخواهیداگرمثالعنوانبه.باشیدداشته
بهمربوطاطالعاتوانتخابرامتغیرچندداده،
بهوکنیدمشاهدهخروجیدرراهانمونه

چاپراآنهاگزارشیکصورت
:کنیداجرارادستورزیرکنید،

Analyze/Report/Case Summaries…
Summarized Casesتا کادر محاوره  

.مانند شکل باز شود
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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 Display Casesاگر می خواهید اطالعات مربوط به نمونه ها را هم در خروجی داشته باشید گزینه 

.همزمان با آن گزینه هاي بعدي نیز فعال شوند
اگر می خواهید تعداد محدودي از داده ها را لیست کنید 

در کادر مربوطه به گزینه 
Limited Cases To Firstمقدار مورد نظر را

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

را تیک بزنید تا داده هاي 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

30

.  منتقل کنیدVariablesاز چهارگوش سمت چپ به کادر . در این کادر محاوره 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 هاي بعدي نیز فعال شوند
اگر می خواهید تعداد محدودي از داده ها را لیست کنید 

در کادر مربوطه به گزینه 
Limited Cases To Firstمقدار مورد نظر را

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

را تیک بزنید تا داده هاي 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



اگر قصد دارید براي متغیر هایی که انتخاب کرده اید، بعضی از آماره هاي توصیفی
. استفاده کنید تا کادر محاوره آن باز شودStatisticsرا محاسبه کنید، از گزینه  

در کادر مکالمه آن می توانید آماره هاي 
توصیفی دلخواه را به چهارگوش

Cell Statistics:)منتقل کنید) سمت راست  .
دقت کنید آماره هاي انتخابی براي متغیرهایی  

.که انتخاب کرده اید، با معنی باشند
.را کلیک کنیدOkو Continueبراي ادامه 

.اینک می توانید نتیجه را در خروجی مشاهده کنید
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Dataپنجرهیک.شودمیبازپنجرهدوهمزمانطوربهکنید،میبازراSPSSبرنامهشماکههنگامی Editor
بینرابطیکمانندپنجرهاین.استViewerهاخروجیپنجرهدیگرپنجرهواستSPSSاصلیپنجرهکه
درشودمیانجامکهعملیاتیحاصلداریدتقاضائیافزارنرمازوقتیشما.استکاربروافزارنرم

خروجقصدکهزمانیتامی کنیدکاربهشروعافزارنرمباکهابتدااز.شودمیگزارششمابهخروجی
.می شودثبتخروجیدرشمافعالت هايهمهنتایج،دارید
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spssخروجیپنجره
پیغام ها،مخصوص
نتایج،هشدارها

مانندتحلیلازحاصل
آماري،هايجداول

برنامهمتن،نمودارها
.استغیرهوها



Outline Paneبخش . این پنجره مکانی 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 نماي کلی اجزاي 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 یک جدول یا نمودار، 

Outlineبا یک آیکون در سمت چپ   Pane
در ارتباط است و هر آیکون نماینده قسمتی

.  از خروجی است
کتابچه هایی را مشاهده Outline Paneدر 

با کلیک بر روي هریک از . می کنید
کتابچه ها در سمت چپ شیئ مربوط به آن

.  قابل رؤیت استDisplay Paneدر 
یک کتاب بسته نشان دهنده آن است که آیتم
مربوط به آن در خروجی فعالً قابل رؤیت 

. نمی باشد
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فرمانباFile/Saveهادادهفایلرويراتغییراتتوانیدمی
.کنیدذخیره

فرمانباFile/Save As..فایلیکدرراهادادهتوانیدمی
.کنیدذخیره)میکنیدکارآنرويکهفایلیازغیربه(جدید

فرمانباFile/Save All Dataطوربهکهراتغییراتیتوانیدمی
.کنیدذخیره،ایددادهانجامدادهفایلچندرويهمزمان

فرمانباFile/Export To Databaseبهراهادادهتوانیدمی
پایگاهبهداده،فایلصدور.کنیدصادردیگردادهپایگاهیک
.استشدهدادهتوضیحبعديهايبخشدردیگر،داده

فرمانباFile/Mark File Read Onlyبهراهادادهتوانیدمی
نتوانتادرآوریدخواندنیفقطصورتبهموقتطور

فرمانهمینازمجدداًوکردایجادهادادهفایلدرتغییراتی
File/Markصورتبهاینککه File Read Write،است

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

فرمانباFile/Printباید.کنیدچاپراداده هامی توانید
.باشدکاربهآمادهوروشنشماچاپگر

فرمانباFile/Rename Datasetداده هاپایگاهناممی توانید
.دهیدتغییررا
فرمانباFile/Recently Used Dataداده هافایلازتعدادي

نمایششده اند،استفادهافزارنرمتوسطاخیراکهرا
استفراهمشمابرايامکاناینگزینهایندر.می دهد

دسترسیداده هابهسریعتروقت،درجوییصرفهباتا
.کنیدپیدا

استفادهداده ها،فایلازغیردیگريفایل هايازاگر
File/Recentlyفرمانمی کنید، Used Fileگیریدکاربهرا.
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منويازدهید،تغییرراهادادهنمایشصفحهخطوطاندازهیارنگفونتخواهیدمیاگر
ViewگزینهFontکنیداعمالرادلخواهتغییراتآنمحاورهکادردروکنیدانتخابرا.
فرمانباView/Gridlineسلولهابینمرزبنديخطوطها،دادهنمایشپنجرهدرتوانیدمی
.کنیدآشکاریامخفیرا
فرمانباView /Valve Labelنمایشصفحهدردرراايرتبهواسمیهايدادهتوانیدمی

.دهیدنمایشیاصورتدوازیکیبهها،داده
فرمانباWindow/ SplitپنجرهتوانمیData Editorدروکردتقسیمناحیهچهاربهرا

ازفوقفرمانلغوبراي.دادتغییرموسکشیدنوکردنکلیکبانواحیمرزلزومصورت
Windowدستور Splitدرراهادادهازوسیعیحجمکهفایلهاییبرايکاراین.کنیداستفاده

.استمفیددارند،بر
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که در ایران مورد استفاده قرار گرفته است، نسخه اي دانشجویی از این نرم افزار است و با spssنرم افزار 
به همین منظور هنگام نصب نرم افزار تعدادي فایل داده براي استفاده  . اهداف آموزشی ارائه شده است

Sampleکاربران در پوشه اي به نام 

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

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

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

.را کلیک کنیدOpenکلید 
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در بعضی مواقع فایل داده هایی که براي مطالعه در 
اختیار دارید در یک نرم افزار صفحه گسترده  

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

براي فراخوانی یک فایل صفحه گسترده مانند 
Excelمراحل زیر را دنبال کنید.

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

Excelفرمت File of Typeاز نوار کرکره اي 
(*.xls)را انتخاب کنید  .
مسیري را که فایل اکسل در :Look inاز کرکره اي 

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

.را کلیک کنید تا به کادر محاوره بعدي بروید
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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 اي 
و یا متغیرهاي رشته اي را در کادر :Rangeوارد کنید در بخش SPSSاگر قصد دارید محدوده خاصی از داده ها را به 

Maximum Width For…روي دکمه .  مشخص کنیدOpen کلیک کنید تا داده ها به محیطSPSSوارد شوند  .
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.کاربرگی را که داده ها در آن وارد شده است برگزینید:Work Sheetاز کرکره اي 
و یا متغیرهاي رشته اي را در کادر :Rangeوارد کنید در بخش SPSSاگر قصد دارید محدوده خاصی از داده ها را به 

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



فرمتهايبهراSPSSداده هايداریدقصداگر
نرممحیطدرآنهاازوکنیدتبدیلدیگري

می خواهیدمثالًکنید،استفادهدیگرافزارهاي
ExcelفرمتباراSPSSدردادهفایلیک

:کنیددنبالرازیرمراحلبایدنمائید،ذخیره
ازغیردیگريفرمتبامی خواهیدکهرافایلی

SPSSکنیدبازکنید،ذخیره.
File/Saveفرمان as..کادرتاکنیداجرارا

.بازشودشکلمانندايمحاوره
Saveايکرکرهکشوياز as Type:گزینه

Excel 97 Through 2003 (*.xls)یاExcel
2007(*.xls)کنیدانتخابرا.

Fileبخشدر name:کهجدیديفایلبراي
.نمائیدانتخاباسمیککنیممیایجاد

راشدهتبدیلفایلخواهیدمیکهرامسیري
Saveازکنیدذخیره in:کنیدمعین.
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فرمتهايبهراSPSSداده هايداریدقصداگر
نرممحیطدرآنهاازوکنیدتبدیلدیگري

می خواهیدمثالًکنید،استفادهدیگرافزارهاي
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SPSSکنیدبازکنید،ذخیره.
File/Saveفرمان as..کادرتاکنیداجرارا

.بازشودشکلمانندايمحاوره
Saveايکرکرهکشوياز as Type:گزینه

Excel 97 Through 2003 (*.xls)یاExcel
2007(*.xls)کنیدانتخابرا.

Fileبخشدر name:کهجدیديفایلبراي
.نمائیدانتخاباسمیککنیممیایجاد

راشدهتبدیلفایلخواهیدمیکهرامسیري
Saveازکنیدذخیره in:کنیدمعین.



بهمربوطاطالعاتخاصیمنظوربهمی خواهندکاربراناوقاتگاهی
بهمربوطجزئیاتمشاهدهامکانباشند،داشتهاختیاردررادادهفایل

.می باشدمفیدآنهامقادیربرچسب هايومقادیرنوع،نام،:مانندمتغیرها
همهنامشماوباشدبزرگمی کنیدکارکهداده ايفایلاگرمخصوصاً

.بسپاریدخاطربهنتوانیدرامتغیرها
حالدرکهراداده ايفایلمتغیرهايبهمربوطاطالعاتبخواهیدشاید

آنازاحتماالوکنیدمشاهدهخروجیدرمی کنید،کارآنرويبرحاضر
.کنیدتهیهچاپینسخهیک
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بهمربوطاطالعاتخاصیمنظوربهمی خواهندکاربراناوقاتگاهی
بهمربوطجزئیاتمشاهدهامکانباشند،داشتهاختیاردررادادهفایل

.می باشدمفیدآنهامقادیربرچسب هايومقادیرنوع،نام،:مانندمتغیرها
همهنامشماوباشدبزرگمی کنیدکارکهداده ايفایلاگرمخصوصاً

.بسپاریدخاطربهنتوانیدرامتغیرها
حالدرکهراداده ايفایلمتغیرهايبهمربوطاطالعاتبخواهیدشاید

آنازاحتماالوکنیدمشاهدهخروجیدرمی کنید،کارآنرويبرحاضر
.کنیدتهیهچاپینسخهیک



.را انتخاب کنیدFileدر نوارمنو گزینه 
سپس گزینه

Display Data File Information/Working File
.را انتخاب کنید

نتیجه کار نام تمامی متغیرهاي فایل حاضر همراه 
با مشخصات کاملی از آنها را در خروجی مشاهده 

.خواهید کرد
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.را انتخاب کنیدFileدر نوارمنو گزینه 
سپس گزینه

Display Data File Information/Working File
.را انتخاب کنید

نتیجه کار نام تمامی متغیرهاي فایل حاضر همراه 
با مشخصات کاملی از آنها را در خروجی مشاهده 

.خواهید کرد



نمونهبهرفتنبراي)Case(نوارازنظرمورد
Goآیکونابزار، To Caseپنجرهدروانتخابرا

OKکرده،واردرانظرموردCaseشمارهشدهباز
.دهیدفشاررا
ابزارنوارازخاصمتغیریکبهرفتنبراي

Goآیکوناستاندارد، to Variableدروانتخابرا
کردهواردرانظرموردمتغیرنامشدهبازپنجره

OKدهیدفشاررا.
بههادادهفهرستانتهايوابتدابهرفتنبراي

+CtrlوCtrl+Homeکلیدهايازترتیب End
.کنیداستفاده

کردنکپیوکاتاضافه،حذف،عملیاتکلیه
ازبخشییا)Case(نمونهیکیامتغیریک

هايگزینهانتخابوکردنکلیکراستباسلولها
.شودمیانجاممناسب
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نمونهبهرفتنبراي)Case(نوارازنظرمورد
Goآیکونابزار، To Caseپنجرهدروانتخابرا

OKکرده،واردرانظرموردCaseشمارهشدهباز
.دهیدفشاررا
ابزارنوارازخاصمتغیریکبهرفتنبراي

Goآیکوناستاندارد، to Variableدروانتخابرا
کردهواردرانظرموردمتغیرنامشدهبازپنجره

OKدهیدفشاررا.
بههادادهفهرستانتهايوابتدابهرفتنبراي

+CtrlوCtrl+Homeکلیدهايازترتیب End
.کنیداستفاده

کردنکپیوکاتاضافه،حذف،عملیاتکلیه
ازبخشییا)Case(نمونهیکیامتغیریک

هايگزینهانتخابوکردنکلیکراستباسلولها
.شودمیانجاممناسب
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 تغییر در داده ها)(Recode

تمرین مربوط به تغییر در داده ها
 دستورCompute

ساختن ردیف براي فایل داده ها
انتخاب نمونه ها
ادغام فایلها

 تغییر در داده ها)(Recode

تمرین مربوط به تغییر در داده ها
 دستورCompute

ساختن ردیف براي فایل داده ها
انتخاب نمونه ها
ادغام فایلها
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راپیوستهداده هايمی خواهیماوقاتگاهی
بمنظورمثالً(کنیمبنديدستهطبقهچندبه

ازمی توانید)فراوانیتوزیعجدولتشکیل
.کنیداستفادهRecodeدستور

گزینهبهاصلیمنويازابتداTransform
:داشتخواهیدروپیشگزینهدو.بروید

1- Recode into Same Variables… ثبتمتغیرهماندریافتهتغییرمقادیر-1
.شوند

2-Recode into Different Variables… منتقلجدیدمتغیربهیافتهتغییرمقادیر.2
.شوند
انتخابراآن.استمناسبگزینهدوم،گزینه
.شویدمنتقلمربوطهمحاورهکادربهتاکنید

