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مقدمه
کتاب چگونه از  SPSSاستفاده کنیم؟ با در نظر گرفتن کاربران مبتدی کامپیوتر و افرادی که تجربه قبلی
استفاده از  SPSSرا ندارند ،طراحی شده است .هر فصل به بخشهای کوتاهی تقسیم شده است که آمار
مورد استفاده ،پیش فرض های اساسی و نحوه تفسیر نتایج و بیان آنها در گزارش تحقیق را توضیح میدهد.
کتاب با اصول اولیه شروع می شود ،مانند راه اندازی  ،SPSSتعریف متغیرها و وارد کردن و ذخیره
داده ها .تمام تکنیکهای آماری اصلی که معموالً در کالسهای آمار تدریس میشوند ،مانند آمار توصیفی،
نمودارهای توزیع فراوانی ،پیشبینی و ارتباط ،آمار استنباطی پارامتریک ،آمار استنباطی ناپارامتریک و
آماره های ساخت آزمون از قبیل محاسبه روایی و پایایی را پوشش داده است.
بیش از  270اسکرین شات (از جمله خروجی مثال ها) در سراسر کتاب به دانشجویان نشان می دهد
که از بکارگیری  SPSSبرای تحلیل داده چه انتظاری باید داشته باشند .این کتاب شامل تعریف اصطالحات
آماری و تمرینات عملی است .مجموعه کاملی از منابع آنالین نیز وجود دارد که می توان برای تکمیل
یادگیری  SPSSاستفاده کرد.
تازه های نسخه جدید:
در چاپ یازدهم کتاب چگونه از  SPSSاستفاده کنیم :راهنمای گام به گام تجزیه و تحلیل و تفسیر داده
ها موارد زیر اضافه شده است:
 رنگ بندی و اسکرین شات های بیشتر
 به روز رسانی براساس جدیدترین نسخه ( SPSSعالوه بر نسخه های قدیمی)
 تغییر نمای مدل تست های ناپارامتریک
 داده و خروجی واقعی برای تحلیل و تفسیر یافته ها
 حذف خروجی های فرضی یا داده های خیالی
نویسنده کتاب استاد تمام و مدیر گروه واحد سایکولوژی دانشگاه ایالت میسوری غربی است.

پیشگفتار چاپ یازدهم
مقدمه
نرم افزار  IBM SPSS Statisticsیک بسته نرم افزاری آماری است که سال  2009توسط شرکت IBM

ارائه شده است و قبل از آن شرکت اختصاصی خودش را داشت .این شرکت نرم افزارهایی تحت عنوان
 SPSSو  Paswارائه نموده است .نرم افزار  IBM SPSS Statisticsطوری طراحی شده است که دامنه وسیعی
از رویه های آماری را اجرا می کند .همانند هر برنامه کامپیوتری قدرتمند دیگری ،قواعد و تکنیک های
خاصی برای تسلط و استفاده کارآمد از این نرم افزار الزم است تا بتوان با استفاده از  SPSSبه مسائل
خود پاسخ صحیح و یکنواخت داد .این راهنمای گام به گام همراه با تصاویر راهنما به شما کمک می کند
به این تسلط و چیرگی دست یابید.
این کتاب عالوه بر نشان دادن نحوه ورود داده ها و به دست آوردن نتایج ،نحوه انتخاب آمار مناسب
و ارائه نتایج به شکلی مناسب برای استفاده در گزارش پژوهشی در علوم اجتماعی یا رفتاری را توضیح
می دهد .به عنوان مثال ،بخش مربوط به آزمون  tمستقل نحوه بیان (یعنی جمالت) نتایج یک آزمون
معنادار و آزمونی که یافته معنادار ندارد ،را نشان می دهد.
مخاطبان
این کتاب به عنوان مکمل کتاب های درسی آمار سنتی مقدماتی و متوسط ایده آل است .همچنین
میتوان از آن به عنوان یک کتابچه راهنمای آمار برای واحد روش تحقیق استفاده کرد .در نهایت،
دانشآموزان میتوانند پس از فارغالتحصیلی ،از آن بهعنوان راهنمای مرجع در محیطهای کاری مختلف
استفاده کنند.
 SPSS Statisticsیک برنامه فوق العاده قدرتمند است و این کتاب به عنوان یک راهنمای جامع در نظر
گرفته نشده است .در عوض ،تأکید بر رویه هایی است که معموالً در دوره های مقدماتی و متوسط آمار
و روش های تحقیق پوشش داده می شود.

