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 مقدمه 

  ی که تجربه قبل  ی و افراد  وتر ی کامپ  مبتدی  کاربران  گرفتن  نظر  در  با  کنیم؟ استفاده   SPSSکتاب چگونه از  

که آمار    شده است   م ی تقس   ی کوتاه   ی ها شده است. هر فصل به بخش   ی طراح  ، را ندارند   SPSSاستفاده از  

 . دهد ی م   ح ی ق را توض ی آنها در گزارش تحق   ان ی و ب   ج ی نتا   ر ی و نحوه تفس   ی اساس   پیش فرض های مورد استفاده،  

  رهی و وارد کردن و ذخ  رهای متغ  فی ، تعرSPSS  یشود، مانند راه انداز  یشروع م   هیبا اصول اول  کتاب

  ،یفیمانند آمار توص  شوند،یم   سی آمار تدر  ی هاکه معموالً در کالس   یاصل  ی آمار   یهاکیداده ها. تمام تکن

و   کیناپارامتر  یاستنباط   آمار  ک،یپارامتر   یو ارتباط، آمار استنباط  ینیبشی پ  ،توزیع فراوانی  ی هانمودار

 . داده استرا پوشش از قبیل محاسبه روایی و پایایی  ساخت آزمون  ه هایآمار

اسکرین شات )از جمله خروجی مثال ها( در سراسر کتاب به دانشجویان نشان می دهد    270بیش از  

طالحات برای تحلیل داده چه انتظاری باید داشته باشند. این کتاب شامل تعریف اص  SPSSکه از بکارگیری  

آماری و تمرینات عملی است. مجموعه کاملی از منابع آنالین نیز وجود دارد که می توان برای تکمیل 

 استفاده کرد.   SPSSیادگیری 

 تازه های نسخه جدید: 

استفاده کنیم: راهنمای گام به گام تجزیه و تحلیل و تفسیر داده    SPSSدر چاپ یازدهم کتاب چگونه از  

 شده است:ها موارد زیر اضافه 

  رنگ بندی و اسکرین شات های بیشتر 

  به روز رسانی براساس جدیدترین نسخهSPSS )عالوه 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 

 گروه واحد سایکولوژی دانشگاه ایالت میسوری غربی است. نویسنده کتاب استاد تمام و مدیر 

  



 

 

 

 پیشگفتار چاپ یازدهم 
 مقدمه 

  IBMتوسط شرکت    2009یک بسته نرم افزاری آماری است که سال    IBM SPSS Statisticsنرم افزار  

ارائه شده است و قبل از آن شرکت اختصاصی خودش را داشت. این شرکت نرم افزارهایی تحت عنوان  

SPSS    وPasw    ارائه نموده است. نرم افزارIBM SPSS Statistics   طوری طراحی شده است که دامنه وسیعی

قواعد و تکنیک های از رویه های آماری را اجرا می کند. همانند هر برنامه کامپیوتری قدرتمند دیگری،  

به مسائل   SPSSخاصی برای تسلط و استفاده کارآمد از این نرم افزار الزم است تا بتوان با استفاده از  

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. 

، نحوه انتخاب آمار مناسب  ج یداده ها و به دست آوردن نتا   ورودنحوه    شان دادننکتاب عالوه بر    نیا

  ح یرا توض یرفتار  ای یدر علوم اجتماع یاستفاده در گزارش پژوهش  یمناسب برا یبه شکل ج یو ارائه نتا 

به آزمون    یم مثال، بخش مربوط  عنوان  به  نتاجمالت  یعنی)   انیب  نحوهمستقل    tدهد.  آزمون    ک ی  ج ی( 

 دهد.  یرا نشان م ی که یافته معنادار ندارد،دار و آزمونامعن

 مخاطبان 

ها  ن یا کتاب  مکمل  عنوان  به  ا   یمقدمات  یآمار سنت  ی درس  یکتاب  متوسط  همچن  ده یو  است.    نیآل 

عنوان  یم به  آن  از  راهنما   ک یتوان  واحدآمار    یکتابچه  تحق  برای  نها   قیروش  در  کرد.   ت،یاستفاده 

  ی مختلفکار   یهاط ی مرجع در مح  یعنوان راهنما، از آن بهیلیالتحصپس از فارغ   توانندیم آموزان  دانش

 استفاده کنند. 