1

2
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راپیوستهداده هايمی خواهیماوقاتگاهی
بمنظورمثالً(کنیمبنديدستهطبقهچندبه

ازمی توانید)فراوانیتوزیعجدولتشکیل
.کنیداستفادهRecodeدستور

گزینهبهاصلیمنويازابتداTransform
:داشتخواهیدروپیشگزینهدو.بروید

1- Recode into Same Variables… ثبتمتغیرهماندریافتهتغییرمقادیر-1
.شوند

2-Recode into Different Variables… منتقلجدیدمتغیربهیافتهتغییرمقادیر.2
.شوند
انتخابراآن.استمناسبگزینهدوم،گزینه
.شویدمنتقلمربوطهمحاورهکادربهتاکنید



جلويانتقال،ازپس.کنیدمنتقلراستسمتخالیکادربهدهیدتغییرمی خواهیدکهرامتغیريابتدا
کلیدوکنیدواردنامیک،)1(راستسمتکادردربایدکهداشتخواهدسوالعالمتمتغیرنام

Changeگزینهسپس.گیردقرارسوالعالمتجايبهشده،واردنامتا)2(بزنیدراOld and New
Valuesامکانچندمحاورهکادرایندر.شودبازآنبهمربوطمحاورهکادرتا)3(کنیدانتخابرا
:داردوجود

جلويانتقال،ازپس.کنیدمنتقلراستسمتخالیکادربهدهیدتغییرمی خواهیدکهرامتغیريابتدا
کلیدوکنیدواردنامیک،)1(راستسمتکادردربایدکهداشتخواهدسوالعالمتمتغیرنام

Changeگزینهسپس.گیردقرارسوالعالمتجايبهشده،واردنامتا)2(بزنیدراOld and New
Valuesامکانچندمحاورهکادرایندر.شودبازآنبهمربوطمحاورهکادرتا)3(کنیدانتخابرا
:داردوجود
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یکازمقدارچندیایکتغییرقصداگر-1
انتخابراValueگزینهداریدرامتغیر
صورتبهآنازاستفادهنحوهکهکنید
:استزیر

تغییرمی خواهیدکهرامتغیريمقدار
Oldقسمتدردهید Valueجدیدمقدارو

Newقسمتدرراآن Valueکنیدوارد.
تغییراتتابفشاریدراAddکلیدسپس

منوالهمینبه.شودمنتقلپایینپنجرهبه
رادهیدتغییرمی خواهیدکهمقادیريهمه

.کنیداضافه
:گزینهازگمشدهمقادیرتغییربراي- 2

System missingکنیداستفاده.
قدیممقادیرازکپییکنگهداشتنبرايو

:کنیداستفادهزیرگزینهاز
Copy Old Value(s)

1

2
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یکازمقدارچندیایکتغییرقصداگر-1
انتخابراValueگزینهداریدرامتغیر
صورتبهآنازاستفادهنحوهکهکنید
:استزیر

تغییرمی خواهیدکهرامتغیريمقدار
Oldقسمتدردهید Valueجدیدمقدارو

Newقسمتدرراآن Valueکنیدوارد.
تغییراتتابفشاریدراAddکلیدسپس

منوالهمینبه.شودمنتقلپایینپنجرهبه
رادهیدتغییرمی خواهیدکهمقادیريهمه

.کنیداضافه
:گزینهازگمشدهمقادیرتغییربراي- 2

System missingکنیداستفاده.
قدیممقادیرازکپییکنگهداشتنبرايو

:کنیداستفادهزیرگزینهاز
Copy Old Value(s)



تغییرمی خواهیدراپیوسته ايمتغیرمقادیراگر.3
حدودوکنیدانتخابراRangeگزینهدهید،

وابتداییمقداردوشکلبهراتغییرات
.کنیدواردانتهایی

Rangeگزینهدر.4 Lowestیکازکمترمقادیر
.کنیدواردرامقدار

Rangeگزینهدر.5 Highestیکازبیشترمقادیر
.کنیدواردرامقدار

می خواهیدوکرده ایداعمالراتغییراتگر
نظردرجدیديمقدارمقادیر،باقیماندهبراي

Allگزینهبگیرید، Other Valuesعالمترا
.نماییدتعیینمقداريآنبرايوکنیددار

انتخابباپایاندرOkخواستهتغییرات
بهجدیدمتغیریکوشودمیاعمالشده

.می گردداضافههامتغیرفهرست
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تغییرمی خواهیدراپیوسته ايمتغیرمقادیراگر.3
حدودوکنیدانتخابراRangeگزینهدهید،

وابتداییمقداردوشکلبهراتغییرات
.کنیدواردانتهایی

Rangeگزینهدر.4 Lowestیکازکمترمقادیر
.کنیدواردرامقدار

Rangeگزینهدر.5 Highestیکازبیشترمقادیر
.کنیدواردرامقدار

می خواهیدوکرده ایداعمالراتغییراتگر
نظردرجدیديمقدارمقادیر،باقیماندهبراي

Allگزینهبگیرید، Other Valuesعالمترا
.نماییدتعیینمقداريآنبرايوکنیددار

انتخابباپایاندرOkخواستهتغییرات
بهجدیدمتغیریکوشودمیاعمالشده

.می گردداضافههامتغیرفهرست
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، با بررسی متغیر سن، در خواهید یافت که کمترین 1991در مجموعه ي داده هاي 
7می خواهیم این متغیر را به . سال ثبت شده است89و بیشترین سن 18سن 

.  سطح به صورت زیر طبقه بندي کنیم و جدول توزیع فراوانی را کامل نماییم

محدوده طبقهطبقهفراوانی 

تمرین

50

محدوده طبقهطبقهفراوانی 
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟

30–18
42–30
54–42
66–54
78–66
80–78
92-80

و سپس گزینهTransformاز نوار منو گزینه 
Recode into Different Variable را انتخاب

...باز شودRecodeکنید تا پنجره 



را براي متغییر جدیدي که RAge، نام Nameمتغیر سن را به سمت راست منتقل کنید و در کادر -1
.  را کلیک کنیدChangeمی خواهید مقادیر تغییر یافته در آن ثبت شود، تعیین کنید و گزینه 

را انتخاب کنید تا به کادر محاوره دیگري وارد Old and New valuesبراي اعمال تغییرات گزینه -2
...  شوید

1
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.   را انتخاب کنید و در این قسمت  اولین فاصله را وارد کنیدRangeدر کادر محاوره باز شده، گزینه -1
Addرا وارد کنید و دکمه 1نیز مقدار Value، در  قسمت )30تا 18یعنی (با وارد کردن اولین فاصله -2

Oldرا نیز به عنوان تایید، کلیک نمایید تا تغییرات به کادر  New:اضافه شود  .
.  براي بقیه فاصله ها  به همین صورت ادامه دهید

را به ترتیب کلیک کنید Okو Continueدر پایان کلید -3

.   را انتخاب کنید و در این قسمت  اولین فاصله را وارد کنیدRangeدر کادر محاوره باز شده، گزینه -1
Addرا وارد کنید و دکمه 1نیز مقدار Value، در  قسمت )30تا 18یعنی (با وارد کردن اولین فاصله -2

Oldرا نیز به عنوان تایید، کلیک نمایید تا تغییرات به کادر  New:اضافه شود  .
.  براي بقیه فاصله ها  به همین صورت ادامه دهید

را به ترتیب کلیک کنید Okو Continueدر پایان کلید -3
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1
کنید،توجهمقابلشکلبه

)80– 92(طبقهآخرینفاصله
اینبراي7مقداروشدهوارد

شدهگرفتهنظردرفاصله
کلیداستکافیفقطاست،
Addطبقهتاشوددادهفشار
تغییراتفهرستبههفتم

.شوداضافه

2

3



.  براي این متغیر جدول توزیع فراوانی به دست آورید، به صورت زیر استFrequenciesاگر از روند 

.به انتهاي فهرست متغیرها استRAgeنتیجه این تغییرات اضافه شدن متغیري به نام 

Rage 1991جدول توزیع فراوانی براي متغیر دسته بندي شده سن در فایل داده هاي

شماره طبقه  حدود طبقات Frequency

فراوانی مطلق
Percent

فراوانی درصدي
Valid Percent

فراوانی درصدي معتبر
Cumulative Percent

تجمعی درصديفراوانی

.حدود طبقات را بعدا خودمان به این جدول اضافه کرده ایم: توجه
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شماره طبقه  حدود طبقات Frequency

فراوانی مطلق
Percent

فراوانی درصدي
Valid Percent

فراوانی درصدي معتبر
Cumulative Percent

تجمعی درصديفراوانی
Valid 1 30-18 340 22.4 22.5 22.5

2 42-30 451 29.7 29.8 52.2

3 54-42 263 17.3 17.4 69.6

4 66-54 196 12.9 12.9 82.6

5 78-66 194 12.8 12.8 95.4

6 80-78 18 1.2 1.2 96.6

7 92-80 52 3.4 3.4 100.0

Total 1514 99.8 100.0

Missing System 3 .2

Total 1517 100.0



 اگر بخواهیم از روي دو یا چند متغیر یک اندیکس خاص را تولید
یا بخواهیم مجموع نمراتی که هر فرد . کنیم به محاسبات نیاز داریم

از چند سئوال بدست می آورد را با هم جمع کنیم از قسمت 
.   محاسبات استفاده می نمائیم

 براي این منظور در منويTransform  دستورCompute را
Target variableکلیک می کنیم در پنجره باز شده در بخش 

.نامی را براي متغیري که می خواهیم تولید کنیم انتخاب کنیم
 سپس فرمول مربوط را با ا ستفاده از لیست متغیرها و کلیدهاي

محاسباتی که در همین پنجره وجود دارد را می نویسیم و بعد کلید 
ok را می زنیم.

 اگر بخواهیم از روي دو یا چند متغیر یک اندیکس خاص را تولید
یا بخواهیم مجموع نمراتی که هر فرد . کنیم به محاسبات نیاز داریم

از چند سئوال بدست می آورد را با هم جمع کنیم از قسمت 
.   محاسبات استفاده می نمائیم

 براي این منظور در منويTransform  دستورCompute را
Target variableکلیک می کنیم در پنجره باز شده در بخش 

.نامی را براي متغیري که می خواهیم تولید کنیم انتخاب کنیم
 سپس فرمول مربوط را با ا ستفاده از لیست متغیرها و کلیدهاي

محاسباتی که در همین پنجره وجود دارد را می نویسیم و بعد کلید 
ok را می زنیم.
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کهستونیکداشتنداده،مجموعهیکدرمعموال
.میرسدنظربهالزامیدهد،نمایشراموردهرردیف
Computeدستورازبایدستونیچنینساختنبراي

.کرداستفاده
کنیدکلیکراcomputeگزینهTransformمنونواراز
targetمستطیلدرشدهبازآنپنجرهتا variableیک

Numericمستطیلدرسپس.کنیدوارددلخواهاسم

Expressionعبارت$Casenumسپسوکردهتایپرا
OKبزنیدرا.

کههایینمونهتعدادتا1شمارهازستونیکاینک
.استشدهاضافهمتغیرهافهرستدردارید
شمارهخالی،دادهفایلبرايتواننمیکهکنیدتوجه

.کردایجادردیف
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نمونه هايازبعضیرويمی خواهیدکهمواقعیدر
18زیرکهراکسانیمی خواهیدمثال.کنیدکارخاص

یاوبگذاریدکنارتحلیلازدالیلیبهدارندسنسال
بینازتصادفینمونهیکمی خواهیدکههنگامی
selectدستورازمی تواندنمونه ها caseکنیداستفاده.

