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کتاب حاضررررص حاحررررگ وحیاا  صترج او وتصمیای ت  وا   رررر  
رای انتشررررا اا کصمی  وج .افررررکت با گ کتاب حاتی ا   اا 

DRM (وک ص   حقوق د جیتال)   ا. اسرررررررر ت ت تج .صای ات ی  
 IPبا گ  ا .او وج کنیک، کک فرررررررناسرررررررا ج کتاب .  ریصا   د   

سررری رررتذ فررریا  ویص  فرررک  ت ووانید   ن    فرررو ک، .  سرررصت  
 نتشا اا کصمی  انتقال وج  ا.کتا

ووارشرررررررینک اسرررررررر  .  حقوق وتصمیای ت  صت  بنج کصمی  
احتصام  ررشافرررررررترر  ت او کوو   .ررکتی وجوو بررا ررگ کترراب امتنرراب 
نیا یکت فررریا .ا وص ک ت دان ود ا   کتاب ووابق  نیود  ا ک ک  

.  سررررصت  انتشررررا اا کصمی  انتقال  ا.ک ت  DRMا   اا با گ 
نقض حقوق حاحب اثص، ک ی  و ا اا  د  حو ا وحصو فکی

حاحررررررر   د   ج بص  نک حقو ج ت ونا.   انوی حیا   حقوق 
وؤ فای ت وصررررررنفای ت رنصونکای ت نافررررررصای می و ی اسرررررر وج 

او فرررررریا د  اب   ( ا .عک او  ی 1365وصرررررروب دتاود  اسررررررفنک )
 فودت

کتاب رای ا دتصتنی  ت وقصتی .  حرررررررصب   صضررررررر  او ا ند  .ا 
 انتشا اا کصمی  رییا ی وج کنیک، سپاسگزا  ذت فدوبا ج

 وک ص   انتشا اا کصمی 
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 پیشگفتار

توان پیشرررفت های فناوری مزايا و میايز زيادی به همراه داشررته اسررت. از مزايای پیشرررفت فناوری می 
دسررترسرری آسرران به کامپیوتر و امکانات ازم برای تحایاات اشرراره کرد. امروزه ادامه تحصرری  در ماا   عالی 
تحصریتت تکمیلی راحت تر شده است و پیيرش ماا   تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و تخصصی  

 زياد شده است.

يکی از پیش نیازهای موفایت در دوره های تحصریتت تکمیلی، رررفنظر از ما   و رشرته تحصریلی، تسرل  بر 
تجزيه و تحلی  آماری داده ها می باشرد. رشرته های تحصریلی مختلا با توجه به نیاز خود و همننین با توجه به  

لیر  آمراری متنوعی از یلیر  نرم   رح تحایق و نوع داده هرای جم  آوری شرررده، از نرم افزارهرای تجزيره و تح
 و غیره استفاده می کنند. SPSS ،nView ،STATA ،R ،mini-Tabافزارهای  

يکی از مرسرروم ترين بسررته های نرم افزاری مورد اسررتفاده برای تجزيه و تحلی  داده های پايان نامه و  رح 
آن به روز است. تجزيه  27نسخه  می باشد که در زمان نگارش اين کتاب IBM SPSSهای تحایااتی، نرم افزار 

 و تحلی  آماری هر نوع داده ای با وارد کردن و پاکسازی و تخلیص داده ها شروع می شود.

در اين کتاب  رياه تیريا متغیرها و وارد کردن داده ها، پاکسرررازی و خترررره کردن نتاي  داده های جم   
سراده بودن محتوا، موضروع هر فصر  به  ور  آوری شرده بح  شرده اسرت. تتش شرده اسرت که در عین مختصرر و

 کام  پوشش داده شود.