سازماندهی کتاب
این کتاب در نه فصل به همراه چندین ضمیمه مفید سازماندهی شده است .دو فصل اول به تکنیک های
اساسی استفاده از برنامه  SPSSمی پردازد .هر یک از فصل های باقی مانده بر روی یک گروه خاص از
آمار تمرکز دارد.
هر فصل شامل چندین بخش کوتاه است .در بیشتر موارد ،این بخشها مستقل هستند .با این حال،
انتظار می رود فراگیران قبل از تالش برای یادگیری مهارت های ارائه شده در بقیه کتاب ،بر مبانی SPSS

در فصل های  1و  2تسلط داشته باشند .به جز مهارت های دو فصل اول ،این کتاب به صورت غیر خطی
قابل استفاده است .بنابراین ،یک مربی می تواند دو فصل اول را در اوایل دوره اختصاص دهد و سپس
بخش های دیگر را به هر ترتیبی که مناسب است ارائه دهد.
ضمیمه  Aشامل بحث در مورد اندازه اثر است .ضمیمه  Bشامل مجموعه داده هایی است که برای
تمرین های عملی ارائه شده در سراسر این کتاب نیاز است .ضمیمه  Cنمونه فایل های داده ای را ارائه
می دهد که در سراسر این کتاب استفاده می شود .ضمیمه  Dاطالعاتی در مورد انتخاب آزمون آماری
مناسب ارائه می دهد .واژه نامه ضمیمه  Eتعاریفی از بیشتر اصطالحات آماری استفاده شده در این کتاب
ارائه می دهد .از آنجا که فرض بر این است که این متن همراه با یک کتاب درسی اصلی آمار استفاده
میشود ،تعاریف واژه نامه مختصر هستند و فقط به عنوان یادآوری طراحی شده اند .ضمیمه  Fنسخهای
مبتنی بر متن از درخت تصمیم را ارائه می دهد.
نسخه SPSS
این کتاب برای کار با  SPSSنسخه  26طراحی شده است ،اگرچه باید برای نسخه های جدیدتر SPSS

به خوبی کار کند.
 SPSSهمچنین چندین ماژول را ارائه می دهد .اسکرین شات های موجود در این متن با استفاده از
نسخه "کامل" نرم افزار (همه ماژول ها فعال و نصب شده) گرفته شده اند .اکثر موسسات حداقل
ماژولهای  Regression ،Baseو  Advancedرا نصب کرده اند .با استفاده از این سه ماژول ،یا اگر از SPSS

 Statistics GradPackیا  Premium Gradpacksاستفاده می کنید ،می توانید تمام تحلیل های این متن را انجام
دهید .اگر از  SPSS Statistics Base GradPackاستفاده می کنید ،برخی از رویه ها در دسترس نخواهند بود.
در این صورت ،متن به وضوح نشان می دهد که محصول دیگری ضروری است.

اگر ماژول های افزودنی مختلفی نصب کرده اید ،نوارهای منو نشان داده شده در تصاویر این متن
ممکن است کمی متفاوت باشند .اگر نوارهای منو شما متفاوت به نظر می رسند ،یا اگر نمی توانید یک آیتم
منو را برای دستور ارائه شده در این کتاب پیدا کنید ،ممکن است موسسه شما از ماژول های مختلفی
پشتیبانی کند .از مربی خود راهنمایی بیشتری بخواهید.
تمرینات عملی
برای هر مهارتی که ارائه شده است ،یک تمرین نیز اضافه شده است .به عالوه ،مهارت های کسب
شده در این کتاب را می توان برای حل تمرینات سایر کتاب ها و متون آماری استفاده نمود .کتاب کار
آماری زیادی در دسترس است که می توانید برای تمرین مهارت های این کتاب استفاده کنید.
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فصل  -1شروع به کار