SPSS Statistics  جامع در نظر    یراهنما  کیبه عنوان    کتاب  ن یبرنامه فوق العاده قدرتمند است و ا   کی

و متوسط آمار   یمقدمات  یاست که معموالً در دوره ها  ییها  هیبر رو  دیگرفته نشده است. در عوض، تأک

 شود.  یپوشش داده م قیتحق یو روش ها



 

 سازماندهی کتاب 

  تکنیک های شده است. دو فصل اول به    سازماندهی  دیمف  مهیضم  نیکتاب در نه فصل به همراه چند  نیا

خاص از    گروه   ک ی  ی رو  مانده بر  ی باق  ی از فصل ها  کیپردازد. هر    ی م  SPSSاستفاده از برنامه    ی اساس

 آمار تمرکز دارد. 

حال،    نیها مستقل هستند. با ا بخش   نیموارد، ا  شتری بخش کوتاه است. در ب  نیفصل شامل چند  هر

  SPSS یکتاب، بر مبان هیارائه شده در بق  یمهارت ها ی ریادگی ی قبل از تالش برا فراگیران رود    یانتظار م

 ی خط  ر یصورت غ  بهکتاب    نیدو فصل اول، ا  یتسلط داشته باشند. به جز مهارت ها   2و    1  یدر فصل ها

دوره اختصاص دهد و سپس   ل یتواند دو فصل اول را در اوا  یم  یمرب  کی  ن،یقابل استفاده است. بنابرا

 دهد.  ارائهکه مناسب است  یبی را به هر ترت گرید  یبخش ها

  ی است که برا   ییشامل مجموعه داده ها  B  مهیاست. ضم  شامل بحث در مورد اندازه اثر  A  مهیضم

را ارائه   یداده ا  یها  ل ینمونه فا  C  مهیاست. ضم  ازیکتاب ن  ن یسراسر ا  ارائه شده در  عملی  یها  نی تمر

  یدر مورد انتخاب آزمون آمار  یاطالعات  D  مهیشود. ضم  یکتاب استفاده م  نی دهد که در سراسر ا  یم

کتاب   نیاستفاده شده در ا  یاصطالحات آمار  شتر ی از ب  یفیتعار  E  مهیدهد. واژه نامه ضم  یمناسب ارائه م

آمار استفاده   یاصل  یکتاب درس  کیمتن همراه با    نیاست که ا  نی دهد. از آنجا که فرض بر ا  یارائه م

 ی اخه نس  F  مهیشده اند. ضم  یطراح  یادآوری  عنوان واژه نامه مختصر هستند و فقط به    فی شود، تعار یم

 دهد.  یرا ارائه م می بر متن از درخت تصم یمبتن

 SPSSنسخه  

  SPSS  نسخه های جدیدتر  یبرا   دیشده است، اگرچه با  یطراح  26نسخه    SPSSکار با    یبرا  کتاب  نیا

 کار کند.  یبه خوب

SPSS  متن با استفاده از    نی موجود در ا  یشات ها  نی دهد. اسکر  ی ماژول را ارائه م  نیچند  نی همچن

حداقل   "کامل "نسخه   موسسات  اکثر  اند.  شده  گرفته  شده(  نصب  و  فعال  ها  ماژول  )همه  افزار  نرم 

 SPSSا اگر از  یسه ماژول،    نیرا نصب کرده اند. با استفاده از ا   Advancedو    Base  ،Regression  یهاماژول 

Statistics GradPack  ا ی  Premium Gradpacks  متن را انجام   نیا   یها  ل یتمام تحل  د یتوان  یم  د،ی کن  یاستفاده م

ها در دسترس نخواهند بود.   هی از رو  یبرخ  د،ی کن  یاستفاده م  SPSS Statistics Base GradPack. اگر از  دیده