. محتوای کتاب مخاطبان این کتاب اسااتید  محققان و دانشایویان کلیه مقاطت تحلیلی است

برای کلیه تهیه شرده اسرت اما   SPSSنرم افزار  26برای نسرخه   IBMبراسراس راهنمای اراهه شرده توسر  شررکت 
و بخش های بح  شرده در  قابل اساتفاده اسات  27تا    16از ورژن   SPSSنساخه اای تحت ویندوز 

  ول زمان تغییر زيادی نداشته است.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مندرجات کتاب

 صفحه  عنوان

 SPSS ................................................................................. 11بر   یمقدمه ا - ک یفلل 

 SPSS ......................................................................................... 12 بر یا مادمه 1-1

 13 .................................................................................... خام  یها داده کردن وارد 2-1

 15 ...............................................................................................رها یمتغ ايرتی 3-1

 15 ....................................................................................ریوارد کردن نام متغ -1

 16 ................................................................................. ها برچسز کردن وارد -2

 16 ................................................................................. تیداد اعشار اعداد  رییتغ -3

 17 ........................................................................................ رینوع متغ نییتی -۴

 17 ......................................................................................... رفته دست از ريمااد ۴-1

 17 ................................................................... ستمیشده س  اياز دست رفته تیر ريمااد

 18 ............................................................... شده توس  کاربر  اياز دست رفته تیر ريمااد

 18 .............................................................................. ها  داده شينما و یبند ختره 5-1

 19 ........................................................................................... یاسم یداده ها

 19 ........................................................................................... یلیترت یداده ها

 19 ........................................................................ )فارله و نسلت( یرتله ا یداده ها

 

 



 

 

 20 ................................................................................ اا  داده کردن خالصه –فلل دو 

 21 ........................................................................................ ها  داده کردن ختره 1-2

 21 .......................................................................................... ی مکان یاندازه ها

 22 .......................................................................................یپراکندگ یاندازه ها

 22 ................................................................... یلیترت یها  داده یبرا ختره یها اندازه 2-2

 2۴ ..................................................................... نمودار با یلیترت یها  داده کردن ختره 3-2

 25 .................................................................. یا رتله یرها یمتغ یبرا ختره یها اندازه ۴-2

 26 ......................................................................... یا رتله یها  داده ستوگرامیه نمودار 5-2

 27 ........................................................................................ جداول متقاطت -فلل سه 

 28 ............................................................................................... متاا    جداول 1-3

 28 ................................................................................... جدول متاا   ساده کي

 30 ...................................................................................... دررد برابر در شمارش 2-3

 31 ............................................................................ متاا    جدول در  یمینادار تست 3-3

 33 ................................................................................. ر یمتغ هيا  کي کردن اضافه ۴-3

 35 ..........................................................................................رسم نمودار  –فلل چهار 

 36 ....................................................................................... نمودار شيرايو و رسم 1-۴

 36 ....................................................................................... نمودار  میاساس ترس

 37 ................................................................................ نمودار ساز  یاستفاده از گالر

 38 .................................................................................. و آماره ها  رهایمتغ ايتیر

 ۴0 .......................................................................................... اضافه کردن متن

 ۴1 ................................................................................................ رسم نمودار 

 ۴2 .................................................................................... ها  آماره و رهایمتغ ايتیر 2-۴

 ۴۴ .......................................................................................... اضافه کردن متن

 ۴5 ................................................................................................ رسم نمودار 

 47 ............................................................................... برنامه یکار با خروج –فلل پنج 

 ۴8 ................................................................................................ ی خروج با کار 1-5

 ۴9 .......................................................................... یمحور  جدول شگريرايو از استفاده 2-5

 ۴9 .................................................................................. یخروج ايتیار به یابیدست 3-5

 50 ...................................................................................... ی محور جدول شيرايو ۴-5

 52 .............................................................................. جدول  در هيا  شيرايو اي جاديا 5-5

 52 .............................................................................................. جدول  شيرايو 6-5

 53 ............................................................................. ها ستون و س رها کردن یمخف 7-5



 5۴ ................................................................................... ها  داده شينما یالز رییتغ 8-5