گزینهاصلیمنويازتوانیدکارمیاینبرايDataو
Selectسپس Caseبازآنپنجرهتاکنیدانتخابرا
.شود

اولگزینهدر)All Cases(تحلیلهادرهادادههمه
.میشونددادهشرکت

دومگزینهIf Condition is satisfiedوانتخابرا
ازشودبازIfکادرتاکنیدکلیکifکلیدبرروي
پنجرهبهوانتخابرانظرتانموردمتغیرچپسمت
صحفهازاستفادهباسپس.کنیدمنتقلراستسمت
مثالبراي.کنیدواردرادستورانتخابشدهدادهکلید
Age:باال > =18

سنکههایینمونهکهاستصورتاینبهکارنتیجه
.شدخواهندحذفمطالعهازدارندسال18ازکمتر
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سومگزینهRandom Sample Of Caseبراي
بازپنجره يدرتصادفینمونهیکانتخاب

نحوهبراي.بزنیدتیکراگزینهاینشده
پنجرهتادهیدفشارراSampleکلیدانتخاب
:شدهبازپنجرهدر.شودبازآنبهمربوط

راداده هاازدرصديمی خواهیداگر-الف
معلومراآنمقدارکنیدانتخابتصادفیبطور
.کنید

گزینهدررانظرتانموردنمونهتعداد-ب
ازتعداداینکهکنیدمعلوموکنیدواردبعدي

.شوندانتخابهادادهازتعداديچهبین
آنهاشمارهکهرانمونه هاییمی خواهیداگر

است150تا50بینمثالمقداردوبین
خالیجايدرراعدددواینکنید،انتخاب

فشارراContinueسپس.کنیدواردشده،داده
.دهید
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بهمتغیريبایدکنیدانتخابدلخواهبهرانمونه هامی خواهیداگر
.باشدصفرغیروصفرمقادیرشاملکهدهیدتشکیلفیلترعنوان

گزینهدربایدسپسUse filter variableواردرافیلترمتغیرابتدا
نمونهباشدصفرمقدارفیلترمتغیراگر.بفشاریدراokسپسوکرده
نظرموردنمونهباشدصفرغیراگروشودنمیانتخابنظرمورد

.شدخواهدانتخاب
اینبههادادهفایلدرشدهگفتههايگزینههمهبرايکارنتیجه

خوردهخط)Case(هانمونهازبعضیشمارهرويکهاستصورت
نخوردهخطهانمونهشمارهازبعضیرويوانتخابعدممفهومکه

.استشدهانتخابمفهومبهکهاست
راآنهانشدهانتخابهاينمونهخوردنخطبجايخواهیدمیاگر

.کنیددارعالمتراDeleteگزینهکنیدحذف
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ContinueOK:



 گاهی مناسب است که یک فایل براساس سطوح یک متغیر
شکسته شود ) یا ترکیبی از چند متغیر گروهبندي (گروه بندي 

تا تجزیه وتحلیلهاي آماري و اکتشافی بعد از آن به صورت 
به طور )یا ترکیبهایی از سطوح(خودکار در هر یک از سطوح 

.  جداگانه انجام شود 
 این قابلیت اغلب براي مثالً مقایسه ارتباط بین دو ویژگی بطور

.جداگانه در مردها و زنها به کار می رود

 گاهی مناسب است که یک فایل براساس سطوح یک متغیر
شکسته شود ) یا ترکیبی از چند متغیر گروهبندي (گروه بندي 

تا تجزیه وتحلیلهاي آماري و اکتشافی بعد از آن به صورت 
به طور )یا ترکیبهایی از سطوح(خودکار در هر یک از سطوح 

.  جداگانه انجام شود 
 این قابلیت اغلب براي مثالً مقایسه ارتباط بین دو ویژگی بطور

.جداگانه در مردها و زنها به کار می رود
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 منويDataگزینهSplit File… و: را انتخاب کنید
 تا پنجرهSplit Fileباز شود.
گزینهCompare groupsیاOrganize output by groupsرا انتخاب کنید.
 تفاوت این دو گزینه در این است که در گزینهCompare groups هر یک از

جداول خروجی داراي ردیفی براي هر یک از سطوحی است که شما در اختیار دارید 
خروجی ابتدا شامل تمام Organize output by groupsدر حالی که با گزینه 

جداول مربوط به اولین سطح است و سپس جداول مربوط به سطح دوم والی آخر 
. ظاهر می شود

 متغیر کدبندي که شکستن بر اساس آن انجام شود را انتخاب کرده و با کلیک بر روي
OKبر روي. منتقل کنید:Groups based onکلید جهت نما آن را به چهارگوش

.کلیک کنید

 منويDataگزینهSplit File… و: را انتخاب کنید
 تا پنجرهSplit Fileباز شود.
گزینهCompare groupsیاOrganize output by groupsرا انتخاب کنید.
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. ظاهر می شود

 متغیر کدبندي که شکستن بر اساس آن انجام شود را انتخاب کرده و با کلیک بر روي
OKبر روي. منتقل کنید:Groups based onکلید جهت نما آن را به چهارگوش

.کلیک کنید
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 گاهی اوقات الزم است که موردها یا متغیرهایی را از دو فایل
:براي این منظور دستور زیررا دنبال کنید. جداگانه با هم ادغام کنیم

Data -> Merge Files -> Add variables / Add Cases
 براي ادغام موردها ازAdd Cases و براي ادغام متغیرها ازAdd

Variablesاستفاده میکنیم.
 متغیرهایی که قصد داریم با هم ادغامشان کنیم باید از یک نوع

همچنین متغیرهاي رشته اي  ).و البته فقط عددي یا رشته اي(باشند
.باید داراي طول رشته ي مشابه باشند

پنجره ي اول براي هر دو انتخاب)Add cases وAdd
Variables)در این پنجره فایلی که قصد داریم  .مشابه است

اطالعاتش را با اطالعات فایل جاري ادغام کنیم مشخص میکنیم و 
.به مرحله ي بعد میریمContinueبا کلیک بر روي 
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 در کادرUnpaired Variables  لیست متغیرها را می توانید مشاهده
متغیرهاي مورد نظر را که قصد دارید داده هاشان با هم ادغام بشوند را  .کنید

.منتقل کنیدVariables in New Active Datasetبه کادر 
 و متغیرهاي فایل دوم با * متغیرهاي موجود در فایل جاري با یک عالمت

.نشان گذاري شدند+ یک عالمت 
  بعد از انتخاب متغیرها و قبل از انتقال به کادر سمت راست میتوانید با

.اسم متغیرهارا تغییر بدهیدRenameاستفاده از 
 گزینه بعديIndicate case source as variable هست که اگه

تیکدار باشه در فایل جاري، بعد از ادغام یک متغیر عددي ایجاد میشود که 
متغیرهایی که (به مقادیر متغیرهاي فایل جاري. است1و 0داراي دو مقدار 

و به مقادیر متغیرهاي 0مقدار ) قبل از ادغام در فایل جاري وجود داشتند
این مقادیر در متغیري با نام پیشفرض .نسبت داده میشود1فایل دوم مقدار

source01نشان داده میشوند.
 میتوانید نام این متغیر را در پنجره يAdd Casesخودتان تعیین کنید.

 در کادرUnpaired Variables  لیست متغیرها را می توانید مشاهده
متغیرهاي مورد نظر را که قصد دارید داده هاشان با هم ادغام بشوند را  .کنید

.منتقل کنیدVariables in New Active Datasetبه کادر 
 و متغیرهاي فایل دوم با * متغیرهاي موجود در فایل جاري با یک عالمت

.نشان گذاري شدند+ یک عالمت 
  بعد از انتخاب متغیرها و قبل از انتقال به کادر سمت راست میتوانید با

.اسم متغیرهارا تغییر بدهیدRenameاستفاده از 
 گزینه بعديIndicate case source as variable هست که اگه

تیکدار باشه در فایل جاري، بعد از ادغام یک متغیر عددي ایجاد میشود که 
متغیرهایی که (به مقادیر متغیرهاي فایل جاري. است1و 0داراي دو مقدار 

و به مقادیر متغیرهاي 0مقدار ) قبل از ادغام در فایل جاري وجود داشتند
این مقادیر در متغیري با نام پیشفرض .نسبت داده میشود1فایل دوم مقدار

source01نشان داده میشوند.
 میتوانید نام این متغیر را در پنجره يAdd Casesخودتان تعیین کنید.
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جدول توزیع فراوانیجدول توزیع فراوانی
شاخص هاي توصیفیشاخص هاي توصیفی
 فرمانExplore

 تمرین فرمانExplore

 جدول گردان)Pivot Table(
 جداول توافقی و فرمانCross Tab

 تمرین از فرمانCross Tab

نمودارھاي آمارينمودارھاي آماري
نمودار ستونينمودار ستوني--11

نمودار خطينمودار خطي--22

نمودار سطحينمودار سطحي--33

نمودار دایره اي نمودار دایره اي --44

نمودار جعبھ اينمودار جعبھ اي--55

نمودار مستطیلي  نمودار مستطیلي  --66

نمودار ساقھ و برگنمودار ساقھ و برگ--77
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Frequenciesمیآندرکهاستدستوري
همراهبهرافراوانیتوزیعجدولتوان

چندکها،مرکزي،گرایشهايشاخص
.کردمحاسبهتوزیعوپراکندگیشاخص هاي

دایره ايمیله اي،نمودارهايمی توانهمچنین
دروکردهترسیمداده هابرايراهیستوگرامو

نرمالتوزیعمنحنیباراآننیازصورت
.کردمقایسه

منونواردرAnalyzeگزینهDescriptive
StatisticsگزینهسپسوFrequencies

بازآنبهمربوطپنجرهتاکنیدانتخابرا
.شود
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یکاززیاديمقادیرزیرانیستمناسبپیوستهکمیمتغیرهايبرايفراوانیتوزیعجدول:توجه
.باشیدکردهبنديدستهقبالراآنهامگر.میشوددادهنمایشطوالنیجدولیکدرمتغیر



 در این پنجره فهرستی از متغیرها در
سمت چپ مشاهده می شود که با  

انتخاب یک یا چند متغیر از یک نوع و 
انتقال آن به سمت راست می توان براي  

هریک از آنها بطور همزمان جدول توزیع 
.فراوانی رسم کرد

            توجه داشته باشید که گزینه
Display frequency tables

.تیک خورده باشد
 در این حالت شما فقط یک جدول توزیع

.فراوانی ساده خواهید داشت
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برايتوصیفیهايآمارهمی خواهیداگر
راStatisticsگزینهکنیدمحاسبهمتغیر ها
StatisticsFrequenciesکادردروانتخاب

.بزنیدعالمترادلخواههايگزینه
Percentileبخشاز1. Valueچارکها،می توانید

.کنیدمحاسبهراصدك هاودهک ها
Centralقسمتاز2. Tendencyبهمی توانید

داده هامجموعونمامیانه،میانگین،ترتیب
.کنیدمحاسبهرا

انحرافمی توانیدDispersionقسمتاز3.
مینیمم،تغییرات،دامنهواریانس،استاندارد،
داده هامیانگینومعیارانحرافوماگزیمم

.کنیدمحاسبهترتیببهرا
محاسبهبهقادرDistributionبخشدر4.

خواهیدکشیدگیضریبوچولگیضریب
.بود
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فراوانیجدولداشتنضمنمی خواهیداگر
راChartsگزینهکنید،رسمراآمارينمودارهاي

پنجرهتانماییدانتخابFrequenciesپنجرهدر
Frequencies: Chartشودباز.

Barگزینهانتخاببا- 1 Cartبرايستونینموداریک
.شدخواهدرسمکیفیوگسستهداده هاي

Pieگزینهاگر- 2 Chartنموداریککنیدانتخابرا
.داشتخواهیدکیفیمتغیرهايبرايدایره اي

یکپیوسته،داده هايبرايHistogramsگزینه- 3
.کردخواهدرسممستطیلینمودار

فراوانیبرحسبنمودارمقادیرمی خواهیداگر- 4
گزینه هايازیکیباشد،مطلقفراوانییادرصدي

Chart Valuesکنیدانتخابرا.
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Descriptive Statisticsروندیک
ازبعضیمحاسبهبرايآماري

داده هايبرايتوصیفیشاخص هاي
شماروندایندر.استکمی

پراکندگی،شاخص هايمی توانید
ومیانگینوتوزیعشاخص هاي

.کنیدمحاسبهراداده هامجموع

اصلیمنويازAnalyzeسپسو
Descriptiveگزینه Statisticsبعدو
کنیدانتخابراDescriptiveگزینه

.شودظاهرشکلمانندآنپنجرهتا
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Descriptive Statisticsروندیک
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متغیر هاازفهرستیپنجرهایندر
شودمیمشاهدهچپسمتدر
متغیرهايفقطپنجرهایندر(

باکه)می کنیدمشاهدهراکمی
انتقالومتغیرچندیایکانتخاب

انتخابوراستسمتبهآن
برايمی توانOptionsگزینه

همزمانطوربهآنهاازهریک
محاسبهراتوصیفیشاخص هاي

.کرد

رويبرکلیکباOptionsپنجره
Descriptive Optionsمی شودباز.
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متغیر هاازفهرستیپنجرهایندر
شودمیمشاهدهچپسمتدر
متغیرهايفقطپنجرهایندر(

باکه)می کنیدمشاهدهراکمی
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.کرد

رويبرکلیکباOptionsپنجره
Descriptive Optionsمی شودباز.



وMeanگزینهدوانتخابباپنجرهایندر- 1
Sumهادادهمجموعومیانگینتوانیدمی

.آوریدبدسترا
تیکبامی توانیدDispersionقسمتاز- 2

استاندارد،انحرافمناسبگزینه هايزدن
ماگزیمممینیمم،تغییرات،دامنهواریانس،

بهراهادادهمیانگینومعیارانحرافو
.کنیدمحاسبهترتیب

محاسبهبهقادرDistributionبخشدر- 3
توزیعکشیدگیضریبوچولگیضریب

.بودخواهیدهاداده
Displayقسمتدر- 4 Orderمی توانید

.ببینیدشدهدادهترتیب هايباراخروجی ها
می توانیدokوcontinueرويبرکلیکبا- 5

مشاهدهخروجیدرراعملیاتحاصل
.کنید
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یکی از امکانات مفید براي توصیف اطالعات و آنالیز اکتشافی 
.است که داراي امکانات فراوانی استExploreداده ها، روند

یکی از امکانات مفید براي توصیف اطالعات و آنالیز اکتشافی 
.است که داراي امکانات فراوانی استExploreداده ها، روند

.براي خالصه کردن و توصیف مشاهدات از نمودارهاي مناسب بهره گیري نماییدمی توانید Exploreدر روند .براي خالصه کردن و توصیف مشاهدات از نمودارهاي مناسب بهره گیري نماییدمی توانید Exploreدر روند

.  جدول هاي خالصه شده اي از اطالعات مربوط به نمونه ها و زیر گروههایی از نمونه ها را بدست آورید.  جدول هاي خالصه شده اي از اطالعات مربوط به نمونه ها و زیر گروههایی از نمونه ها را بدست آورید

Explore
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.  جدول هاي خالصه شده اي از اطالعات مربوط به نمونه ها و زیر گروههایی از نمونه ها را بدست آورید.  جدول هاي خالصه شده اي از اطالعات مربوط به نمونه ها و زیر گروههایی از نمونه ها را بدست آورید

.در میان اطالعات، نمونه هاي غیرعادي را که مقادیر آنها از سایر نمونه ها بیشتر یا کمتر هستند، کاوش کنید.در میان اطالعات، نمونه هاي غیرعادي را که مقادیر آنها از سایر نمونه ها بیشتر یا کمتر هستند، کاوش کنید

.شاخص هاي آماري مناسب را در گروهها محاسبه کرده و فاصله اطمینان براي میانگین به دست آورید .شاخص هاي آماري مناسب را در گروهها محاسبه کرده و فاصله اطمینان براي میانگین به دست آورید 

.می توانید نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام را براي نمایش توزیع فراوانی در بین گروهها رسم کنید.می توانید نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام را براي نمایش توزیع فراوانی در بین گروهها رسم کنید

.براي بررسی نرمال بودن مقادیر متغیر وابسته در هر گروه استفاده کنیدQ-Qمی توانید از نمودار  .براي بررسی نرمال بودن مقادیر متغیر وابسته در هر گروه استفاده کنیدQ-Qمی توانید از نمودار 

.نمودار مفید جعبه اي را براي مقایسه شاخص هاي میانه، چارك اول و سوم بین گروهها بکار گیرید.نمودار مفید جعبه اي را براي مقایسه شاخص هاي میانه، چارك اول و سوم بین گروهها بکار گیرید



رونددرExploreدرراکمیصفتیکمقادیر
یانمودارازاستفادهباوکیفیمتغیریکسطوح

.کردمقایسهتوصیفیشاخص هاي
مقایسهبرايرونداینازمی توانهمچنین

.کرداستفادهنیزگروهها
کمیمتغیرروندایندر)Scale(متغیرعنوانبهرا

Nominal(کیفیمتغیرووابسته , Ordinal(بهرا
.می گیریمنظردرمتغیرمستقلعنوان

نمودارازتوانیدمیQ-Qبودننرمالآزمونبراي
.کنیداستفادهگروههردروابستهمتغیر

گزینهاصلیمنوازAnalyzed،گزینهdescriptive
statisticsسپسوexploreکنیدانتخابرا.

