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  مقدمه

  

تواند هنر ارزيـابي،   ها آشنا سازد كه مي هدف اين جزوه آن است كه شما را با آناليز داده    

كنـد    به شما كمـك مـي  SPSSافزار   نرم. ها باشد   گيري از داده     كردن و نتيجه   خالصه

تا انرژي خود را به جاي آنكه صرف جزئيات محاسباتي نماييد؛ صـرف فكـر كـردن در          

اما اين امر به معني اين نيست كه نيازي به دانـستن مفـاهيم              . مورد خود مشكل نماييد   

  . معني آن است كه بايد بيشتر بدانيدها نداريد بلكه به مربوط به آناليز داده

 بـه سـادگي قـادر خواهيـد بـود آناليزهـاي آمـاري و ترسـيم                  SPSSهنگام كـار بـا      

توانـد   اما اين برنامه مهمتـرين كـار را نمـي   . نمودارهاي گرافيكي را به خوبي اجرا كنيد      

ه عهـده   باشد كه اين كار ب      انجام دهد و آن انتخاب آناليز مناسب و تفسير نتايج آنها مي           

  .باشد خود شما مي

بعـضي از   . ها نمايش گرافيكـي آنهاسـت       بخش مهمي از توصيف و خالصه كردن داده       

اي و ستوني براي ارائه نتايج سـودمند          هاي گرافيكي مانند نمودارهاي دايره      اين نمايش 

اي   ها، شما را در مشاهده اشكال پيچيده        بعضي ديگر از انواع خاص اين نمايش      . هستند

هـا   هـا هنگـام آنـاليز داده    نمايد و خواهيد ديد كه اين نمـايش  ها ياري مي   ع داده از توزي 

  .توانند بسيار مهم باشند مي

 SPSSوقتي شروع به كار كرديد به سرعت متوجه خواهيد شد كه چقدر كار كردن با                

اي است و آنگاه ذهن شما آزاد خواهد شـد،            و وا داشتن آن به محاسبه آماري كار ساده        

  »اعداد و ارقام چه معنايي دارند؟ « : نكه روي اين سوال مهم تمركز كنيد كهبراي آ
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                توصيفيتوصيفيتوصيفيتوصيفي    آمارآمارآمارآمار        
اسـتفاده از   شـده بـا  آوري  توصيف اطالعـات عـددي جمـع    ارائه و تنظيم و ،ها براي تلخيص روش اي از مجموعه توصيفي، آمار

  .معيارهاي مهم است مودارها ونجداول، 

يا   طريق نمودار سپس از  را خالصه كرده وماري آنهاآروي جداول  از و كند آوري مي وي جامعه آماري جمعر از ها را واقع داده در

 ارله أمس ها بهتر  مشخص كنيم كدام دادههها اين است ك تحليل داده تجزيه و  هدف از.كند تحليل مي ها آنها را تجزيه و شاخص

  .توانند به سؤاالت تحقيق پاسخ دهند ها مي چگونه داده و له كدامندأمس بر كنند، عوامل مؤثر توصيف مي

  

جامعـه   هـر  در .گـوييم  آن باشد، جامعه آماري مي     ويژگي از  چند اي كه هدف، بررسي يك يا       به جامعه  :ه آماري جامع 

  .گويند مي متغير هم صفت غير مشترك كه به اين صفت غيرمشترك، ت مشترك دارند واشياء هم صف و افراد

  

» متغيـر « اصطالحاً   د كه آن را   كن مي ري تغي  ديگر شئ به شئ   از يا ديگر فردي به فرد   مطالعه از  ردخصوصيت مو  :متغير 

  . ناميم مي

  

  متغيرهامتغيرهامتغيرهامتغيرهابندي بندي بندي بندي     دستهدستهدستهدسته 

  كمي متغير����

  .شوند رقم بيان مي و عدد با و آيد گيري به دست مي اندازه راه شمارش و متغيرهايي كه از

  :اي كمي فاصله  متغير) الف

  ...  ودماي هوا سم،طول ج مانند ممتد هستند كه محدوديت ندارند و گويند  ميبه متغيرهايي

  : متغيركمي نسبتي) ب

  مراجعين به درمانگاه  مانند تعداد متغيرهايي كه لزوماً مجزا هستند

 

  كيفي متغير ����

  . شوند رقم بيان نمي و عدد با و كنند بندي مي گروه متغيرهايي كه براساس آن جمعيت را

  :متغيركيفي اسمي  ) الف

بـراي    ودبه ترتيـب يكـي بـاالي ديگـري قـراردا      توان اين دسته را    نمي اسامي هستند و   اي از  اين نوع متغيرها به صورت دسته     