 58 ............................................................................................... ظاار جداول  -1فلل 

 59 ....................................................................................... فرض  شیپ یها  یالز 1-1

 60 ................................................................................... جدول  ظاهر کردن دلخواه 2-1

 63 ............................................................................... ی خروج شينما هیاول ماتیتنظ 3-1

 6۴ ................................................................................ ها  برچسز اي  رهایمتغ شينما ۴-1

 66 ................................................................................ برنامه یصدور خروج –فلل دو 

 67 ..............................................................................سیآف  یها برنامه در  ينتا یکپ 1-2

 67 ............................................................... ورد کروسافتیبه رورت جدول م  ينتا یکپ

 67 ............................................................................ به رورت متن ساده  ينتا یکپ

 68 ........................................................................... سیآف کروسافتیم به  ينتا ردور 2-2

 72 ...................................................................................... آکروبات  به  ينتا ردور 3-2

 HTML ................................................................................ 72 یالز در  ينتا ردور ۴-2

 74 ........................................................................................ کار با دستوراا  –فلل سه 

 75 ............................................................................................... دستورها  با کار 1-3

 75 .................................................................................................. دستور  درج 2-3

 76 ........................................................................................... دستورات شيرايو 3-3

 77 ............................................................................ دستورات   يفا یاجرا و کردن باز ۴-3

 78 ........................................................................................ نشان  نا ه از استفاده 5-3

 79 ............................................................................. داده  ری مقاد شیرایو –فلل چهار 

 80 .......................................................................................... داده  ريمااد شيرايو 1-۴

 80 ...................................................................... یا  لاه ریمتغ به یا رتله ریمتغ  يتلد 2-۴

 83 ..................................................................................... د ي جد یرهایمتغ محاسله 3-۴

 8۴ ................................................................................... علارتها در تواب  از استفاده ۴-۴

 85 .................................................................................... ی شر  علارات از استفاده 5-۴

 87 .......................................................................................... زمان و خيتار با رکا 6-۴

 87 ............................................................................. و زمان  خيتار زاردياستفاده از و

 88 ................................................................................. خ يتار دو نیب فارله محاسله 7-۴

 88 ..................................................................... خيدو تار نیمحاسله  ول زمان ب یبرا

 89 ............................................................................ خ يتار به یزمان مدت کردن اضافه 8-۴

 

 



 

 

 91 .............................................................................. در وقت یی صرفه جو –فلل پنج 

 92 ................................................................................. داده  یها  یژگيو کردن یکپ 1-5

 95 ............................................................................. داده  یکشنريد ا تعات شينما 2-5

 95 ............................................................................................. الوگ يد فراخوان 3-5

 96 .......................................................................... کردن برنامه ی سفارش –فلل شش 

 97 ................................................................................. برنامه یمنوها کردن دلخواه 1-6

 98 ........................................................................................ دلخواه ابزار نوار جاديا 2-6

 102 ....................................................................................... دلخواه لوگاي د جاديا 3-6

 103 ......................................................................................... د يجد الوگي د جاديا ۴-6

 10۴ .............................................................................. الوگ يد به کنترل کردن اضافه 5-6

 110 ..................................................................................... یدستور یالگو ساخت 6-6

 113 ................................................................................... خود  لوگا يد شينما شیپ 7-6

 113 .......................................................................................... خود  الوگيد نصز 8-6

 11۴ .............................................................................. گريد کاربران با الوگيد  تلادل 9-6

 11۴ ......................................................................................خود  کار کردن رهیذخ 10-6

  



 فهرست مندرجات

 رفحه عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 1بخش 

 
 آموزش سطح مقدمات  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSمقدمه ای بر  -فصل یک 

 در این فلل می خوانیم:

 مادمه 1-1
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 یرهامتغ ياتیر 1-3

 از دست رفته يرمااد 1-۴
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 SPSSای بر  مقدمه 1-1 