 است.   یضرور یگرید ل دهد که محصو یصورت، متن به وضوح نشان م نی در ا



متن    نی ا  ریمنو نشان داده شده در تصاو   یرهانوا  د،ینصب کرده ا  یمختلف  یافزودن  یماژول ها  اگر

 تمیآ  کی  دیتوان  یاگر نم   ایرسند،    یمنو شما متفاوت به نظر م  یمتفاوت باشند. اگر نوارها   یممکن است کم 

 ی مختلف   یها  ماژول ممکن است موسسه شما از    د،یکن   دایکتاب پ  نی دستور ارائه شده در ا  یمنو را برا

 . دیبخواه  یشتر ی ب ییخود راهنما یکند. از مرب یبانیپشت 

 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 

 ت که می توانید برای تمرین مهارت های این کتاب استفاده کنید. آماری زیادی در دسترس اس 
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 SPSSشروع    1- 1بخش  

تا حدودی متفاوت است و به پیکربندی دستگاهی    SPSSرویه های استارت آپ در نسخه های مختلف 

 IBM SPSS Statisticsروی آن نصب است. اگر در پیدا کردن آن مشکل داشتید، بخش    SPSSبستگی دارد که  

اسکرین شات های گرفته شده از نسخه ویندوز    خود را بررسی کنید. این کتاب از  ویندوز  از منوی استارت

SPSS  نیز همین کارکرد را دارند اما می توانند با توجه    1یونیکس مکینتاش و  نسخه های  .  استفاده می کند

 سیستم عامل با تصاویر این کتاب اندکی تفاوت داشته باشند. به قالب 

هایی مواجه شوید که بستگی به گزینه   زیررا باز می کنید، ممکن است با دیالوگ شکل    SPSSزمانی که  

دارد که مدیر سیستم یا شما برای این نسخه برنامه تعیین کرده اید. اگر این دیالوگ را مشاهده کردید، 

 . [1]را بزنید تا پنجره داده خالی برای شما نمایش یابد  OKکلیک کرده و دکمه   Type in dataروی گزینه 

 
1 MacOS and Unix 
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بطور خودکار پنجره داده را برای شما باز می کند.   SPSSنمایش نیافت، برنامه    زیراگر دیالوگ شکل  

صفحه را تشکیل می دهند. پنجره داده در شکل    SPSSپنجره داده و پنجره خروجی واسط کاربری پایه  

 نمایش داده شده است.  بعدی

 

 وارد کردن داده   2- 1بخش  

دانستن نحوه وارد کردن، ذخیره    SPSSیکی از مراحل کلیدی برای موفقیت در استفاده از برنامه  

استفاده    1- 2- 1، ما از مثال  SPSSو استفاده از داده ها است. برای نمایش مبانی وارد کردن داده در  

 خواهیم کرد. 

یان کالس های مختلف توزیع می شود )صبح سه یک پیمایش بین گروهی از دانشجو  1-2-1مثال  

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.   /

باالترین نمره ممکن است( سئوال می شود.   %100ه نهایی در کالس )در این پیمایش همچنین در مورد نمر

 برگه پاسخ دو دانشجو در ادامه نمایش یافته است: 
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 1برگه پاسخ نامه 
    4593 شناسه 

 MWF X TTh ---------  روز کالس 

 عصر  X صبح  ---------  وقت کالس 
 خیر  X بله  ---------  آدم صبحی هستید؟ 

    %85 کالس نمره نهایی در  
 پاره وقت   تمام وقت  ---------  آیا کار می کنید؟ 

 X  خیر    
 

 2برگه پاسخ نامه 
    1901 شناسه 

 X MWF  --------- TTh روز کالس 

 عصر  ---------  صبح  X وقت کالس 
 خیر  ---------  بله  X آدم صبحی هستید؟ 
    %85 نمره نهایی در کالس 

 پاره وقت  X تمام وقت  ---------  آیا کار می کنید؟ 
    خیر   

است که بعدا برای تجزیه    SPSSهدف ما وارد کردن داده های مربوط به این دو دانشجو در برگه داده  