  )بيوه /هلأمت /مجرد(هل أ، وضعيت ت)زن /مرد(مانند جنسيت رود  مي ها به كار شناسايي افراد، حاالت يا مكان

  :اي  متقير كيفي رتبه) ب

درجـه   داد ماننـد  بـاالي ديگـري قـرار    تـوان يكـي را     د، مـي  بنـدي هـستن    اينكه قابل دسـته    هستند كه عالوه بر    نوعي از متغير  

  )زياد /متوسط /كم(سوختگي
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   هاهاهاها    مطالعه توصيفي دادهمطالعه توصيفي دادهمطالعه توصيفي دادهمطالعه توصيفي داده 
هـاي عـددي     محاسبه شـاخص   و قالب جداول، نمايش آنها به وسيله نمودار       ها در  اين مبحث مشتمل است برفشرده كردن داده       

  .تفرق گرايش به مركز و

  

  :ها هاي توصيف داده روش    

  ها تنظيم جدول فراواني داده - 1

  ها نسبت و درصدها - 2

  رسم نمودارها - 3

 )هاي كمي مربوط به داده( ها گيري شاخص  اندازه- 4

  

   هاهاهاها    شاخصشاخصشاخصشاخص  
اساس   توان بر مي و باشند خاصيت مشخصي مي هايي كه داراي ماهيت و مقايسه پديده گيري و ، كميتي است براي اندازه شاخص

  . باشد همگن مي متغير اين كميت نماينده چند. طول يك دوره بررسي نمود در متغيرهاي معيني را شده در آن تغييرات ايجاد

  

  شاخص مركزي -1

سـه   .شـود  هـاي كمـي اسـتفاده مـي     اين شاخص فقط براي داده .كنند بيان مي يك توزيع را كه جايگاه مركز هايي هستند اندازه

  .)نما( مد انه،، مي )حسابي(شاخص مركزي داريم به نام ميانگين 

  

   ميانگين حسابي)  الف 

  .ستاها ميانگين  دادهمركزيت ي گير ازهنداي اترين شاخص برراكاو ترين دبررپركا

ا هد يافت لذاقت ميانگينكاهش خود، د شوه  ها مشاهد ن داده ميات در   پرادي داده   ها كم باشد يا تعد اد داده تيكه تعدرصودر  لبته ا

  .دبور ميانگين هوشياده از ستفادر ابيفتد بايد ق تفااق فوت حاالاز كه يكي   تيرصودر

 مركز روي نمودار بخواهيم نشان دهيم، از اگر .آيد تقسيم آنها بر تعدا كل بدست مي و كردن كليه مشاهدات ا جمعاين شاخص ب 

  :آيد رمول زير بدست ميف از و  نشان مي دهندχميانگين نمونه را . باشد ثقل توزيع همان ميانگين مي

n

n

i

i∑
=

=
1

χ

χ  
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   ميانه ) ب

 هـا از  ايـن داده  قل نيمي از  يعني حدا كند  تقسيم مينيمه به دو را ها باشد كه داده  گر ميهاي مهم مركزي دي يكي از اندازهميانه، 

  .ستامد ر آكاد و بررشاخص پركا يك، ادكم تعدي ها در داده .هستند اين عدد كمتر

  

  :روش بدست آوردن

        كمترين به بيشترين ها از  مرتب كردن داده- 1

  .گيرد  تعلق مي nبه آخرين رتبه  و 1كه به اولين عدد رتبه  ه طوريب .دهيم  هاي مرتب رتبه اختصاص مي  به داده-2

 بود، ميانه عددي است كه رتبه ها فرد تعداد داده اگر) الف
2

1+n
  .رددا را 

عددي است كه رتبه  دو، ميانگين ها زوج بود، ميانه تعداد داده اگر) ب
2

n  1و+
2

n باشد  مي .  

  

  .بدست آوريد را هاي زير ميانه داده) مثال  

  

� ( 7 7 ، 9 9 ، 9 4 ، 8 7 ، 8 7 ، 8 6 ، 8 0 ، 7 9  

 

  .نيمك رتب ميها را م ابتدا داده.  است 8ها برابر  تعداد داده) حل 

7 7 ، 7 9 ، 8 0 ، 8 6 ، 8 7 ، 8 7 ، 9 4 ، 9 9     

  با بر است ها برا بنابراين ميانه داده

                                                                                                               

86/5
2

8786

2

54
=

+
=

+
=

χχ
d

M  

  

 � (8 0 ، 7 5 ، 1 0 0 ، 9 0 ، 9 5 ، 6 5 ، 6 5 ، 8 5 ، 7 0  

 