اگر می خواهید در بین داده ها، اطالعات بیشتري از نمونه ها را جستجو کنید و موشکافانه تر به جزئیات 
.  را به عنوان یک دستور جامع آنالیز اکتشافی داده ها به کار بگیریدExploreدستور . داده ها نگاه کنید
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یک factor listو به پنجره ... تعداد فرزند و / یک متغیر کمی مانند سنdependent listپنجره به -1
.منتقل کنید... گروه خون و/  جنسکیفی مثل متغیر 

و  Statisticsگزینه کنید، در پایین و سمت چپ پنجره،  ها  را محاسبه شاخص فقط اگر می خواهید -2
مورد از هر دو می خواهید و اگر plotsمشاهده کنید گزینه داده ها را فقط نمودار می خواهید اگر 

.  را عالمت دار کنیدBothکنید گزینه استفاده 
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گزینهرويstatisticsآنمحاورهکادرتاکنیدکلیک(explore: statistics)در.شودباز
:کنیدانتخابرازیرهايگزینهازیکهرمی توانیدمحاورهکادراین

گزینهفرضپیشبطورdescriptiveهايشاخصمحاسبهبهمنجرکهاستشدهدارعالمت
.شدخواهدمیانگینبراي%95اطمینانفاصلهیکهمچنینوتوصیفی

گزینهM-estimator،ازآنفاصلهبهبستهدادههربهکهمی شودآماره ايمحاسبهمنجربه
.می دهدوزنمیانگین،

گزینهOut lineمی دهدنمایشراوابستهمتغیرمقادیرکوچکترینوبزرگترینازموردپنج.
گزینهpercentilesمی کندمحاسبهرا95و90و75و50و25و10و5ضروريصدکهاي.
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توضیح اینکه فاصله ي اطمینان 
مذکور، فاصله اي است که با 

درصد، میانگین 95اطمینان 
. جامعه را در بر می گیرد



گزینهاگرplotsبهمربوطپنجرهکنیدانتخابرا
explore: plots)می توانآندروشدهباز)شکلمانند

.کردرسمرازیرنمودارهاي
:هايگزینهباايجعبهنمودار- 1

همبافاکتورمتغیرسطوح- الف
همباوابستهمتغیرسطوح- ب
.هیچکدام- ج

:گزینهدوباتوصیفیهاينمودار- 2
برگوساقهنموداررسم- الف
فراوانیهیستوگرامرسم- ب

Normalityگزینهاگر- 3 plots with testsعالمتداررا
ازاستفادهباتوانمیراتوزیعبودننرمالآزمون.کنید

.میدهدانجامQ-Qنمودار
testSpreadگزینه- 4 vs. level with leveneبهمربوط

هرسطوحدرهاواریانسبودنیکسانبرايلونآزمون
.استفاکتورمتغیرهايازیک

1 2

34
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3



معرفیرا)Employee(استخدامیداده يفایلspssهايدادهمجموعهاز
هرازوشدهانتخابشاغلینبینازنمونه474اطالعاتیفایلایندر.می کنیم

دردادهفایلاینمتغیرهايازتعدادي.استشدهگیرياندازهمتغیر10نمونه
.استشدهآوردهزیرجدول

ماهیت توضیح نام متغیر

تمرین
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ماهیت توضیح نام متغیر

Nominal
Nominal

Scale
Scale
Scale

)زن- مرد (جنسیت 
)برحسب سال(تحصیالت 

)مدیریت- نگهبانی- اداري(گروه شغلی 
حقوق فعلی

سابقه کار فعلی

gender
educ

jobcat
salary

jobtime

در)Salary(شاغلینحقوقمقایسهبرايوکنیدباززیرمسیرازراEmployeeداده هايفایل
.کنیدرسممناسبنمودارآوردهبدستراتوصیفیشاخص هاي،)Jabcat(شغلیگروههر

Program file/ SPSSInc/ SPSS17/ Samples/ Employee.sav



Dependentوابستهمتغیرهايکادربهرا)Salary(حقوقمتغیرExploreمحاورهکادردر-1 list)(
.کنیدمنتقل

Independent(مستقلمتغیرهايکادربهرا)jabcat(شغلیطبقهمتغیر-2 list(کنیدمنتقل.
.شویدمنتقلآنمحاورهکادربهStatisticsکلیداز-3

Dependentوابستهمتغیرهايکادربهرا)Salary(حقوقمتغیرExploreمحاورهکادردر-1 list)(
.کنیدمنتقل

Independent(مستقلمتغیرهايکادربهرا)jabcat(شغلیطبقهمتغیر-2 list(کنیدمنتقل.
.شویدمنتقلآنمحاورهکادربهStatisticsکلیداز-3
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ازبعضیتاشدهعالمتدارقبلازDescriptiveگزینهمحاورهکادرایندر-1
میانگینبراي%95اطمینانفاصلهیکهمراهبهمهمتوصیفیهايآماره

.شودمحاسبهشغلیگروههردرکارمندانحقوق
هردربگیرانحقوقکمترینوبیشترینتاکنیدانتخابراOutliersگزینه-2

.شوندمشخصشغلیطبقه
هردرکارمندانحقوقچندکهايتاکنیدانتخابراPrecentilesگزینه-3

.شودمعلومگروه
...برگردیداصلیمحاورهکادربهتاکنیدکلیکراcontinueکلید

ازبعضیتاشدهعالمتدارقبلازDescriptiveگزینهمحاورهکادرایندر-1
میانگینبراي%95اطمینانفاصلهیکهمراهبهمهمتوصیفیهايآماره

.شودمحاسبهشغلیگروههردرکارمندانحقوق
هردربگیرانحقوقکمترینوبیشترینتاکنیدانتخابراOutliersگزینه-2

.شوندمشخصشغلیطبقه
هردرکارمندانحقوقچندکهايتاکنیدانتخابراPrecentilesگزینه-3

.شودمعلومگروه
...برگردیداصلیمحاورهکادربهتاکنیدکلیکراcontinueکلید
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محاورهکادربهتاکنیدکلیکرا…Plotsگزینهدلخواه،نموداررسمبراي
Explore: Plotsشویدوارد

برگوساقهنموداررسممنظوربهراHistogramوStem-and-Leafگزینهدو
.کنیدانتخابهیستوگرامو

.نماییدمشاهدهخروجیدررانتایجوکنیدکلیکراokوcontinueکلیدهاي



فراوانیجدولیکساختنبراي
معروفتوافقیجدولبهکهدو طرفه
یکی.داردوجودزیاديراه هاياست،

Crossدستورازاستفادهراههاایناز
Tabاست.
اصلیمنويازAnalyzeگزینه

Descriptive Statisticsوکردهانتخابرا
Crosseدستورباسپس Tabکادربه

.شویدواردآنمحاوره

 جدولی را که در آن داده هاي آماري درr سطر وCستون قرار دارند، یک جدول توافقی است  .
در این جدول می توان تعداد           ترکیب مختلف از مقادیر را مشاهده کرد  .
 را برروي یک متغیر کیفی دیگر بررسی کرد) اسمی یا ترتیبی(در چنین جدولی می توان تأثیر یک متغیر کیفی.

×r c
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فراوانیجدولیکساختنبراي
معروفتوافقیجدولبهکهدو طرفه
یکی.داردوجودزیاديراه هاياست،

Crossدستورازاستفادهراههاایناز
Tabاست.
اصلیمنويازAnalyzeگزینه

Descriptive Statisticsوکردهانتخابرا
Crosseدستورباسپس Tabکادربه

.شویدواردآنمحاوره



کیفیمتغیریکCrosstabمحاورهکادردر- 1
متغیریکوRow(s)سطربهمربوطکادربه

ستونبهمربوطکادربهرادیگرکیفی
Culomn(s)کنیدمنتقل.

بایدشماانتخابیمتغیر هايکهباشیدداشتهتوجه
متغیراگریاوباشندرتبه ايیااسمینوعاز

دستهها يبهراآنهاهستندپیوستهکمی
.کنیدبنديطبقهکوچکتر

مقادیروهمبستگیضرایبمی خواهیداگر- 2
مربوطهايگزینهکنید،محاسبهراکاي اسکور

.کنیدانتخابStatisticsپنجرهدرراآنهابه

1 2
کیفیمتغیریکCrosstabمحاورهکادردر- 1

متغیریکوRow(s)سطربهمربوطکادربه
ستونبهمربوطکادربهرادیگرکیفی

Culomn(s)کنیدمنتقل.
بایدشماانتخابیمتغیر هايکهباشیدداشتهتوجه
متغیراگریاوباشندرتبه ايیااسمینوعاز

دستهها يبهراآنهاهستندپیوستهکمی
.کنیدبنديطبقهکوچکتر

مقادیروهمبستگیضرایبمی خواهیداگر- 2
مربوطهايگزینهکنید،محاسبهراکاي اسکور

.کنیدانتخابStatisticsپنجرهدرراآنهابه
82



Crosstabدستورتوسطکهدوطرفه ايجدولدر- 1

همبستگیضریبمی توانیدمی آید،بدست
)Correlation(اسکوئرکايآمارهیا)Chi-

square(نماییدمحاسبهرا.
درکهضرایبیازاسمیمتغیرهايهمبستگیبراي- 2

.کنیداستفادهاستآمدهNominalکادر
کهضرایبیازترتیبیمتغیرهايهمبستگیبراي- 3

.کنیداستفادهاستآمدهOrdinalکادردر
ازاست،فاصله ايدیگريواسمیمتغیریکاگر- 4

.کنیداستفاده)Eta(اتاضریب

1

2 3

4

Crosstabدستورتوسطکهدوطرفه ايجدولدر- 1

همبستگیضریبمی توانیدمی آید،بدست
)Correlation(اسکوئرکايآمارهیا)Chi-

square(نماییدمحاسبهرا.
درکهضرایبیازاسمیمتغیرهايهمبستگیبراي- 2

.کنیداستفادهاستآمدهNominalکادر
کهضرایبیازترتیبیمتغیرهايهمبستگیبراي- 3

.کنیداستفادهاستآمدهOrdinalکادردر
ازاست،فاصله ايدیگريواسمیمتغیریکاگر- 4

.کنیداستفاده)Eta(اتاضریب
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4

.موضوع همبستگی را در بخش بعدي به تفصیل بررسی می کنیم



به Sampleرا از پوشه 1991U.S. General Social Surveyبراي انجام این تمرین، داده هاي 
.آدرس زیر بازکنید

Program file/ SPSSInc/ SPSS16/ Samples
.  در این فایل، متغیرهاي متفاوتی وجود دارند که تعدادي از آنها را در زیر معرفی می کنیم

.بکار می بریم1991از این به بعد این فایل داده را با نام مختصر 

نوع توضیح نام متغیر

به Sampleرا از پوشه 1991U.S. General Social Surveyبراي انجام این تمرین، داده هاي تمرین
.آدرس زیر بازکنید

Program file/ SPSSInc/ SPSS16/ Samples
.  در این فایل، متغیرهاي متفاوتی وجود دارند که تعدادي از آنها را در زیر معرفی می کنیم

.بکار می بریم1991از این به بعد این فایل داده را با نام مختصر 
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نوع توضیح نام متغیر

Nominal
Nominal
Nominal
Ordinal
Scale
Scale
Scale
Scale

)زن- مرد (جنسیت
)سایر نژادها–سفید –سیاه (نژاد

)غرب- شمال غربی –شمال شرقی (منطقه محل سکونت 
)خسته کننده–معمولی –هیجان انگیز (زندگی را چگونه می بینید 

تعداد خواهر و برادر
تعداد فرزند
سن

)برحسب سال(تحصیالت 

Sex
Race

Region
Life
Sibs

Childs
Age

Educe

سال به باال  در سال 18نفر از جمعیت 1517این داده ها مربوط به یک مطالعه اجتماعی است که بر روي 
.در ایاالت متحده امریکا انجام شده است1991



روندوکنیدبازرا1991هايدادهفایل
Crosstabکنیدفراخوانیزیرفرمانازرا:

Analyze/Descriptive Statistics/Cross Tab
:کنیددنبالرازیرمراحلسپس

جنسیتمتغیرCrosstabمحاورهکادردر- 1
بهراLifeمتغیروRow(s)سطرهاکاردبهرا

وارد،column(s)ستون هابهمربوطکادر
.کنید

دواینخوشه ايستونینموداررسمبراي- 2
Displayگزینهمتغیر، Clustered Bar Charts

.کنیددارعالمترا
محاورهکادربهتاکنیدانتخابراCellsگزینه

...شویدمنتقلآن

روندوکنیدبازرا1991هايدادهفایل
Crosstabکنیدفراخوانیزیرفرمانازرا:

Analyze/Descriptive Statistics/Cross Tab
:کنیددنبالرازیرمراحلسپس

جنسیتمتغیرCrosstabمحاورهکادردر- 1
بهراLifeمتغیروRow(s)سطرهاکاردبهرا

وارد،column(s)ستون هابهمربوطکادر
.کنید

دواینخوشه ايستونینموداررسمبراي- 2
Displayگزینهمتغیر، Clustered Bar Charts

.کنیددارعالمترا
محاورهکادربهتاکنیدانتخابراCellsگزینه

...شویدمنتقلآن
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گزینهCountsقسمتدرشدهبازمحاورهکادردر- 1
Observedندهیدتغییرراآناست،شدهعالمتدار.