SPSS   يک بسررته نرم افزاری برای تجزيه و تحلی  آماری داده ها اسررت. اين نرم افزار ابتدای امر برای علوم
 SPSSرا روی آن گیاشرتند ) SPSSاجتماعی تهیه شرد، از اينرو سررنام بسرته آماری برای علوم اجتماعی يا همان 

ی  شرده اسرت(. اما امروزه از اين نرم  تشرک  tatisticalS ackage for theP ocialS cienceS  از سررنام کلمات
به میرفی نرم افزار و  رياه وارد کردن و ذخیره   فصر افزار در م الیات علمی متنوعی اسرتفاده می شرود. در اين  

 کردن داده ها در آن می پردازيم. شما بايستی ابتدا نسخه در دسترس برنامه را روی کامپیوتر خود نصز کنید.

ظاهر می شود که به شک  زير   (SPSS Data Editor)  ز می کنید، ويرايشگر داده برنامهزمانی که برنامه را با
 است:

 

منوهای برنامه همانند سرراير برنامه های ويندوز بوده و با کلیک بر هر منو، تیدادی دسررتور ظاهر می شررود. 
مانند سرراير برنامه ها منوی فاي  برای ايجاد سررند جديد، ذخیره سررند جاری، پرينت و غیره اسررت. منوی اديت ه
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شرام  فرمان های کپی، چسرلاندن و درج کردن و يافتن اسرت. منوی آنالیز در اين برنامه اختصرارری بوده و شرام  
فرمان های مربوط به روش های آماری اسرت. منوی گرا  برای رسرم نمودار بوده و منوی ويندوز چیدمان پنجره  

 .کند می مشخص را برنامه  ابزارهای و ها

اسرت. اين پنجره از دو برگه تشرکی  شرده اسرت که   اکسر   گسرترده  ررفحه  همانند  برنامه  داده ويرايشرگر  پنجره
اسرت و در گوشره سرمت چا پايین ررفحه نمايش در   Variable viewو ديگری برگه    Data Viewيکی برگه  

 دسترس است. در شک  زير مح  یرار گیری اين دو برگه نشان داده شده است.

 

ويرايشگر داده از چندين س ر و ستون تشکی  شده است. س رها نمايانگر هر يک از نمونه ها )هر يک پنجره  
از داده ها( و سرتون ها نمايانگر متغیرها هسرتند. يک خانه در اين پنجره شرام  تاا   يک مادار و يک متغیر است. 

شرته می شروند. م ت خانه اول سر ر  برای نمونه در سر رها مشرخصرات فردی نمونه ها و در سرتون ها متغیرها نو
 پنجم شام  اندازه ید نمونه شماره پن  است.

نیز باز می شرود که آماره ها و (  Output Window)  همزمان با پنجره ويرايشرگر داده، پنجره خروجی برنامه
چگونگی وارد به   ادامهگزارشات حار  از تجزيه و تحلی  داده ها و نمودارهای ترسیم شده را نمايش می دهد. در 

 کردن داده ها در ويرايشگر برنامه پرداخته می شود.

 وارد کردن داده اای خام 2-1 

را باز می کنید، پنجره ويرايشررگر داده به  ور خودکار باز می شررود. خانه فیال جدول   SPSSزمانی که برنامه  

ر اين خانه یرار می گیرد. با استفاده  ورود داده دارای حاشیه های تیره و پررنگ است، و هر داده ای که وارد شود، د

از کلیدهای نشرانگر ررفحه کلید )چا، راسرت، باا، پايین( می توانید در داخ  اين جدول حرکت کنید يا روی خانه 

 یک چا کنید.لمورد نظر خود با ماوس ک

 SPSSاده  در جدول زير داده های مربوط به نمونه های يک م الیه آمده اسرت که یرار اسرت در ويرايشرگر د

وارد شروند. برای هر بیمار ما داده های دموگرافیک )مشرخصرات فردی( زير را از پرونده پزشرکی آنها اسرتخراج کرده  