  .كنيم ه داريم كه به ترتيب صعودي آنها را مرتب ميداد 9) حل

6 5 ، 6 5 ، 7 0 ، 7 5 ، 8 0 ، 8 5 ، 9 0 ، 9 5 ، 1 0 0  

  ها برابر است با بنابراين ميانه داده

80
5

== XM
d

   

  نما)  ج 

هـا عبارتـست از      اي ازداده  نمـا بـراي مجموعـه     . متداولترين اسـت  به معناي    است كه يك لغت فرانسوي و      ترجمه كلمه مد  ،  نما

  .اي كه بيشترين فراواني را دارا باشد دازهان

بـه همـين ترتيـب ممكـن         .نمايي است  توزيع آنها دو   داشته باشند،  بيشترين فراواني را   فراواني يكسان و  ها   داده دو اندازه از   اگر

  .ها داشته باشيم داده اي از نمايي براي مجموعه است توزيع چند
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نما  را نصف مجموع آنها   هم بودند  كنار اگر ها، از ساير فراواني   بيشتر و ه باشند داده داراي فراواني مساوي داشت     وقتي دو  

  .كنيم به عنوان نما انتخاب مي را دو هم نبودند هر داده كنار اگر دو خوانيم و مي

  

  .هاي زير نما را پيدا كنيد براي داده) مثال  

  

1هاي  براي داده ) � ، 3 ، 3 ، 5 ، 4 ، 2 ، 3 ، 1 ، 3 ، 1 ، 3 ، 1 ،   . 3 ت بااس نما برابر 3

  

1هاي   براي داده )  � ، 1 ، 3 ، 2 ، 4 ، 3 ، 3 ، به عنـوان    دو هر هم نيستند؛  كنار و دارند كه بيشترين فراواني را    3 و 1داده    دو 5

  .شوند اختيار مي نما

  

1هاي   براي داده ) �  ، 3 ، 1 ، 1 ، 2 ، 1 ، 3 ، 2 ، 2 ، 4 ، 5 ، داده اسـت ولـي    سـاير  بيش از فراواني مشترك آنها   2 و 1داده    دو 2

  .شود انتخاب مي به عنوان نما) 5/1(داده  د نصف دوهم هستن چون كنار

  

  :نما هاي مركزي ميانگين، ميانه و مقايسه اندازه 

هـا   همه داده  بااينكه ميانگين    با. محاسبه آن دخالت دارند    طالعات در   هاست زيرا كليه ا    داده ميانگين حاوي اطالعات بيشتري از    

نامطلوب  خيلي كوچك اثر  هاي خيلي بزرگ و    روي داده  كه بر  ك عيب دارد  ي خوبي است ولي ي     شاخص مركز   و ارتباط است  در

  .نما اينطور نيستند دارد ولي ميانه و

  

4هاي   براي داده ) مثال  0 ، 4 1 ، 4 2 ، 4 3 ، 7 به ) 73( اگر بزرگترين داده را    .دباش مي 47 ميانگين برابر     و 42  ميانه برابر  3

5( تغيير دهيم    50د  عد 0،4 0 ، 4 1 ، 4 2 ، 4  43ولي ميـانگين برابـر       باشد  مي 42 كنوني ميانه همچنان برابر      هاي براي داده )  3

  .شود يم

  

   پراكندگيشاخص  - 2

ستيم كه به نوعي ه  يئاه صخمند به شاعالقه، هدد مين نشاي مركزار به يك مقدرا ها دادهيش ائي كه گراه صشاخاز غير     

دامنـه  : سـنجند و عبارتنـد از      نسبت بـه هـم مـي       را ها كي داده نزدي دوري و ها   شاخصاين   .كنندن  بيارا  ها دادهكندگي اپران  ميز

  .غييرات، واريانس، انحراف معيار، ضريب تغييراتت

مجموعه داده كه داراي ميـانگين   مثالً دو .توزيع تفاوت بسياري دارند هاي مركزي يكسانند ولي دو اينكه شاخص وجود گاهي با

 عالوه بر شناخت معيار ها، ادهد  كه براي توصيف دقيق  الزم است  باشند پسيكسان هستند ممكن است پراكندگي متفاوتي داشته

  .مناسبي براي مركزيت آن، معياري هم براي پراكندگي آنها تعيين نمود
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                                                                                                   Range دامنه تغييرات) الف

  . آنهاستبرد براي يك مجموعه داده،ترين اندازه پراكندگي  ساده

مـورد نحـوه     محاسبه اين شاخص آسان است ولي توضيحي در        .كند گيري مي  اندازه ها را  بزرگترين داده  تفاوت بين كوچكترين و   