و تحلیل استفاده کنیم. گام اول تعیین متغیرهایی است که الزم است وارد کنیم. هر گونه اطالعاتی که در  

 2- 2-1بین شرکت کنندگان می تواند متفاوت باشد، یک متغیر است و بایستی در نظر گرفته شود. مثال  

 کرده است: این متغیرها را که ما استفاده خواهیم کرد، لیست 

 2-2-1مثال 

 شناسه
 روز کالس 

 زمان کالس 
 شخص صبحگاهی

 نمره نهایی 
 آیا دانشجو خارج از دانشکده کار می کند یا خیر 
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، ستون ها نمایانگر متغیرها و سطرها نمایانگر شرکت کنندگان است. بنابراین ما  SPSS  1در پنجره داده 

 )متغیر( و دو سطر )دانشجو/شرکت کننده( می سازیم. یک فایل داده با شش ستون 

 تعریف متغیرها   3- 1بخش  

قبل از اینکه بتوانیم هر گونه داده ای وارد کنیم، بایستی ابتدا مقداری اطالعات پایه در مورد هر متغیر  

 : کهبطوریوارد کنیم. برای نمونه، متغیرها بایستی ابتدا نامگذاری شوند  SPSSدر 

   شروع شوند و با حروف 

  .حاوی فاصله نباشند 

« قابل قبول نیست. به همین ترتیب نام  7Q« قابل قبول است، در حالی که نام »Q7بنابراین نام متغیر »

« قابل قبول نیست. استفاده از حروف بزرگ PRE TEST« قابل قبول اما نام متغیر »PRE_TESTمتغیر »

با حروف بزرگ نوشته می شود، وقتی به نام متغیر  مهم نیست، اما نام متغیرها در متن برای وضوح  

اشاره می شود، حتی اگر نام متغیر ضرورتا در اسکرین شات ها با حروف بزرگ نوشته نشده یا شروع  

 نشده باشد. 

 

 
1 SPSS data window 
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  در انتهای پنجره اصلی برنامه کلیک می کنیم )شکل   Variable Viewبرای تعریف متغیرها، روی برگه  

(. اینکار موجب باز شدن پنجره نمای متغیر می شود. برای برگشتن به پنجره نمای داده نیز روی برگه  زیر 

Data View  .مجددا کلیک می کنیم 

 

 SPSSبرگه های نمای داده و متغیر در پایین پنجره اصلی 

 

 SPSSاسکرین شات پنجره تعریف متغیرها در 

کان ایجاد و ویرایش همه متغیرهای فایل داده را می دهد. هر  به شما ام   SPSSدر پنجره نمای متغیر،  

ستون این برگه یک خصیصه از متغیر است و هر سطر نمایانگر یک متغیر است. همه متغیرها بایستی  

کلیک کرده و نام معتبر متغیر در    Nameنامگذاری شده باشند. برای اینکار در یک خانه خالی در ستون  

SPSS   .کند. سپس برنامه مقادیر پیش فرض برای بیشتر خصیصه های متغیر را تکمیل می  را وارد می کنیم 

این است که توانایی تعریف متغیر و مقدار برچسب متغیر را داریم.   SPSSیکی از کارکردهای مفید  

 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  

نیاز دارد. بنابراین، برای داده هایی مثل روز کالس )برای    به مقدار عددی   SPSSبیشتر رویه ها، برنامه  
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کنیم. Tues/Thursو    Mon/Wed/Friنمونه   بندی  کد  عددی  به صورت  را  مقادیر  ابتدا  که  است  ما الزم   ،)

اختصاص دهیم. برای کمک به ردگیری   Tues/Thursرا به    2و عدد    Mon/Wed/Friرا به    1توانیم عدد  می

 ا برای مقادیر کد شده از یک مقدار برچسب استفاده می کنیم. مقدار این اعداد، م

  Valuesبرای تخصیص برچسب مقدار، در خانه ای که می خواهیم مقداری تخصیص دهیم در ستون  

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

 ( می شود. زیر 

 

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

 

را کلیک کنید. اینکار    Addوقتی برچسب مقدار را وارد می کنید، بایستی بعد از وارد کردن مقدار دکمه  