فصل 1

شروع به کار
بخش  1-1شروع SPSS
رویه های استارت آپ در نسخه های مختلف  SPSSتا حدودی متفاوت است و به پیکربندی دستگاهی
بستگی دارد که  SPSSروی آن نصب است .اگر در پیدا کردن آن مشکل داشتید ،بخش IBM SPSS Statistics

از منوی استارت ویندوز خود را بررسی کنید .این کتاب از اسکرین شات های گرفته شده از نسخه ویندوز
 SPSSاستفاده می کند .نسخه های مکینتاش و یونیکس 1نیز همین کارکرد را دارند اما می توانند با توجه
به قالب سیستم عامل با تصاویر این کتاب اندکی تفاوت داشته باشند.
زمانی که  SPSSرا باز می کنید ،ممکن است با دیالوگ شکل زیر مواجه شوید که بستگی به گزینههایی
دارد که مدیر سیستم یا شما برای این نسخه برنامه تعیین کرده اید .اگر این دیالوگ را مشاهده کردید،
روی گزینه  Type in dataکلیک کرده و دکمه  OKرا بزنید تا پنجره داده خالی برای شما نمایش یابد[.]1

1 MacOS and Unix
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اگر دیالوگ شکل زیر نمایش نیافت ،برنامه  SPSSبطور خودکار پنجره داده را برای شما باز می کند.
پنجره داده و پنجره خروجی واسط کاربری پایه  SPSSرا تشکیل می دهند .پنجره داده در شکل صفحه
بعدی نمایش داده شده است.

بخش  2-1وارد کردن داده
یکی از مراحل کلیدی برای موفقیت در استفاده از برنامه  SPSSدانستن نحوه وارد کردن ،ذخیره
و استفاده از داده ها است .برای نمایش مبانی وارد کردن داده در  ،SPSSما از مثال  1 -2 -1استفاده
خواهیم کرد.
مثال  1-2-1یک پیمایش بین گروهی از دانشجویان کالس های مختلف توزیع می شود (صبح سه
شنبه و پنج شنبه ،عصر سه شنبه و پنج شنبه ،صبح دوشنبه /چهارشنبه /جمعه ،عصر دوشنبه /چهارشنبه
 /جمعه) .از دانشجویان سئوال می شود که آیا «آدم صبحی» هستند یا خیر و اینکه کار می کنند یا خیر.
در این پیمایش همچنین در مورد نمره نهایی در کالس ( %100باالترین نمره ممکن است) سئوال می شود.
برگه پاسخ دو دانشجو در ادامه نمایش یافته است:
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برگه پاسخ نامه 1
4593

شناسه

MWF

X

TTh

X

عصر

X

خیر

روز کالس

---------

وقت کالس

---------

صبح

آدم صبحی هستید؟

---------

بله

نمره نهایی در کالس

85%

آیا کار می کنید؟

---------

X

پاره وقت

تمام وقت
خیر

برگه پاسخ نامه 2
1901

شناسه
روز کالس

X

MWF

---------

TTh

وقت کالس

X

صبح

---------

عصر

آدم صبحی هستید؟

X

بله

---------

خیر

نمره نهایی در کالس

85%

آیا کار می کنید؟

---------

تمام وقت

X

پاره وقت

خیر

هدف ما وارد کردن داده های مربوط به این دو دانشجو در برگه داده  SPSSاست که بعدا برای تجزیه
و تحلیل استفاده کنیم .گام اول تعیین متغیرهایی است که الزم است وارد کنیم .هر گونه اطالعاتی که در
بین شرکت کنندگان می تواند متفاوت باشد ،یک متغیر است و بایستی در نظر گرفته شود .مثال 2-2-1
این متغیرها را که ما استفاده خواهیم کرد ،لیست کرده است:
مثال 2-2-1
شناسه
روز کالس
زمان کالس
شخص صبحگاهی
نمره نهایی
آیا دانشجو خارج از دانشکده کار می کند یا خیر
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در پنجره داده ،SPSS 1ستون ها نمایانگر متغیرها و سطرها نمایانگر شرکت کنندگان است .بنابراین ما
یک فایل داده با شش ستون (متغیر) و دو سطر (دانشجو/شرکت کننده) می سازیم.