نظـر   در مـاكزيمم را  فقط مينيمم و دهد و نشان نمي اندازه را دهد چون  تغييرات براي متغيرهاي داخل اين دو     نمي توزيع مقادير 

   .تواند به نحو مطلوبي گوياي پراكندگي صفت باشد گيرد پس نمي مي

minmax XXR −=  

  

1هاي  داده برد) مثال  2 ، 8 ، 7 ، 4 ، 5 ، 3 ،    .بدست آوريد را 1

11 = 1 -12R=  

  

                     Variance                                                                                         انسواري) ب

  .مفيدترين اندازه پراكندگي است و هدد مي نشان ميانگين  ها را نسبت به نزديكي داده اريانس، ميزان پراكندگي يا دوري وو 

                                                                                  :فرمول محاسبه واريانس 
1

)(

)(
−

−

=

∑
=

n
xVar

n

i

i

1

2
χχ

  

  

  :مراحل محاسبه

  ها  محاسبه ميانگين داده- 1

   ميانگين داده و  محاسبه اختالف بين هر- 2

  ها تمام تفاوترساندن  2به توان  - 3

   جمع كردن تمام مجذورها- 4

 ها  بر كل داده تقسيم- 5

  

1هاي  واريانس داده) مثال  ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 1   :ست از عبارت ا0

∑
=

=+++++++++=

10

1i

i
5510987654321χ  

5/5
10

55
==χ  

82/55/5)(105/5)(95/5)(8

5/5)(75/5)(65/5)(55/5)(45/5)(35/5)(25/5)(1)(

222

22222222
10

1i

i

=−+−+−+

−+−+−+−+−+−+−=−∑
=

χ χ
 

16/)var( 9
9

82/5
==x  
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  Standard  Deviation                                                                               معيار انحراف ) ج

 گويد كه مشاهدات تا چه اندازه در به ما مي و كند متوسط بيان مي به طور گيري نسبت به ميانگين را   اختالف اندازه   اين شاخص 

دامنـه كـوچكي    در هـا  كـه داده   است  يك اندازه كم براي انحراف معيار نشان دهنده اين واقعيت     . دارند اطراف ميانگين آنها قرار   

  .بالعكس اند و اكنده شدهحول ميانگين پر

)var(. xdS = 

هـا   انـدازه داده  نوع مربـع واحـد   آن از ولي به هرحال واحد كند مشخص مي مطلوبي پراكندگي اعداد را اينكه واريانس به نحو با

  .است واريانس استفاده كرده كه همان انحراف معيار جذر براي رفع اين اشكال از ،است

  

                                                                       Coefficient of variation ضريب تغييرات) د

  .تنها شاخص پراكندگي است كه به مقياس بستگي ندارد 

ت به تنهايي گمراه كننده اس باشد، مطالعه انحراف معيار ختلف مورد نظرم حدوا دو تغييرات دو صفت يا يك صفت بامقايسه  اگر

  براي رفع ايـن اشـكال از       .وزن بدن منطقي نيست    خون و  نظر فشار  از يك جامعه انساني مقايسه پراكندگي توزيع افراد       مثالً در 

  .شود كه يك مشخص كننده نسبي است اده ميفبه ميانگين است ارنسبت انحراف معي

100×=
X

S
CV  

 .رود مي عمل براي مقايسه به كار در و گيري بستگي ندارد اندازه اين ضريب به واحد

  

 درجـه  18/0 و 9/36 بـه ترتيـب   بخش بيمارسـتان  اگر ميانگين و انحراف معيار درجه حرارت بدن براي افراد يك            )  مثال 

 : بار در دقيقه باشد، براي محاسبه ضريب تغييرات داريم9 و 78باشد و ميانگين و انحراف معيار ضربان نبض به ترتيب 

 

0/5100
36/9

0/18
=×=1CV  

11/5100
78

9
=×=2CV  

23
0/5

11/5
==

1

2

CV

CV
  

  

  . باشد  برابر پراكندگي درجه حرارت بدن مي23توان گفت پراكندگي ضربان نبض  مي

  

گيري يكسان  اندازه بررسي داراي واحد هاي مورد كه صفت استفاده كرد انحراف معيار يا واريانس و توان از  درصورتي مي 

 .كنيم اين صورت از ضريب تغييرات استفاده مي غير در باشند
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 SPSSآشنايي با نرم افزار آشنايي با نرم افزار آشنايي با نرم افزار آشنايي با نرم افزار         

 

گرفته ار  توجه قررد  پيش مو   ازمختلف بيش م  علوري در   ماي آ اه شده از رو  ستفااهميت ژي، ا تكنولوش  گسترم و   با پيشرفت علو 