 ايم: جنس، سن، گروه خون. داده ها توس  محاق به رورت درج شده در جدول کد گیاری شده است.
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 جدول داده های خام م الیه نمونه

خونیگروه  سن جنس کد بیمار  

1 1 21 2 

2 2 39 1 

3 2 ۴3 1 

۴ 1 55 1 

5 1 26 ۴ 

6 1 19 ۴ 

7 2 65 2 

8 2 ۴1 2 

9 1 61 3 

10 1 50 1 

 = زن و کد گیاری گروه خون 2= مرد و 1کد گیاری جنس به رورت 
 است.  B=۴و  AB=3و  A=2و  O=1بصورت  

که می بینید داده های هر بیمار در يک سرر ر درج شررده اسررت. برای وارد کردن داده ها در پنجره  همان ور
بین هر دو مادار يک متغیر و يا به رررورت    Enterمی توان به رررورت سررتونی و با زدن کلید  SPSSويرايشررگر  

ول را وارد کرديد، يینی بین مادار دو متغیر پشرت سررهم عم  کرد. زمانی که متغیر ا  Tabسر ری و با زدن دکمه 
 کد بیماران، ويرايشگر داده شما بايد به شک  زير باشد:

 

 



 SPSS   |  15بر  ی مقدمه ا -  یکفلل 

 

  وارد   را  جدول دوم سرتون  های  داده و کنید کلیک و  داده یرار دوم  سرتون  اول خانه  روی را  ماوس   نشرانگر حال
کردن ا تعات اشرتلاهی ر  ی سرتون های سروم و چهارم جدول تکرار کنید. اگر در  ی وارد برا را کار اين و کنید

داد، می توانید برگشررته و آن را تصررحیی کنید. همیشرره بهتر اسررت که بید از وارد کردن داده های خام در پنجره  
 ويرايشگر داده برنامه، يکلار مجدد بررسی کنید و خ اهای احتمالی را تصحیی کنید.

 تعریف متغیراا 3-1 

اسررت. اين سرررنام یاب  تغییر اسررت و می توانید به آن نام با   var0001تا به اينجا، سررتون اول دارای سرررنام 
مفهومی بدهید که به آسررانی مفهوم متغیر را به خواننده و تحلی  گر الاان نمايد. همننین می توان مشررخصررات و 

غیرهای تیريا متغیر نامیده می شرود. شرما می توانید از ابتدا مت  SPSSتنظیمات متغیر را انجام داد. اين فرآيند در 
خود را تیريا کرده و سررپس داده های خام را وارد کنید )عملکرد پیش فرض( يا ابتدا داده را وارد کرده و سررپس 

 متغیرها را تیريا کنید

را بزنید.   Variable Viewبرای اينکه از یسمت انتهای سمت راست پايین رفحه ويرايشگر داده برنامه برگه  
ا متغیرها باز شرود. با دو کلیک بر هر يک از اسرامی سررنام های سرتون ها اينکار موجز می شرود که ررفحه تیري

 می توان آنها را تغییر داد. رفحه تیريا متغیرها به شک  زير است:

  

 ما می توانیم ا تعات مربوط به هر متغیر را به  رق مختلفی تصحیی کنیم.

 وارد کردن نام متغیر -1 

متغیرها اسرت )که در رفحه ورود داده سرنام هر ستون است(. نام اسرم   Variable View ررفحه  سرتون  اولین
حر   8متغیر بايسرتی منحصرر به فرد و مینادار باشرد. در ويرايش های جديد برنامه می توان نام متغیر را بیشرتر از 
رد، بنابراين  وارد کرد. اما بهتر اسرت که اسرامی متغیرها کوتاه باشرد. در نام متغیرها نمی توان از فاررله اسرتفاده ک

  یلول یاب  کدبیماران  يا بیماران_کد اما دارد،  فارررله  بیماران و کد  بین زيرا  نیسررت مجاز بیماران  کد اسررم