وقتی  ه منتقل می کند.  به بخش پایین پنجر  valueبرداشته و همراه با مقدار    labelمقدار برچسب را از فیلد  

و   تعریف  برچسب هر یک  و  مقادیر  دکمه    Addهمه  پنجره    OKشد،  به  تا  کنید  کلید    Variable Viewرا 

برگردد. اگر بخواهیم مقدار یا برچسبی را ویرایش کنیم، روی آن در ستون پایین دیالوگ کلیک می کنیم  

 را می زنیم.  Changeو بعد از ویرایش آنها، دکمه 

نامگذاری و برچسب دهی به متغیر، گزینه ای برای تعریف نوع متغیر داریم. برای اینکار به    عالوه بر

های   در ستون  مربوطه  خانه  روی  پنجره    Decimalsیا    Type  ،Widthسادگی  کلیک   Variable Viewدر 

کنیم. مقدار پیش فرض فیلد عددی است که هشت رقم پهنا و دو رقم اعشار دارد. اگر داده شما بیش از  می

)برای   داده می شود  نمایش  نماد گذاری علمی  باشد، بصورت  اعشاری  هشت رقم در سمت چپ ممیز 

حت ص  SPSS. خود  [2]نمایش داده می شود(  2.00E+09]دو میلیارد[ بصورت    2000000000نمونه، عدد  

باالی دو رقم اعشار را حفظ می کند اما تمامی خروجی به دو عدد اعشار گرد می شود مگر اینکه در 

 به صراحت قید شده باشد.  Decimalsستون 
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در این پنجره گزینه های متعدد دیگری وجود دارد که خارج از حوصله این کتاب است. در مثال ما، از  

 خواهیم کرد.  متغیر عددی با مقادیر پیش فرض استفاده

 تمرین عملی 
مثال   در  که  بسازید  دانشجویان  از  نمونه  دو  و  متغیر  شش  برای  داده  فایل  شد.    1-2-1یک  ارائه 

  DAY. باید متغیر  WORKو    ID  ،DAY،TIME،MORNING ،GRADEمتغیرهای خود را چنین نامگذاری کنید:  

را بصورت    TIMEهمچنین متغیر  کد گذاری کنید.    Tues/ Thurs = 2و    Mon/ Wed/ Fri =1را به صورت  

1 = morning    2و = afternoon    کد گذاری کنید. کد گذاریMORNING    0به صورت = No    1و = Yes    باشد

مطمئن شوید که برچسب   باشد.   Full- time = 2و    No  ،1 = Part-time = 0به صورت    WORKو کد گذاری  

مقادیر را برای متغیرهای مختلف وارد کرده باشید. توجه داشته باشید که از آنجایی که مقدار برچسب  

مناسبت ندارد )زیرا خود مقادیر به عنوان برچسب نیز عمل می کنند(، این دو متغیر    GRADEو    IDبرای  

شما بایستی همانند   Variable Viewشود، پنجره    کد گذاری نمی شوند. زمانی که وارد کردن متغیرها تکمیل 

 اسکرین شات زیر باشد: 

 

کلیک کنید تا پنجره ورود داده نمایان شود. داده ها را به صورت افقی از چپ    Data Viewروی برگه  

به راست وارد کنید و با شماره شناسه دانشجویان شروع کنید. کد هر یک از متغیرها را در ستون مناسب 

 باید نمره کالسی دانشجو را عینا وارد کنید.  GRADEنید. برای وارد کردن متغیر  وارد ک
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 Valueپنجره داده قبلی را می توان تغییر داد تا شبیه به اسکرین شات زیر شود. اینکار با کلیک آیکون  

Labels  تناظر هر  انجام می شود. در این حالت، خانه ها برچسب مقدار را نشان می دهند بجای اینکه کد م

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. 

 

 

در نوار ابزار برنامه، می توانید نماهای دو گانه را با کلیک    Value Labelsبجای کلیک کردن آیکون  

 برنامه انتخاب کنید.  Viewاز منوی  Value Labelsکردن زیر منوی 