دارعالمتراRowگزینهPercentagesبخشدر- 2
.کنید

کلیکترتیببهراOkوContinueکلیدپایاندر- 3
.کنیدمشاهدهSPSSخروجیدررانتایجوکنید

گزینهCountsقسمتدرشدهبازمحاورهکادردر- 1
Observedندهیدتغییرراآناست،شدهعالمتدار.

دارعالمتراRowگزینهPercentagesبخشدر- 2
.کنید

کلیکترتیببهراOkوContinueکلیدپایاندر- 3
.کنیدمشاهدهSPSSخروجیدررانتایجوکنید
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ًدوجدولیکساختبرايقبال
Crossدستورازبعدي Tabاستفاده

ساختبرايبهترراهیک.نمودیم
بیشترابعادبایابعديدوجداول
ازTablesدستورازاستفاده

انتخابوAnalyzeاصلیمنوي
Customگزینه tablesمی
.باشد

ًدوجدولیکساختبرايقبال
Crossدستورازبعدي Tabاستفاده

ساختبرايبهترراهیک.نمودیم
بیشترابعادبایابعديدوجداول
ازTablesدستورازاستفاده

انتخابوAnalyzeاصلیمنوي
Customگزینه tablesمی
.باشد
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 در پنجرهCustom tables
متغیرهاي اسمی، رتبه اي و 

یا گروه بندي شده مورد نظر 
را به مکانهاي کادري سطري 

.و ستونی انتقال می دهیم
 می توان بیش از یک متغیر

اسمی یا گروه بندي شده را 
به هر مکان کادري سطري 

.یا ستونی انتقال داد

 در پنجرهCustom tables
متغیرهاي اسمی، رتبه اي و 

یا گروه بندي شده مورد نظر 
را به مکانهاي کادري سطري 

.و ستونی انتقال می دهیم
 می توان بیش از یک متغیر

اسمی یا گروه بندي شده را 
به هر مکان کادري سطري 

.یا ستونی انتقال داد
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دستوراتازیکهردرطرفهدوجدولیکاگر
ExploreیاcrosstabیاوTableخروجیدر
SPSSجايسادگیبهمی توانکرده اید،ایجاد

کلیکدابلبا.کردعوضراهاستونوهاسطر
را)باالشکل(جدولویراشگرجدولروي

.کنیدمشاهده
تاکنیدکلیکگردانجدولآیکونروياینک

pivotingمحاورهکادر Traysمکاندر.شودباز
کوچکمربعچندیایکپنجرهاینستونوسطر

راآنهااگرکهکنیدمیمشاهدهوقرمزسبزرنگبه
.کردخواهندتغییرخروجیجدولکنید،جابهجا

آیکون جدول گردان
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دستوراتازیکهردرطرفهدوجدولیکاگر
ExploreیاcrosstabیاوTableخروجیدر
SPSSجايسادگیبهمی توانکرده اید،ایجاد

کلیکدابلبا.کردعوضراهاستونوهاسطر
را)باالشکل(جدولویراشگرجدولروي

.کنیدمشاهده
تاکنیدکلیکگردانجدولآیکونروياینک

pivotingمحاورهکادر Traysمکاندر.شودباز
کوچکمربعچندیایکپنجرهاینستونوسطر

راآنهااگرکهکنیدمیمشاهدهوقرمزسبزرنگبه
.کردخواهندتغییرخروجیجدولکنید،جابهجا



نمودارهاي توصیفی
نمودارهاي توزیعی
نمودارهاي تحلیلی

نمودارهاي توصیفی
نمودارهاي توزیعی
نمودارهاي تحلیلی
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SPSSمتغیرنوعبرحسبمتعددينمودارهاي
.می گذاردشمااختیاردرکلیدستهدودرها،

که)متقابلاثر(Interactiveنمودارهاي- 1
برايودارندنقشمتغیردوآندرحداقل
نمودارهااینازهامتغیرمتقابلاثراتنمایش
.می کنیماستفاده

نمایشبرايکهسادهتوصیفینمودارهاي- 2
.می کنیماستفادهآنهاازفراوانیتوزیعشکل

هادادهبرايسادهنموداریکمی خواهیداگر
وGraphsگزینهاصلیمنويازکنیدرسم

Legacyگزینه Dialogsوانتخابرا
.کنیدانتخابرادلخواهنمودارسپس
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SPSSمتغیرنوعبرحسبمتعددينمودارهاي
.می گذاردشمااختیاردرکلیدستهدودرها،

که)متقابلاثر(Interactiveنمودارهاي- 1
برايودارندنقشمتغیردوآندرحداقل
نمودارهااینازهامتغیرمتقابلاثراتنمایش
.می کنیماستفاده

نمایشبرايکهسادهتوصیفینمودارهاي- 2
.می کنیماستفادهآنهاازفراوانیتوزیعشکل

هادادهبرايسادهنموداریکمی خواهیداگر
وGraphsگزینهاصلیمنويازکنیدرسم

Legacyگزینه Dialogsوانتخابرا
.کنیدانتخابرادلخواهنمودارسپس



)Bar charts(-براينموداراین
کهپیوستهمتغیرهايواستکیفیمتغیرهاي

گیرندمیبردررامقادیرازوسیعیطیف
.نیستمناسب

برايسادهستونینموداریکمی خواهیداگر
اصلیمنويازابتدا.کنیدترسیمدلخواهمتغیر
راBarگزینهوکنیدانتخابراGraphsگزینه
Barمحاورهکادرتاکنیدکلیک Chartباز
.شود
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)Bar charts(-براينموداراین
کهپیوستهمتغیرهايواستکیفیمتغیرهاي

گیرندمیبردررامقادیرازوسیعیطیف
.نیستمناسب

برايسادهستونینموداریکمی خواهیداگر
اصلیمنويازابتدا.کنیدترسیمدلخواهمتغیر
راBarگزینهوکنیدانتخابراGraphsگزینه
Barمحاورهکادرتاکنیدکلیک Chartباز
.شود



)Bar Chart( -نمودارازمتفاوتنوعسهسپس
:کنیدانتخابراشدهارائهستونی

1 -Simple:ارائهمتغیریکوضعیتنمایشبرايسادهنموداریک
.می دهد

2 -Clustered:بهمتغیردووضعیتنمایشبراينموداریک
کیفیمتغیریکبایدنمودارایندر.میکندارائهايخوشهصورت

Categoryپنجرهبه AxisپنجرهبهدیگرکیفیمتغیریکوDefine
Clusters By:کنیدمنتقل.

3-Stacked:همدیگرامتداددرومتغیردووضعیتبراينموداري
یکبایدنیزنمودارایندر.میدهدنمایشايپشتهصورتبه

Categoryپنجرهبهکیفیمتغیر Axisبهدیگرکیفیمتغیریکو
Defineپنجره Clusters By:کنیدمنتقل.

.برویدآنپنجرهبهDefineگزینهانتخاببا
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)Bar Chart( -نمودارازمتفاوتنوعسهسپس
:کنیدانتخابراشدهارائهستونی

1 -Simple:ارائهمتغیریکوضعیتنمایشبرايسادهنموداریک
.می دهد

2 -Clustered:بهمتغیردووضعیتنمایشبراينموداریک
کیفیمتغیریکبایدنمودارایندر.میکندارائهايخوشهصورت

Categoryپنجرهبه AxisپنجرهبهدیگرکیفیمتغیریکوDefine
Clusters By:کنیدمنتقل.

3-Stacked:همدیگرامتداددرومتغیردووضعیتبراينموداري
یکبایدنیزنمودارایندر.میدهدنمایشايپشتهصورتبه

Categoryپنجرهبهکیفیمتغیر Axisبهدیگرکیفیمتغیریکو
Defineپنجره Clusters By:کنیدمنتقل.

.برویدآنپنجرهبهDefineگزینهانتخاببا



فرضپیشطوربهستونینمودارهايازیکهردر
Nگزینه of Caseفراوانیعنوانبهرانمونهتعدادکه

.استشدهانتخابمی گیرد،نظردرستونها
باشند،درصديفراوانیستونها،می خواهیداگر

%گزینه of caseکنیدانتخابرا.
گزینهباشندتجمعیفراوانیستونها،می خواهیداگر

cum.n of caseکنیدانتخابرا.
نسبیتجمعیفراوانیستونها،می خواهیداگر

%.cumگزینهباشند of caseکنیدانتخابرا.
دیگريمتغیرمیانگینستونها،می خواهیداگر

otherگزینهباشند summary functionوانتخابرا
.کنیدواردرانظرتانموردمتغیرآنپنجرهدر
آمارهمی خواهیددیگر،متغیرمیانگینجايبهاگر

کنیدانتخاب)...وواریانسومیانهمانند(دیگري
changeگزینه statistics...پنجرهدرودهیدفشاررا

.کنیدانتخابراگزینهیکآن
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فرضپیشطوربهستونینمودارهايازیکهردر
Nگزینه of Caseفراوانیعنوانبهرانمونهتعدادکه

.استشدهانتخابمی گیرد،نظردرستونها
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otherگزینهباشند summary functionوانتخابرا
.کنیدواردرانظرتانموردمتغیرآنپنجرهدر
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)line chart(-سهبهنموداراین
:داردوجودزیرشکل

.)simple(سادهنمودار- 1
دوتوزیعنمایشبرايکه)multiple(گانهچند- 2

.شودمیاستفادههمبهنسبتمتغیر
drop(خطیتکه- 3 - line(دوبیشینهوکمینهکه

.میدهدنمایشراهمبهنسبتمتغیر
Dataبخشدرابتدا in chart Areرانمودارمحور

.نماییدانتخاب
نظرموردمتغیرقبلمانندDefineگزینهانتخاببا

نموداریکتاکنیدانتخابرامناسبهايوگزینه
.شودرسمخطی
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)area chart(-استخطینمودارمانند
دادهنمایشمتغیربهمربوطنواحیخطوطبجايکه
.شودمی
گزینهوکنیدانتخابراGraphsگزینهاصلیمنوياز

AreaپنجرهتاکنیدکلیکراArea Chartشودباز.
کنیدانتخابراSimpleگزینهاگرپنجرهایندر

.کنیدرسمسطحینمودارمتغیریکبرايمی توانید
دوبرايمی توانیدکنیدانتخابراStackedگزینهاگر

.کنیدرسمرانموداراینايپشتهصورتبهومتغیر
نظرموردمتغیرانتخابوDefineگزینهانتخاببا

.کنیدرسمسطحینمودارمی توانید
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)pie chart(-براينمودارایناز
هرمی کنیماستفادهکیفیمتغیرهايوضعیتنمایش

استفادهنیزدیگرمتغیرهايبرايموارديدرچند
.می شود

وکنیدانتخابراGraphsگزینهاصلیمنوياز
PieپنجرهتاکنیدکلیکراPieگزینه Chart)شکل
راDefineکلیداستکافی.شودباز)راستسمت
.شودبازچپسمتمحاورهکادرتاکنیدکلیک

کادربهرانظرموردمتغیرمحاورهکادرایندر
Defin Slices By:انتخابرامناسبگزینهوببرید

نمودارتاکنیدانتخابراOKکلیدادامهدر.کنید
.شودرسمايدایره

97

)pie chart(-براينمودارایناز
هرمی کنیماستفادهکیفیمتغیرهايوضعیتنمایش

استفادهنیزدیگرمتغیرهايبرايموارديدرچند
.می شود

وکنیدانتخابراGraphsگزینهاصلیمنوياز
PieپنجرهتاکنیدکلیکراPieگزینه Chart)شکل
راDefineکلیداستکافی.شودباز)راستسمت
.شودبازچپسمتمحاورهکادرتاکنیدکلیک

کادربهرانظرموردمتغیرمحاورهکادرایندر
Defin Slices By:انتخابرامناسبگزینهوببرید

نمودارتاکنیدانتخابراOKکلیدادامهدر.کنید
.شودرسمايدایره



)Box plot(–براينموداراین
مناسببسیارکمیمتغیرهايوضعیتنمایش

میانه،هايآمارهازآنرسمدرزیرااست
متغیریکبیشینهوکمینهمقادیروچارکها
.شودمیاستفاده

براي)simple(سادهصورتبهنموداراین
خوشهصورتبهومتغیریکوضعیتنمایش

متغیردووضعیتمقایسهبراي)clustered(اي
.میشوداستفادههمبرابردر
وکنیدانتخابراGraphsگزینهاصلیمنوياز

Boxگزینه plotمربوطپنجرهتاکنیدکلیکرا
.شودبازآنبه
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Simpleگزینهانتخابباپنجرهایندر
برايايجعبهنموداریکمی توانید