 .است
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 را وارد کنید. patIDدر خانه اول س ر اول  -

 دن برچسب ااکر  وارد  -2 

متغیر برچسررلی زد. برای اينکه در رررفحه خروجی برنامه جزهیات متغیرها مشررخص باشررد، می توان به هر  
حر  باشرد و فاررله هم مجاز اسرت. برچسرز نوشرتن برای متغیرها عادت بسریار پسرنديده    256برچسرز می تواند تا  

ای اسرررت زيرا خواندن خروجی برنامه و نتیجه تجزيه و تحلی  راحت می شرررود. برای وارد کردن برجسرررز نام 
 متغیرها:

 کنید. وارد را ID patient سزبرچ و کرده کلیک اول خانه روی label ستون در ▪

  age in yearرا برچسرز   ageبگیاريد. متغیر   gender  ،age  ،bloodgroupنام سره متغیر ديگر را به ترتیز 
 بزنید.

در اين رفحه می توان الگوی کد گیاری متغیرها را نیز تیريا کرد. اينکار به دو دلی  اهمیت دارد. اوًا،  رح 
ها( به ما می دهد. دوم، تفسریر تجزيه و تحلی  بیدی داده ها آسرانتر می شرد، زيرا کدها و ثابتی از رکوردها )کیس 

 مینی آنها به  ور کام  مشخص می شود.

 خانه کنار در ... عتمت سرپس و  کرده کلیک  value سرتون  در نظر  مورد خانه  روی ▪
 کنید. کلیک را

 را  1  ماردار  و  کرده  کلیرک  خرانره  روی  شرررود  می  ظراهر  کرهlabel value  پنجره  در ▪
 کنید. تايا

 کنید. تايا را Male و کرده کلیک label value  روی پنجره همان در ▪

 کنید. کلیک را Add دکمه حال ▪

 کنید. تايا را 2 و کرده کلیک Value خانه  روی مجددا ▪

 کنید تايا را Female و کرده کلیک Label Value خانه در ▪

 ید.بزن را Ok دکمه سپس و بزنید را Add دکمه ▪

 اين کار را برای کد گیاری ساير متغیرها تکرار کنید.

 تغییر تعداد اعشار اعداد -3 

عددی محسروب می شروند و دو ریم اعشرار   SPSSبه  ور پیش فرض داده های وارده به پنجره ويرايشرگر  
رها برای اعداد  ریم اسررت. اين تیريا متغی 8برای آنها در نظر گرفته می شررود و حداک ر تیداد اریام برای هر عدد 

. هرچنرد داده هرای م رال مرا م ر  جنس عردد    1.82يرا   1.65دییق م ر  یرد بیمراران بره متر منراسرررز اسرررت م تً یرد  
ررحیی نلوده و کد گیاری اسرت و به اعشرار نیاز ندارد و می توان اعشرار سرتون را برداشرت. اينکار را با ررفر کردن 

 ر:تیداد اریام اعشار انجام می دهیم. برای اينکا

http://spss.tarjomac.com/order/order
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 توان می دهد.  می  نشان عددی رورت  به را  gender متغیر  که  کنید، انتخاب  را  Type  نام به دوم  ستون ▪
 کرد. تايا را ررفر  عدد  (decimal)  بیدی سرتون در  يا شرود حی  اعشرار تا  داد تغییر را  داده  نوع اينجا از

 نیاز رررورت در  توان می  اما شررود می  گرفته  نظر در 8  برابر  width مادار عددی  متغیرهای  برای  میموًا
 داد. تغییر را آن مادار

 نوع متغیر  تعیین -4 

و زدن   Typeیلر  از ادامره کرار، دامنره نوع داده موجود را نگراهی بیرانردازيرد. برا کلیرک بر هر خرانره در سرررتون  
و   Dotو   Commaعتمت ... در گوشرره سررمت راسررت آن می توانید انواع متغیر را مشرراهده کنید. انواع داده  

Scientific Notation  ا اسرررت. نوع داده  برای داده های عددی در یالز های مختلDate    برای تاريخ و متغیر
  Dollar. نوع داده های 2021-01-2۴ن را نیز در همین پنجره انتخاب کرد م    آتاويمی اسرت و می توان یالز  

اغلز برای کامنت های مربوط به    Stringبرای داده های ريالی )واحد پول( اسرت. گزينه    Custom currencyو 
برای م ال می توان در يک سرتون اسرم پزشرک بررسری کننده دموگرافی بیمار را تايا   مشراهدات اسرتفاده می شرود.