بخش  3-1تعریف متغیرها
قبل از اینکه بتوانیم هر گونه داده ای وارد کنیم ،بایستی ابتدا مقداری اطالعات پایه در مورد هر متغیر
در  SPSSوارد کنیم .برای نمونه ،متغیرها بایستی ابتدا نامگذاری شوند بطوریکه:
 با حروف شروع شوند و
 حاوی فاصله نباشند.
بنابراین نام متغیر « »Q7قابل قبول است ،در حالی که نام « »7Qقابل قبول نیست .به همین ترتیب نام
متغیر « »PRE_TESTقابل قبول اما نام متغیر « »PRE TESTقابل قبول نیست .استفاده از حروف بزرگ
مهم نیست ،اما نام متغیرها در متن برای وضوح با حروف بزرگ نوشته می شود ،وقتی به نام متغیر
اشاره می شود ،حتی اگر نام متغیر ضرورتا در اسکرین شات ها با حروف بزرگ نوشته نشده یا شروع
نشده باشد.

SPSS data window

1
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برای تعریف متغیرها ،روی برگه  Variable Viewدر انتهای پنجره اصلی برنامه کلیک می کنیم (شکل
زیر) .اینکار موجب باز شدن پنجره نمای متغیر می شود .برای برگشتن به پنجره نمای داده نیز روی برگه
 Data Viewمجددا کلیک می کنیم.

برگه های نمای داده و متغیر در پایین پنجره اصلی SPSS

اسکرین شات پنجره تعریف متغیرها در SPSS

در پنجره نمای متغیر SPSS ،به شما امکان ایجاد و ویرایش همه متغیرهای فایل داده را می دهد .هر
ستون این برگه یک خصیصه از متغیر است و هر سطر نمایانگر یک متغیر است .همه متغیرها بایستی
نامگذاری شده باشند .برای اینکار در یک خانه خالی در ستون  Nameکلیک کرده و نام معتبر متغیر در
 SPSSرا وارد می کنیم .سپس برنامه مقادیر پیش فرض برای بیشتر خصیصه های متغیر را تکمیل میکند.
یکی از کارکردهای مفید  SPSSاین است که توانایی تعریف متغیر و مقدار برچسب متغیر را داریم.
برچسب متغیر به شما اجازه می دهد که شرحی برای هر متغیر وارد کنید.
برچسب متغیرها همان شرح و توضیحی است که برای هر مقدار متغیر وارد می کنید .برای مثال ،برای
بیشتر رویه ها ،برنامه  SPSSبه مقدار عددی نیاز دارد .بنابراین ،برای داده هایی مثل روز کالس (برای
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نمونه  Mon/Wed/Friو  ،)Tues/Thursما الزم است که ابتدا مقادیر را به صورت عددی کد بندی کنیم.
میتوانیم عدد  1را به  Mon/Wed/Friو عدد  2را به  Tues/Thursاختصاص دهیم .برای کمک به ردگیری
مقدار این اعداد ،ما برای مقادیر کد شده از یک مقدار برچسب استفاده می کنیم.
برای تخصیص برچسب مقدار ،در خانه ای که می خواهیم مقداری تخصیص دهیم در ستون Values

کلیک می کنیم (در این نمونه برای متغیر  .)2این موجب فعال شدن یک دکمه خاکستری سه نقطه (شکل
زیر) می شود.

روی دکمه سه نقطه سمت راست خانه کلیک کنید تا دیالوگ  Value Labelsباز شود (شکل زیر).