.کنیدرسممتغیریک
کنیدانتخابراClusteredگزینهاگر

صورتبهنموداریکمی توانید
رسممتغیرچندیادوبرايخوشه اي

.کنید
وکنیدکلیکDefineگزینهرويبر

یکمناسبمتغیرهايانتخابباسپس
.کنیدرسمايجعبهنمودار
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)Histogram( -ایناز
کمیمتغیرهايتوزیعنمایشبراينمودار
کهباشیدداشتهنظردروکنیداستفاده

وسیعیطیفکهپیوستهمتغیرهايبراي
.نیستمناسبمیگیرندبردررامقادیراز
انتخابراGraphsگزینهاصلیمنوياز

تاکنیدکلیکراHistogramگزینهوکنید
.شودبازمربوطهپنجره
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سمتکادربهنظرموردمتغیر
گزینهازکنیدمنتقلراست

Display Normal Curveبراي
باهادادهنمودارتوزیعمقایسه
.کنیداستفادهنرمالتوزیع
کنیدکلیکOKرويبرسپس

سمتکادربهنظرموردمتغیر
گزینهازکنیدمنتقلراست

Display Normal Curveبراي
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Stem & leaf -
خوبیبهراداده هاتوزیعنحوهنموداراین

شاملکهصورتاینبهمی کندوصف
.استبرگتعداديوساقهتعدادي

درموردتعدادوساقهاندازهنمودارپاییندر
چونمثالعنوانبه.استآمدهبرگهر

2آنساقه23عدددراست،10ساقهاندازه
واستگرفته شدهنظردر3آنبرگو

استمورد2شاملبرگهرچونهمین طور
.استبرگهاتعدادبرابردوفراوانی ها

اطالعاتبرگوساقهنموداراینبنابراین
معلومرامتغیریکمقادیربهراجعدقیقتري
.می کند

حقیقیمقادیربهرابرگوساقهاینکهبراي
پهنايدرراساقهمقداربایدکنیمتبدیل
جمعآنبرگباسپسوکنیمضربساقه
.کنیم
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Stem & leaf -
خوبیبهراداده هاتوزیعنحوهنموداراین
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آزمون فرضیهآزمون فرضیه
11--ttیک نمونه ايیک نمونه اي

22--ttزوجیزوجی

33--ttدو نمونه مستقلدو نمونه مستقل

آنالیز واریانس یک طرفهآنالیز واریانس یک طرفه••

تحلیل همبستگیتحلیل همبستگی••

آزمونهاي ناپارامتريآزمونهاي ناپارامتري••
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انتخاب مناسب آزمون آماري درspss
مطرح می آماري یکی از مهم ترین سواالتی که در انجام پژوهش هاي

.  در تحقیقات میدانی استآماري شود انتخاب مناسب روش تحلیل
از فاکتورهاي ویژگیهاي نمونه، انواع داده  آماري معموال نوع آزمون هاي

.ها و همچنین نوع تحلیلی که مورد نیاز آمارگر است، مشخص می شود
.رمی گرددباین تحلیل ها به دوبخش عمده 

  آزمونهاي پارامتریک
  آزمونهاي ناپارامتریک
  آزمونهاي پارامتریک به فرضیاتی نظیر، فاصله اي بودن مقیاس ها نرمال

.  بودن توزیع متغیر، و یکسان بودن واریانس جامعه ها نیاز دارند
آزمونهاي ناپارامتریک به فرضیات باال نیاز ندارند  ..
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در حالت کلی قبل از هر چیز باید به نرمالیتی توزیع متغیر بپردازیم؛ به طور کلی اگر 
و یا آنالیز واریانس و در صورت نرمال نبودن tتوزیع متغیر نرمال باشد از آزمون هاي

.تري استفاده می شودمتوزیع متغیر از آزمون هاي ناپارا
.ایمنشان داده نحوه انتخاب آزمون ها را به ترتیب براي یک و دو و بیشتر از دو متغیر را 
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براي چک کردن نرمالیتی داده ها چندین گام وجود دارد:
گام اول:
این کار را . ابتدا چولگی و کشیدگی داده هایتان را آزمون کنید

:انجام دادAnalyzeمنوي می توان از مسیر زیر در
Analyze> Descriptive Statistics> Descriptives
 در کادر محاوره اي که باز می شود متغیر هایی که می خواهید

چولگی و کشیدگی آن را آزمون کنید را به کادر سفید انتقال 
.دهید

کلیک کنید و در کادر محاوره ي آن optionsسپس روي کلید 
را فعال کنید kurtosisو Skewnessگزینه هاي 
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چولگی)Skewness( در حقیقت
تقارن تابع توزیع براي بررسی معیاري 
.  می باشد



نشان دهنده ) kurtosis(کشیدگی 
.  قله مندي یک توزیع است



در حالت کلی معموال چنانچه چولگی و 
متغیرباشند ) -2، 2(کشیدگی در بازه 

.هستتوزیع نرمالداراي 
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 پس از بررسی عادي یا نرمال بودن کشیدگی و چولگی توزیع
بروید تا از نرمال بودن شاپیرو ویلک ، به سراغ آزمون متغیر

Analyzeمنوي براي این کار از . داده هایتان مطمئن گردید
وارد کادر محاوره را انتخاب تا Exploreدستور زیر بصورت 
.دیشومربوطه 

Analyze > Descriptive Statistics >  Explore

 پس از بررسی عادي یا نرمال بودن کشیدگی و چولگی توزیع
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 پنجره درExploreي که نرمال بودن آن جهت بررسی متغیر
را مطابق شکل وارد لیست متغیر هاي وابسته مدنظر می باشد،

رفته plotsسپس به منوي . کنید و سایر جاها را خالی بگذارید
.را تیک دار کنیدNormality plots with testsو گزینه 



 با این عمل خروجی شما شامل جدولی است تحت عنوان
Tests of Normality که به شما دو مقدار سطح

.  معناداري را براي هر کدام از متغیر ها به طور مجزا می دهد
این مقادیر در تشخیص نرمالیتی داده ها بسیار تعیین کننده 

.است
 معموال چنانچه سطح معناداري در آزمونShapiro-Wilk

0/05نمایش داده می شود بیشتر از sigکه در این جدول با 
.  باشد می توان داده ها را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد
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0/05نمایش داده می شود بیشتر از sigکه در این جدول با 
.  باشد می توان داده ها را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد



 در پنجرهExploreبه طور پیش فرض  ،که در گام دوم معرفی شد
نمودارهاي جعبه اي،

Q-Q plot نمودار شاخ و برگ ظاهر می شودو  .
 در همان کادر محاورهPlots  چک کنید که گزینه هاي مربوط به نمودار شاخ
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براي آزمون فرضیه در مورد متغیرهایی که داراي دو سطح هستند، 
:وجود داردtسه نوع آزمون 

tیک نمونه اي
tزوجی
tدو نمونه مستقل
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:وجود داردtسه نوع آزمون 
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tزوجی
tدو نمونه مستقل




 از این آزمون زمانی استفاده می شود که محقق می خواهد
آیا میانگین یک متغیر برابر با مقدار خاصی می باش؟ بداند،

محقق قصد دارد بررسی نماید آیا یک میانگین نمرات : مثال
می باشد یا نه؟14دانشجویان دانشگاه برابر با 
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آیا میانگین یک متغیر برابر با مقدار خاصی می باش؟ بداند،

محقق قصد دارد بررسی نماید آیا یک میانگین نمرات : مثال
می باشد یا نه؟14دانشجویان دانشگاه برابر با 



 با کلیک بر منويAnalyze از پنجره فرعی باز شده بر ،
کلیک کرده، آنگاه بر دکمه Compare Meansدکمه 

One –Sample T-Testکلیک کنید .
 با انتخاب متغیر مورد آزمون و انتقال آن به کادر مقابل و

تعیین عدد مورد نظر براي بررسی فرضیه آزمون انجام می 
.  گیرد

 با کلیک بر دکمهOption برآورد فاصله اي در سطح
.  اطمینان تعیین شده توسط شما، محاسبه می گردد
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 یک شرکت تولید کننده صفحه ترمز باید صفحه ترمز هایی
داشته باشند، بخش کنترل 322mmتولید کند که قطري معادل 
صفحه از صفحات تولیدي را 16کیفیت به صورت تصادفی 

گرفته و اندازه گیري میکند، براي اطمینان از صحت کیفیت  
استفاده میکنیم tمحصوالت از آزمون 

 یک شرکت تولید کننده صفحه ترمز باید صفحه ترمز هایی
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این آزمون زمانی استفاده میشود که ما یک گروه را دوبار اندازه گیري نماییم  .
گروه از افراد یکاگر هدف، بررسی اثر یک رژیم غذایی برکاهش وزن : مثال

ابتدا یک بار وزن افراد را قبل از رژیم غذایی و بار دیگر وزن همان افراد . باشد
. را بعد از رژیم غذایی اندازه گیري مینماییم

 در آزمونt دست می باشدوابسته در نمونه زوج شده دو.
 فرضیهH0 و) صفر بودن میانگین اختالفات(عدم اختالف در مقادیر دو نمونه
H1 آزمون دو طرفه(وجود تفاوت در مقادیر دو نمونه  (
 ممکن است ادعا مبنی بر بزرگتر یا کمتر بودن مقادیر یکی از نمونه ها نسبت به

.دیگري باشد
 و ) قبل و بعد(تکراري روش  اندازه هاي دو نوع مطالعه یعنی براي آزمون این

.  میگیردمورد استفاده قرار روش آزمودنی هاي جور شده 
 در دو نوبت ) شرکت کننده در آزمون(در روش اندازه هاي تکراري، هر آزمودنی

.سنجش قرار می گیرد،  مورد یا در دو موقعیت با یک معیار
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.سنجش قرار می گیرد،  مورد یا در دو موقعیت با یک معیار



 در فایل داده هايSPSS براي انجام آزمونt نمونه هاي زوجی هر
متغیر اول نشان دهنده  . آزمودنی داراي دو مقدار براي یک ویژگی می باشد

مقدار کسب شده بر اساس اولین تکرار و دومین متغیر نشان دهنده اندازه  
.بدست آمده به ازاي تکرار دوم است

 یا در دو  (سوال مهم این است که آیا تفاوت میانگین در دو نوبت
.  تفاوت معنی داري با صفر دارد یا خیر) موقعیت اندازه گیري
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 یا در دو  (سوال مهم این است که آیا تفاوت میانگین در دو نوبت
.  تفاوت معنی داري با صفر دارد یا خیر) موقعیت اندازه گیري



سپس .را اجرا کنیدAnalyzeرا از منو Compare Meansفرمان 1.
Paires –Sample T-Testرا تأیید نمایید  .

.در پنجره اي که باز می شود2.

.  متغیر دلخواه اول را کلیک کرده و وارد کادر می کنیم3.

.  متغیر دوم را وارد کادر می کنیم4.
.5Okرا کلیک می کنیم  .
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  در واقع این آزمون براي ارزیابی اختالف معنی دار بین میانگین یک
)با استفاده از آزمون فرضیه(صفت کمی در دو گروه استفاده می شود 

وجود تفاوت H1برابري میانگین دو نمونه و H0در این آزمون فرضیه 
و یا ممکن است ادعا مبنی بر  ) آزمون دو طرفه(در میانگین دو نمونه 

.بزرگتر بودن میانگین یکی از نمونه ها نسبت به دیگري باشد
 در این آزمون هر فردي بایستی یک متغیر بیان کننده ویژگی مورد آزمون

.و یک متغیر گروه بندي داشته باشد
  متغیر گروه بندي، افراد را به دو گروه جدا از هم مانند جنسیت تقسیم

.می کند
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.می کند



.متغیر مورد آزمون در هر دو جامعه باید داراي توزیع نرمال باشد
اگر توزیع غیرنرمال باشد، براي نتایج دقیق به نمونه هاي بزرگتر نیاز بوده و  

در غیر اینصورت آزمونهاي  . یا با تبدیل مناسب متغیر را نرمال نماییم
.  ناپارامتري راه حل مناسب است

واریانس متغیر مورد آزمون، در هر دو گروه ممکن است یکسان یا متفاوت 
.باشد

نابرابر بودن  - 2فرض برابري و -1: ، براي هر دو حالتSPSSدر tآزمون 
.  واریانسهاي دو جامعه انجام می شود

براي این منظور ابتدا، آزمون لون برابري واریانس هاي دو جامعه را ارزیابی  
.  می کنیم
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.  را اجرا کنیدAnalyzeاز منو Compare Meansفرمان 1.

را تأیید کنید که در نتیجه independent sample Ttestسپس 2.
.  پنجره اي باز می شود



. می کنیمTest Variableمتغیر اول را وارد بخش 1.

.  می کنیمGrouping Variableمتغیر دوم را وارد بخش 2.

.  را می زنیم پنجره اي باز می شودDefine Groupsکلید 3.

Groupو Group1جلوي 4. کدهاي تعریف شده براي متغیر 2
. گروه بندي را وارد می کنیم

.5Continue وOkرا تأیید کنیم .
، tنتایج در جدولی ظاهرمی شود که مطابق جداول آزمون هاي قبلی 

mean و ،var را بدست آورده و نتایج آزمون را بر اساس
)  فرض برقراري برابري واریانسها(نتیجه تست اولیه لون 

. ارزیابی می کنیم
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mean و ،var را بدست آورده و نتایج آزمون را بر اساس
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. ارزیابی می کنیم
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 وقتی بخواهیم میانگین هاي یک صفت کمی را درسه یا بیش از
سه گروه مقایسه کنیم، آنالیز واریانس یک طرفه راه حل مناسبی 

.  است
 در واقع این تجزیه و تحلیل، ما را در فهم تفاوت بین گروه ها

.  یاري می کند
هرگاه بخواهیم اثر عاملی با بیش از دو سطح را بر در واقع ،

متغیر پاسخ بررسی کنیم، از آنالیز واریانس یک طرفه کمک می 
.گیریم

 وقتی بخواهیم میانگین هاي یک صفت کمی را درسه یا بیش از
سه گروه مقایسه کنیم، آنالیز واریانس یک طرفه راه حل مناسبی 

.  است
 در واقع این تجزیه و تحلیل، ما را در فهم تفاوت بین گروه ها

.  یاري می کند
هرگاه بخواهیم اثر عاملی با بیش از دو سطح را بر در واقع ،

متغیر پاسخ بررسی کنیم، از آنالیز واریانس یک طرفه کمک می 
.گیریم
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 براي انجام آنالیز واریانس نیز همانند سایر آزمون هاي پارامتري
باید پیش فرض هایی برقرار باشد؛ این پیش فرض ها به قرار 

:زیرند
 نمونه هاي گرفته شده از هر جامعه کامال تصادفی و مستقل

.باشند
 در هر کدام از ) صفت مورد بررسی(متغیر تصادفی مورد نظر

.جامعه ها از توزیع نرمال پیروي کنند
واریانس متغیر تصادفی در همه جامعه ها برابر باشند.