را (  string variable)  تیداد متغیر رشررته ای تا حد امکان کمترين کرد. هرچند  لق يک یاعده کلی بهتر اسررت
 تجزيه و تحلی  نشده و زمانلر هستند. SPSSاستفاده کرد، زيرا در 

عددی اسررت و بهتر اسررت متغیرهای کد گیاری شررده و در یالز عددی  SPSSیالز پیش فرض داده ها در  
وارد شروند. اسرتفاده از سراير یالز ها موجز محدود شردن تکنیک های آماری در دسرترس برای تجزيه و تحلی  

 عم  نمی کند. stringداده می شود. برای م ال هیچ يک از گزينه های آماری روی فرمت داده 

 رفته مقادیر از دست 4-1 

را ناديده بگیرند. زيرا نرم افزار به  ور   (Missing Value) افراد ملتدی می توانند ماادير از دست رفته تذکر:

 خودکار ماادير از دست رفته را شناسايی و گزارش می کند.

SPSS   در رسریدگی به ماادير از دسرت رفته تسرل  کافی دارد. می توان ماادير از دسرت رفته را به دو شرک
 شخص نمود:م

 مقادیر از دست رفته تعریف شده سیستم 

 SPSSمادار تیريا شده توس  سیستم ».« است. زمانی که شما داده ها را از نرم افزار ديگری م   اکس  به  
وارد می کنید، بجای خانه های خالی عتمت دات ».« گیاشررته می شررود. می توان به  ور دسررتی نیز برای خانه 
های خالی مادار دات را گیاشرت و برنامه آن را به عنوان مادار از دسرت رفته محسروب کرده و در تجزيه و تحلی  

مشرخص کرده باشرد. در هر بار   خودزيه و تحلی  اعمال نمی کند، مگر اينکه کاربر ررريحاً اسرتفاده از آنها در تج
گرفتن خروجی آماری از برنامه، گزارش مربوط به ماادير از دسرت رفته نیز در جدولی نمايش داده می شرود )ب ور 

 پیش فرض(.
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اما ممکن اسرت شرما بخواهید ماادير از دسرت رفته را نیز در تجزيه و تحلی  خود لحان کنید. و اين خود عادت 
و آکادمیکی اسرت که علت داشرتن ماادير از دسرت رفته را ثلت کنید. در اين ررورت بايسرتی از گزينه دوم  مناسرز

ماادير از دسرت رفته پیش فرض سریسرتم را نیز در   recordو   transformاسرتفاده کنید. اللته می توان با دسرتور  
 د.تجزيه و تحلی  داده ها گنجاند، که در ادامه م الز توضیی داده می شو

 مقادیر از دست رفته تعریف شده توسط کاربر 

در اينجا کد ماادير از دسرت رفته يک کاربر را آورده ايم که در م الیه امکان سرنجی بسرتری کردن در منزل  
 بدست آورده است و افراد سالمند، بیمار شديد و ناتوان را به عنوان مادار از دست رفته کد گیاری کرده است:

 تکمی  پرسشنامه ناتوان در   70

 گی  و بدون تمرکز شناختی  80

  عدم تماي  به شرکت  90

 ساير عل   99

اين ماادير از تجزيه و تحلی  داده ها کنار گیاشرته می شروند، اما گزارش مشرخصرات تورریفی آنها در خروجی 
ا متغیرها، روی در برگه تیري  Missing Valuesبرنامه می آيد. برای تیريا ماادير از دسرررت رفته، در سرررتون  