وقتی برچسب مقدار را وارد می کنید ،بایستی بعد از وارد کردن مقدار دکمه  Addرا کلیک کنید .اینکار
مقدار برچسب را از فیلد  labelبرداشته و همراه با مقدار  valueبه بخش پایین پنجره منتقل می کند .وقتی
همه مقادیر و برچسب هر یک تعریف و  Addشد ،دکمه  OKرا کلید کنید تا به پنجره Variable View

برگردد .اگر بخواهیم مقدار یا برچسبی را ویرایش کنیم ،روی آن در ستون پایین دیالوگ کلیک می کنیم
و بعد از ویرایش آنها ،دکمه  Changeرا می زنیم.
عالوه بر نامگذاری و برچسب دهی به متغیر ،گزینه ای برای تعریف نوع متغیر داریم .برای اینکار به
سادگی روی خانه مربوطه در ستون های  Width ،Typeیا  Decimalsدر پنجره  Variable Viewکلیک
میکنیم .مقدار پیش فرض فیلد عددی است که هشت رقم پهنا و دو رقم اعشار دارد .اگر داده شما بیش از
هشت رقم در سمت چپ ممیز اعشاری باشد ،بصورت نماد گذاری علمی نمایش داده می شود (برای
نمونه ،عدد [ 2000000000دو میلیارد] بصورت  2.00E+09نمایش داده می شود)[ .]2خود  SPSSصحت
باالی دو رقم اعشار را حفظ می کند اما تمامی خروجی به دو عدد اعشار گرد می شود مگر اینکه در
ستون  Decimalsبه صراحت قید شده باشد.
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در این پنجره گزینه های متعدد دیگری وجود دارد که خارج از حوصله این کتاب است .در مثال ما ،از
متغیر عددی با مقادیر پیش فرض استفاده خواهیم کرد.

تمرین عملی
یک فایل داده برای شش متغیر و دو نمونه از دانشجویان بسازید که در مثال  1-2-1ارائه شد.
متغیرهای خود را چنین نامگذاری کنید GRADE،MORNING،TIME،DAY ،ID :و  .WORKباید متغیر DAY

را به صورت  1= Mon/ Wed/ Friو  2 = Tues/ Thursکد گذاری کنید .همچنین متغیر  TIMEرا بصورت
 1 = morningو  2 = afternoonکد گذاری کنید .کد گذاری  MORNINGبه صورت  0 = Noو  1 = Yesباشد
و کد گذاری  WORKبه صورت  1 = Part-time ،0 = Noو  2 = Full- timeباشد .مطمئن شوید که برچسب
مقادیر را برای متغیرهای مختلف وارد کرده باشید .توجه داشته باشید که از آنجایی که مقدار برچسب
برای  IDو  GRADEمناسبت ندارد (زیرا خود مقادیر به عنوان برچسب نیز عمل می کنند) ،این دو متغیر
کد گذاری نمی شوند .زمانی که وارد کردن متغیرها تکمیل شود ،پنجره  Variable Viewشما بایستی همانند
اسکرین شات زیر باشد:

روی برگه  Data Viewکلیک کنید تا پنجره ورود داده نمایان شود .داده ها را به صورت افقی از چپ
به راست وارد کنید و با شماره شناسه دانشجویان شروع کنید .کد هر یک از متغیرها را در ستون مناسب
وارد کنید .برای وارد کردن متغیر  GRADEباید نمره کالسی دانشجو را عینا وارد کنید.
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پنجره داده قبلی را می توان تغییر داد تا شبیه به اسکرین شات زیر شود .اینکار با کلیک آیکون Value

 Labelsانجام می شود .در این حالت ،خانه ها برچسب مقدار را نشان می دهند بجای اینکه کد متناظر هر
برچسب را نشان دهند .اگر داده ها در این مد وارد شوند ،دکمه قابل کلیک با آیکون فلش که در هر خانه
ظاهر می شود به ما امکان انتخاب برچسب های از پیش تعیین شده را بصورت لیست کشویی می دهد.
شما در انتخاب مد و روشی که ترجیح می دهید ،آزاد هستید.

بجای کلیک کردن آیکون  Value Labelsدر نوار ابزار برنامه ،می توانید نماهای دو گانه را با کلیک
کردن زیر منوی  Value Labelsاز منوی  Viewبرنامه انتخاب کنید.