 براي انجام آنالیز واریانس نیز همانند سایر آزمون هاي پارامتري
باید پیش فرض هایی برقرار باشد؛ این پیش فرض ها به قرار 

:زیرند
 نمونه هاي گرفته شده از هر جامعه کامال تصادفی و مستقل

.باشند
 در هر کدام از ) صفت مورد بررسی(متغیر تصادفی مورد نظر

.جامعه ها از توزیع نرمال پیروي کنند
واریانس متغیر تصادفی در همه جامعه ها برابر باشند.
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آنالیز واریانس یک طرفه درSPSSرا از مسیر انجام می پذیرد:


Analyze > Compare means > one-Way anova

نکته مهمی که در انجام این آزمون درSPSS باید به آن توجه
نمود، وجود گزینه اي است که می توان تساوي واریانس ها را 

.تایید یا رد کرد
با این حال معموال براي انجام صحیح آنالیز واریانس یک طرفه 
مانند هر آزمون دیگر بهتر است ابتدا آزمون هاي برقراري پیش 

را انجام دادنرمالیتیفرض

آنالیز واریانس یک طرفه درSPSSرا از مسیر انجام می پذیرد:


Analyze > Compare means > one-Way anova

نکته مهمی که در انجام این آزمون درSPSS باید به آن توجه
نمود، وجود گزینه اي است که می توان تساوي واریانس ها را 

.تایید یا رد کرد
با این حال معموال براي انجام صحیح آنالیز واریانس یک طرفه 
مانند هر آزمون دیگر بهتر است ابتدا آزمون هاي برقراري پیش 

را انجام دادنرمالیتیفرض
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 فرض کنید که یک متخصص تغذیه بخواهد تا سه نوع روش
مختلف را در افرادي که براي کاهش وزن خود به او مراجعه 

او نمونه اي تصادفی از این افراد . کرده اند ، با هم مقایسه کند
می گیرد و آن ها را به طور کامال تصادفی به سه 15به اندازه ي 

به گروه اول براي کاهش وزن، دارو به . گروه تقسیم می کند
. گروه دو ورزش و به گروه سوم رژیم غذایی تجویز می کند

 فرض کنید که یک متخصص تغذیه بخواهد تا سه نوع روش
مختلف را در افرادي که براي کاهش وزن خود به او مراجعه 

او نمونه اي تصادفی از این افراد . کرده اند ، با هم مقایسه کند
می گیرد و آن ها را به طور کامال تصادفی به سه 15به اندازه ي 

به گروه اول براي کاهش وزن، دارو به . گروه تقسیم می کند
. گروه دو ورزش و به گروه سوم رژیم غذایی تجویز می کند
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 در جدول زیر کاهش وزن افراد، قبل و بعد از تجویز گرد آمده
.است

 فرمت ورود اطالعات باال به گونه اي است که مقادیر عددي
ثبت کرده و متغیري reductionجدول در یک متغیر مثالً 

باشد با کدهاي ) method(دیگري که بیان کننده گروه تیمار 
.به ترتیب براي رژیم، ورزش و دارو استفاده می نماییم3، 2، 1

 در جدول زیر کاهش وزن افراد، قبل و بعد از تجویز گرد آمده
.است

 فرمت ورود اطالعات باال به گونه اي است که مقادیر عددي
ثبت کرده و متغیري reductionجدول در یک متغیر مثالً 

باشد با کدهاي ) method(دیگري که بیان کننده گروه تیمار 
.به ترتیب براي رژیم، ورزش و دارو استفاده می نماییم3، 2، 1
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 حال مسیر آنالیز واریانس یک
طرفه را طی کنید 

Analyze > Compare
means > one-Way anova

 حال مسیر آنالیز واریانس یک
طرفه را طی کنید 

Analyze > Compare
means > one-Way anova
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 در کادر محاوره ي در
Dependant listقسمت 

متغیر تصادفی وابسته خود را 
یا متغیري  ) طرح آزمایش(

که می خواهید آنالیز  
واریانس را روي آن انجام 

.  دهید وارد نمایید
 و در قسمتFactor  متغیر

، )طرح آزمایش(عامل خود 
یا همان متغیري که تفکیک  
گروه را در آن انجام دادید، 

.وارد نمایید

 در کادر محاوره ي در
Dependant listقسمت 

متغیر تصادفی وابسته خود را 
یا متغیري  ) طرح آزمایش(

که می خواهید آنالیز  
واریانس را روي آن انجام 

.  دهید وارد نمایید
 و در قسمتFactor  متغیر

، )طرح آزمایش(عامل خود 
یا همان متغیري که تفکیک  
گروه را در آن انجام دادید، 

.وارد نمایید
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 کادر محاورهبه قبل از انجام آنالیز واریانسoptionرفته
گزینه هايDescriptiveوHomogeneity of Variance Test

.  نیدبزرا تیک 
 و آزمون برابري یفیتوصشاخصهاي این گزینه ها به ترتیب

.واریانس ها را در بین گروه ها انجام می دهد
 هايدکمه در آخرcontinueوok را کلیک کنید تا به شما

.خروجی را بدهد
 درANOVA اگر آزمون معنی دار نگردد، نشاندهنده این ،

تفاوتی وجود ) میانگینها(موضوع می باشد که میان تیمارها 
.ندارد و تجزیه و تحلیل به پایان می رسد

 کادر محاورهبه قبل از انجام آنالیز واریانسoptionرفته
گزینه هايDescriptiveوHomogeneity of Variance Test

.  نیدبزرا تیک 
 و آزمون برابري یفیتوصشاخصهاي این گزینه ها به ترتیب

.واریانس ها را در بین گروه ها انجام می دهد
 هايدکمه در آخرcontinueوok را کلیک کنید تا به شما

.خروجی را بدهد
 درANOVA اگر آزمون معنی دار نگردد، نشاندهنده این ،

تفاوتی وجود ) میانگینها(موضوع می باشد که میان تیمارها 
.ندارد و تجزیه و تحلیل به پایان می رسد
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.  ه بررسی جزیی گروهها می پردازیمبدوفرض برابري میانگین هاي گروهها رد شاگر 
:دو فرض وجود داردPost Hocدر کادر محاوره ي

برابري واریانس ها-1
:در این قسمت رایج ترین روش هاي مقایسه هاي چند گانه عبارتند از

LSDروش کمترین مربعات•
Bonferroniروش بونفرونی •
Tukeyروش توکی •
Scheffeروش شفه•
Newman-Keulsکلز - روش نیومن•
Dunnett’s Procedureروش دانت •

اما باید توجه کرد که . به کار گیري این روش ها، غالبا به نتایج مشابهی ختم می شود
(Control)کاربرد روش دانت در مواقعی است که یکی از گروه ها، گروه شاهد یا

.باشد

.  ه بررسی جزیی گروهها می پردازیمبدوفرض برابري میانگین هاي گروهها رد شاگر 
:دو فرض وجود داردPost Hocدر کادر محاوره ي

برابري واریانس ها-1
:در این قسمت رایج ترین روش هاي مقایسه هاي چند گانه عبارتند از

LSDروش کمترین مربعات•
Bonferroniروش بونفرونی •
Tukeyروش توکی •
Scheffeروش شفه•
Newman-Keulsکلز - روش نیومن•
Dunnett’s Procedureروش دانت •

اما باید توجه کرد که . به کار گیري این روش ها، غالبا به نتایج مشابهی ختم می شود
(Control)کاربرد روش دانت در مواقعی است که یکی از گروه ها، گروه شاهد یا

.باشد
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2 -نابرابري واریانس ها
این گزینه براي آزمون هایی که فرض برابري واریانس ها در آن 

.صدق نمی کند کاربرد دارد

significance levelسطح آزمون را می توان در قسمت
در نظر گرفته 0/05به طور پیش فرض این قسمت . تعیین کنید

.می شود

2 -نابرابري واریانس ها
این گزینه براي آزمون هایی که فرض برابري واریانس ها در آن 

.صدق نمی کند کاربرد دارد

significance levelسطح آزمون را می توان در قسمت
در نظر گرفته 0/05به طور پیش فرض این قسمت . تعیین کنید

.می شود
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 اولین خروجی دریافتی شما، جدول توصیفی داده هاي هر گروه
میانگین، انحراف معیار، خطاي استاندارد، و فاصله . است

درصدي و در نهایت مقدار مینیمم و ماکزیمم داده 95اطمینان 
ها را در هر گروه مشاهده می کنید 





 اولین خروجی دریافتی شما، جدول توصیفی داده هاي هر گروه
میانگین، انحراف معیار، خطاي استاندارد، و فاصله . است

درصدي و در نهایت مقدار مینیمم و ماکزیمم داده 95اطمینان 
ها را در هر گروه مشاهده می کنید 
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 را مشاهده می ) آزمون همگنی واریانس ها(در جدول زیر واریانس میان گروهها
را مشاهده می کنید و دو ستون وسط درجه leveneدر ستون اول مقدار آماره.کنید

این دو مقدار . آزادي بین گروه ها و در جه آزادي درون گروهی را مشاهده می کنید
تعداد نمونه nتعداد گروهها وkاست کهK(n-1)وk-1 :به ترتیب برابر است با

و در نهایت سطح معناداري در ستون آخر درج شده که . هاي درون هر گروه است
مقدار باالي آن، داللت بر تایید فرض صفر می کند و می پذیریم که واریانس گروهها 

اعتبار فرض صفر است و مقدار باالي آن معتبر بودن فرض p-value ).برابر است
(.صفر را نتیجه می دهد

 را مشاهده می ) آزمون همگنی واریانس ها(در جدول زیر واریانس میان گروهها
را مشاهده می کنید و دو ستون وسط درجه leveneدر ستون اول مقدار آماره.کنید

این دو مقدار . آزادي بین گروه ها و در جه آزادي درون گروهی را مشاهده می کنید
تعداد نمونه nتعداد گروهها وkاست کهK(n-1)وk-1 :به ترتیب برابر است با

و در نهایت سطح معناداري در ستون آخر درج شده که . هاي درون هر گروه است
مقدار باالي آن، داللت بر تایید فرض صفر می کند و می پذیریم که واریانس گروهها 

اعتبار فرض صفر است و مقدار باالي آن معتبر بودن فرض p-value ).برابر است
(.صفر را نتیجه می دهد
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خروجی زیر با عنوانANOVAآنالیز واریانس را با آماره يF(است) فیشر .
مجموع مربعات و درجات آزادي بین گروهها و درون گروهها و کل را مشاهده می 

ستونی که باید به آن . میانگین مربعات و آماره فیشر نیز در جدول آمده است. کنید
کمتر بوده و همین موجب 0.05است که در اینجا مقدارش از .sigتوجه نمود ستون

لذا ما نمی توانیم فرض برابري میانگین هاي گروه ها را . رد فرض صفر می گردد
.بپذیریم



خروجی زیر با عنوانANOVAآنالیز واریانس را با آماره يF(است) فیشر .
مجموع مربعات و درجات آزادي بین گروهها و درون گروهها و کل را مشاهده می 

ستونی که باید به آن . میانگین مربعات و آماره فیشر نیز در جدول آمده است. کنید
کمتر بوده و همین موجب 0.05است که در اینجا مقدارش از .sigتوجه نمود ستون

لذا ما نمی توانیم فرض برابري میانگین هاي گروه ها را . رد فرض صفر می گردد
.بپذیریم
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  حال که فرض برابري
میانگین هاي گروهها رد  

شده است به بررسی جزیی  
.  گروهها می پردازیم

 روش توکی و کمترین مربعات
.و بونفرونی را می بینید

  حال که فرض برابري
میانگین هاي گروهها رد  

شده است به بررسی جزیی  
.  گروهها می پردازیم

 روش توکی و کمترین مربعات
.و بونفرونی را می بینید
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 نموداري از میانگین هاي گروهها نمایش داده می شودپایان در:
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 تا کنون ما بیشتر در ارتباط با تفاوت میانگین دو نمونه صحبت
در شرایطی که بخواهیم ارتباط بین دو متغیر کمی را . کرده ایم

از ...) رابطه بین قد و وزن، سن و فشار خون و ( بررسی نماییم 
.  شاخصی به نام ضریب همبستگی پیرسون استفاده میکنیم

در بررسی همبستگی دو متغیر مقادیر یکی به دیگري معموال
. وابسته است

در بررسی رابطه سن و فشار خون، فشار خون به سن : مثال
و متغیري را که مقادیر آن yمتغیر وابسته را با . وابسته است

مقادیر متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار میدهد متغیر مستقل 
.نمایش میدهیمxمینامیم و با 

 تا کنون ما بیشتر در ارتباط با تفاوت میانگین دو نمونه صحبت
در شرایطی که بخواهیم ارتباط بین دو متغیر کمی را . کرده ایم

از ...) رابطه بین قد و وزن، سن و فشار خون و ( بررسی نماییم 
.  شاخصی به نام ضریب همبستگی پیرسون استفاده میکنیم

در بررسی همبستگی دو متغیر مقادیر یکی به دیگري معموال
. وابسته است

در بررسی رابطه سن و فشار خون، فشار خون به سن : مثال
و متغیري را که مقادیر آن yمتغیر وابسته را با . وابسته است

مقادیر متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار میدهد متغیر مستقل 
.نمایش میدهیمxمینامیم و با 
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BP=YAge=X
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 اولین گام در بررسی رابطه دو متغیر کمی رسم نمودار پراکندگی داده ها
(Scatter Plot)میباشد  .