عتمت ... کلیک کرده و در پنجره ای که باز می شرود کد گیاری را انجام دهید. ماادير از دسرت رفته را می توان 
به ررررورت منفرد همانند کدهای باا تیريا کرد يا يک دامنه از ماادير را به عنوان مادار از دسرررت رفته تیريا 

 ی توان به عنوان متغیر از دست رفته تیريا کرد.سال به باا را م 70کرد. م ت دامنه سنی 

را بزنیرد يرا از   ctrl+sبره عنوان يرک عرادت خوب، بهتر اسرررت در هر برار تغییر داده هرا يرا تیريا متغیرهرا، کلیرد  
را بزنید، برنامه آن    saveرا بزنید تا تغییرات شرما ذخیره گردد. اگر برای اولین بار دسرتور   saveمنوی فاي  دسرتور 

محسرروب کرده و از شررما نام می خواهد. نام مناسررلی برای پرویه تجزيه و تحلی  آماری داده های  Save Asرا 
نام فاي  نیسررت و کافی مشررخص کردن   بهرا بزنید. من بید ديگر نیازی   saveخود انتخاب کنید و سررپس دکمه 

 ذخیره گردد. مربو هرا بزنید تا تغییرات شما در فاي   ctrl+sاست 

 خالصه بندی و نمایش داده اا 5-1 

گام اول در هر تجزيه و تحلی  آماری خترره کردن و نمايش داده ها اسرت. يک خترره تورریفی يا نمودار 
مننین هر گونه اشرتلاه يا خ ايی در داده های وارده را آشرکار سراده می تواند برداشرت کلی از داده ها اراهه نمايد. ه

می کند. اين کاوش و تصررريی داده ها گام مهمی یل  از شررروع تجزيه و تحلی  با تسررت های آماری و تحلی  
 استنلا ی داده ها است.

داده های  برای خترره کردن و نمايش داده ها، ازم اسرت که انواع   مناسرزیل  از میرفی تسرت های آماری 
ت )که شرام   اسر ( مایاسری) ای رتله و  ترتیلی کمّی را بشرناسریم. داده های کمی در اين برنامه به شرک  اسرمی،

 فارله و نسلت هستند(. دانستن نوع داده برای انجام تست های آماری و تجزيه و تحلی  مناسز حیاتی است.



 SPSS   |  19بر  ی مقدمه ا -  یکفلل 

 

 داده اای اسمی 

دارای ماهیت متفاوت بوده و یاب  اندازه داده هايی در اين گروه یرار می گیرند که  
گیری يا رده بندی نیسررتند. برای م ال، جنس، رنگ چشررم، گروه خونی داده اسررمی 
هسرتند. تکنیک های آماری مناسرز اين گروه میدود هسرتند اما شرام  جداول توزي   

 فراوانی و جداول متاا   است.

 داده اای ترتیبی 

دی هسرتند و می توان آنها را به ررورت شرام  مشراهداتی اسرت که یاب   لاه بن
نزولی يا رریودی مرتز کرد. برای م ال، شردت بیماری را می توان به ررورت خفیا، 
متوسر  و شرديد دسرته بندی کرد. تکنیک ها و آماره های مناسرز اين گروه می تواند 

 شام  میانه، چارک ها، ردک ها و تست های بدون توزي  باشد.

 له و نسبت(ای )فاص رتبهداده اای  

مشرراهدات اين گروه به رررورت نمره بندی در يک مایاس اسررت و تفاوت بین نمرات از نظر عددی مسرراوی 
اسررت. برای م ال ید و وزن. آماره ها و تکنیک های آماری فراوانی برای کار با اين گروه از داده ها در دسررترس 

 فوار  ا مینان را نام برد.مله می توان میانگین، انحرا  استاندارد، آزمون تی، جاست از 

 