این نمودار میتواند به شکلهاي مختلف مشاهده شود  .



)ب
r = 0
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r = 1

)ه
r = -1

)ز
وجود نداردآنهابینبلکه رابطه خطی . وجود نداردyوxدر این حالت نمیگوییم ارتباطی بین 

r = 0
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 در این روش باید اطالعات دو متغیر در دو ستون متفاوت و در
مقابل هم همانند آنچه که در جدول مشاهده شد در نرم افزار 

SPSSوارد شوند  .
 در منويAnalyze گزینهCorrelate را انتخاب نموده و در

.کلیک نماییدBivariateاین قسمت بر روي عبارت 
 سپس در پنجره باز شده دو متغیر مورد نظر از کادر سمت

در سمت چپ منتقل نموده و variablesراست را به کادر 
.را اجرا نماییدOKدستور 

 در این روش باید اطالعات دو متغیر در دو ستون متفاوت و در
مقابل هم همانند آنچه که در جدول مشاهده شد در نرم افزار 

SPSSوارد شوند  .
 در منويAnalyze گزینهCorrelate را انتخاب نموده و در

.کلیک نماییدBivariateاین قسمت بر روي عبارت 
 سپس در پنجره باز شده دو متغیر مورد نظر از کادر سمت

در سمت چپ منتقل نموده و variablesراست را به کادر 
.را اجرا نماییدOKدستور 
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تحلیل  مناسب در آماري شما را در انتخاب آزمون هايجدول زیر
بسته به نوع متغیر ها ،نوع ضریب همبستگی.همبستگی یاري می کند

.تعیین می شود
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 بسته به جدول زیر می تواند شما را در انتخاب آزمون مناسب
...یاري کندنوع متغیر 

 بسته به جدول زیر می تواند شما را در انتخاب آزمون مناسب
...یاري کندنوع متغیر 
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 نتایج آزمونt زمانی معتبر است که داده ها در هر گروه از توزیع
همچنین اگر حجم نمونه کوچک باشد و . نرمال برخوردار باشند

یعنی تفاوت معنی (به پذیرش فرض صفر منجر شود tنتیجه آزمون 
ما نمیتوانیم این عدم ) داري بین میانگین دو نمونه مشاهده نشود

اختالف بین دو روش درمانی را به عدم تفاوت واقعی بین درمانها 
بلکه شاید این مسئله به دلیل حجم نمونه کم در هر . نسبت دهیم
.  گروه باشد

براي حل این مشکل آزمونهاي ناپارامتري مورد استفاده قرار میگیرند  .
این آزمونها به فرضیاتی مانند حجم نمونه کم، توزیع نرمال و یا 

.  فرض برابري واریانسها در هر گروه حساس نمی باشند

 نتایج آزمونt زمانی معتبر است که داده ها در هر گروه از توزیع
همچنین اگر حجم نمونه کوچک باشد و . نرمال برخوردار باشند

یعنی تفاوت معنی (به پذیرش فرض صفر منجر شود tنتیجه آزمون 
ما نمیتوانیم این عدم ) داري بین میانگین دو نمونه مشاهده نشود

اختالف بین دو روش درمانی را به عدم تفاوت واقعی بین درمانها 
بلکه شاید این مسئله به دلیل حجم نمونه کم در هر . نسبت دهیم
.  گروه باشد

براي حل این مشکل آزمونهاي ناپارامتري مورد استفاده قرار میگیرند  .
این آزمونها به فرضیاتی مانند حجم نمونه کم، توزیع نرمال و یا 

.  فرض برابري واریانسها در هر گروه حساس نمی باشند
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 این آزمون معادل آزمونt دو نمونه اي مستقل بوده و به جاي
.  استفاده از داده هاي واقعی از رتبه هاي آنها استفاده میکند
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 روش ورود داده ها دقیقا مانند روش ورود دادها براي انجام آزمون
Tوسپس ) متغیر(مقادیر صفت مورد بررسی در یک ستون. میباشد

را در نظر گرفته و در آن ستون در ) ستون دیگري(متغیر دیگري 
2و 1را با کدهاي 2و 1مقابل دادهاي ستون اول گروه درمانی 

.  مشخص مینماییم
 سپس به منويAnalyze و گزینهNonparametric tests را

2سپس وارد منوي . انتخاب مینماییم Independent Sample
و test variableشده در پنجره باز شده متغیر مورد نظر در کادر 

Testو سپس در بخش .Grouping vمتغیر گروه بندي را در 
type گزینهMann Whitneyرا انتخاب مینماییم  .

 روش ورود داده ها دقیقا مانند روش ورود دادها براي انجام آزمون
Tوسپس ) متغیر(مقادیر صفت مورد بررسی در یک ستون. میباشد

را در نظر گرفته و در آن ستون در ) ستون دیگري(متغیر دیگري 
2و 1را با کدهاي 2و 1مقابل دادهاي ستون اول گروه درمانی 

.  مشخص مینماییم
 سپس به منويAnalyze و گزینهNonparametric tests را

2سپس وارد منوي . انتخاب مینماییم Independent Sample
و test variableشده در پنجره باز شده متغیر مورد نظر در کادر 

Testو سپس در بخش .Grouping vمتغیر گروه بندي را در 
type گزینهMann Whitneyرا انتخاب مینماییم  .
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 آزمون مک نمار مانند آزمون عالمت، براي معنی دار بودن تغییرات به ویژه
بعد که در آن هر فرد یا آزمودنی به عنوان شاهد خود و براي طرحهاي قبل 

به کار می رود که در آن یافته ها به صورت اسمی یا رتبه اي هستند استفاده 
از این آزمون براي بررسی میزان تاثیر تبلیغات، مطالعه مقاله،  . می شود

بر تغییر نظر یا  ... کتاب، سخنرانی، دوره آموزشی، مالقات هاي فردي و
دیدگاه افراد که به دو صورت مثبت و منفی اعالم می شود، استفاده می  

راترتیبییااسمیهايدادهازوابستهنمونه هايآزمایشهاییچنین. گردد
.گذارندمیاختیاردر
نظرات بیناختالفیکهداردمیبیانفرضیه صفرهاآزمونگونهایندر

دوبینیکفرضیهمقابلدرایجاد نشده استبعدوقبلدرشوندگانآزمون
.استقائلاختالفحالت

 آزمون مک نمار مانند آزمون عالمت، براي معنی دار بودن تغییرات به ویژه
بعد که در آن هر فرد یا آزمودنی به عنوان شاهد خود و براي طرحهاي قبل 

به کار می رود که در آن یافته ها به صورت اسمی یا رتبه اي هستند استفاده 
از این آزمون براي بررسی میزان تاثیر تبلیغات، مطالعه مقاله،  . می شود

بر تغییر نظر یا  ... کتاب، سخنرانی، دوره آموزشی، مالقات هاي فردي و
دیدگاه افراد که به دو صورت مثبت و منفی اعالم می شود، استفاده می  

راترتیبییااسمیهايدادهازوابستهنمونه هايآزمایشهاییچنین. گردد
.گذارندمیاختیاردر
نظرات بیناختالفیکهداردمیبیانفرضیه صفرهاآزمونگونهایندر

دوبینیکفرضیهمقابلدرایجاد نشده استبعدوقبلدرشوندگانآزمون
.استقائلاختالفحالت
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 براي سنجش معنی دار بودن تغییرات با استفاده از این روش باید ابتدا پاسخ هاي
دریافت شده از آزمودنی ها را قبل و بعد در یک جدول دو در دو به صورتی که در 

.  زیر مشاهده می کنید قرار داد

 در این جدول آزمودنی هایی که تغییر را نشان میدهند در خانه هايAوDندهست.
Aو–به +آنهایی که ازB همچنین و تغییر داشته اند+به–آنهایی که ازC وD

مجموع افرادي A+Dاز آنجاییکه .مربوط آزمودنی هایی هستند که تغییر نکرده اند
نیمی تحت فرض صفر انتظار این است . هستند که در آنها تغییر صورت گرفته است

دیگر در جهت عکس تغییر کرده باشند  و نیمی در یک جهتاز آنان 

بعد
+ -

 براي سنجش معنی دار بودن تغییرات با استفاده از این روش باید ابتدا پاسخ هاي
دریافت شده از آزمودنی ها را قبل و بعد در یک جدول دو در دو به صورتی که در 

.  زیر مشاهده می کنید قرار داد

 در این جدول آزمودنی هایی که تغییر را نشان میدهند در خانه هايAوDندهست.
Aو–به +آنهایی که ازB همچنین و تغییر داشته اند+به–آنهایی که ازC وD

مجموع افرادي A+Dاز آنجاییکه .مربوط آزمودنی هایی هستند که تغییر نکرده اند
نیمی تحت فرض صفر انتظار این است . هستند که در آنها تغییر صورت گرفته است

دیگر در جهت عکس تغییر کرده باشند  و نیمی در یک جهتاز آنان 
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در "تماس اجتماعی"فرض کنید یک روانشناس کودك می خواهد چگونگی آغاز
او مشاهده کرده. کودکان را بررسی کند

 است که کودکانی که تازه وارد مهد کودك می شوند بجاي اینکه تماس اجتماعی را
او پیش بینی می کند که با . با کودکان برقرار کنند با بزرگساالن برقرار می کنند

افزایش میزان آشنایی و تجربه در مهد کودك، کودکان تماس اجتماعی را بیشتر با 
.کودکان برقرار می کنند تا با بزرگساالن

کودك تازه وارد به مهد کودك را مورد 25براي آزمون کردن چنین فرضیه اي او
مشاهده قرار می دهد و آنها را بر حسب اینکه در اولین روز تماس اجتماعی را با 

پس از گذشت یک ماه . کودکان برقرار می کنند یا بزرگساالن طبقه بندي می کند
.مجددا تماس اجتماعی آنها را بررسی و مشاهدات را براي بار دوم ثبت می کند

=تماس با کودکان و1=: نتایج مشاهدات قبل و بعد از یک ماه به صورت تماس 2
با بزرگساالن در جدول زیر آمده است

در "تماس اجتماعی"فرض کنید یک روانشناس کودك می خواهد چگونگی آغاز
او مشاهده کرده. کودکان را بررسی کند

 است که کودکانی که تازه وارد مهد کودك می شوند بجاي اینکه تماس اجتماعی را
او پیش بینی می کند که با . با کودکان برقرار کنند با بزرگساالن برقرار می کنند

افزایش میزان آشنایی و تجربه در مهد کودك، کودکان تماس اجتماعی را بیشتر با 
.کودکان برقرار می کنند تا با بزرگساالن

کودك تازه وارد به مهد کودك را مورد 25براي آزمون کردن چنین فرضیه اي او
مشاهده قرار می دهد و آنها را بر حسب اینکه در اولین روز تماس اجتماعی را با 

پس از گذشت یک ماه . کودکان برقرار می کنند یا بزرگساالن طبقه بندي می کند
.مجددا تماس اجتماعی آنها را بررسی و مشاهدات را براي بار دوم ثبت می کند

=تماس با کودکان و1=: نتایج مشاهدات قبل و بعد از یک ماه به صورت تماس 2
با بزرگساالن در جدول زیر آمده است
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2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2
تماس 
قبل از 

:دوره

1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
تماس 
بعد از 
:دوره
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(Ghabl)  و بعد(Baad)spss با
.

.شود
Analyze/Nonparametric Tests/2 Related Samples Tests



  در کادر محاوره به جز آزمون مک نمار می توانید آزمون هاي
البته ما قصد داریم . ویلکاکسون و آزمون عالمت را نیز انجام دهید

.تنها آزمون مک نمار را براي این داده ها انجام دهیم
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در کادر محاوره باز شده، دو متغیر قبل(Ghabl) و بعد(Baad) را متوالیا به کادر
Test Pairs.می شود در کادر محاوره به طور هم زمان از آنجایی که. منتقل کنید

مربوط به هر Testبیش از یک آزمون دوتایی انجام داد، شماره هاي ردیف در کادر 
پس توجه کنید که دو متغیر ورودي باید در یک ردیف قرار . یک از آزمون ها است

.گیرند
براي محاسبه بعضی شاخص هاي توصیفی، گزینهOption را کلیک کنید و در کادر

.را انتخاب کنیدDescriptiveزینهگمحاوره آن،
را کلیک کنید و نتیجه آزمون را ببینیدOKدر خاتمه 

در کادر محاوره باز شده، دو متغیر قبل(Ghabl) و بعد(Baad) را متوالیا به کادر
Test Pairs.می شود در کادر محاوره به طور هم زمان از آنجایی که. منتقل کنید

مربوط به هر Testبیش از یک آزمون دوتایی انجام داد، شماره هاي ردیف در کادر 
پس توجه کنید که دو متغیر ورودي باید در یک ردیف قرار . یک از آزمون ها است

.گیرند
براي محاسبه بعضی شاخص هاي توصیفی، گزینهOption را کلیک کنید و در کادر

.را انتخاب کنیدDescriptiveزینهگمحاوره آن،
را کلیک کنید و نتیجه آزمون را ببینیدOKدر خاتمه 
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Sig مفهوم آن این است ، فرض صفر رد می شودهست 0/05کمتر از
این تاثیر . که مهد کودك درتماس اجتماعی کودکان تاثیر گذار است

کنند ولی  می بیشتر در کودکانی است که ابتدا با بزرگساالن تماس برقرار
.بعدا به تماس با کودکان دیگر روي می آورند
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