  .سته ايددگرت ماوملزء شته جزرهر دي در برركار ماآموختن و آست ا

غير ري تفسير فوو يك تعبير    ايرــــست كه بابه شكلي ، يدآمطالعه بدست مي ي هلهولين در اوكه ري ماي آهاي داده سريك 

  .باشندده اي سارت ها به صوداده هر چند كه ، ستده استفااقابل 

رت صوو در   كند اج  ستخرا   د را وــ خز  اــ نيرد  موت  طالعا، ا ليهي او هااز داده ند اهشگر بتوو تا پژنـد ك يمكمك ري  ماآناليز آيند آفر 

  .هددتعميم را نتايج وم لز

  .ستآور  سرگيجهه و نبوي اهااز دادهنهفته ت طالعان اكشيدون هنر بيرر ماآ 

ها به تنهائي از داده  كه دينك يمگر فكر ا. نده ا شددازش  پر   مخاي  هان داده همات  طالعا، ا ستت ا طالعااست امفيد و  نچه مهم آ

  .شتباهيددر اسخت   ،يدآميبرري كا

وزه مرد، ا هد بواخو   شكلــ مه و   دــ سته كننـخر  سياـبري  اـمآاليز ـنآمختلف ي  اه شده از رو  ستفا، ا باشدرگ  ها بزداده  گر حجم ا 

  .هندم دنجاري را اماي آناليزهااع آنواند درند كه قادموجوري ماآمختلف ي هاارفزم انراع نوا

  SPSS   مخفف (Statistical Package for Social Sciences)  ي هاارفزم اترين نر امعــ جو اترين ـناتواز ي ـيك

  .دوش يمب محسوري ماار آفزا  مترين نردبررپركاوزه مررز آن ابات ساير خصوصيار و گي كادست كه با توجه به ساري اماآ

 

         SPSS            بابابابار ر ر ر كاكاكاكاوع وع وع وع شرشرشرشر    
 

    Icon  د جورت وصودر   SPSS  ار فزم ابه محيط نراي ورود بر 

 :كنيد  Double-click  راآن    Desktop در   SPSS  ار زـفم ارـن

 

 

  

  

  
  

   :ني كنيداخوافررا   SPSS  برنامه  Start  يمنواز يا 
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   :هيد شداخوو برروير در زحتماالً با كاا  SPSSبه محيط از ورود بعد 
  

  
  

يك ض پيش فررت صو   بهو هد شد انخوه پرسيدال ين سوابه برنامه م ورود هنگاي بعدت فعا، در ديدارير تيك بگذدر ز كادر  گر ا 

  .)دوش يمنتوصيه ر ين كاا (هد شداخوز خالي بار صفحه كا
  

  
  

   .سته امد آزيردر     SPSS ه ـلياوتصوير محيط  .هيد شداخو  SPSS  محيط وارد  باال گفتگويدر پاسخ مناسب به كادادن با  
  

  

  ورود اطالعات

  در يك صفحه جديد

  اي باز كردن فايل داده

   كه قبالً ذخيره شده
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      SPSS  ماني برنامه به زكه    دــ ه كنيـتوج،  اندـسرشما ميع  طالاپايين صفحه به دري در   كاد را در    خوري  ضعيت جااره و همو

   :باشده شد   تهـنوشدر اـين كدر ا  SPSS Processor is ready رت كه عباد هد كراخور خوبي كا

  

  
  

  .تعريف شوند ،ندا هسي شدرمختلفي كه بري ها بايد متغيرهادن دادهكراز وارد قبل 

   

            SPSSدر در در در تعريف متغيرها تعريف متغيرها تعريف متغيرها تعريف متغيرها     
 

   :ير كليك كنيدار زنودر   Variable view  رت عباا روي بتداتعريف متغيرها اي بر 

  

  
 

  :دهد كراير تغيير خورت زبه صو  SPSS  ر محيط كا 
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   :        SPSS     در مختلف يك متغير ي هامشخصه 
 

  :Name  مينك يمرا وارد متغير م ين قسمت نادر ا .  

  : تابع شرايط زير است SPSS  در ك متغير يم نا

  . كاراكتر باشد8 نبايد بيشتر از -

  . نبايد با يك نقطه تمام شود-

  . شروع شود@ بايد با حرف يا عالمت -

  .باشد مي _  و  # ، $ ، @ شامل حروف، اعداد يا كاراكترهاي -

  . باشدEQو  AND ، NOT ، By ، ALLمانند و كلمات كليدي ... ،  ? ، * ، ! نبايد شامل فاصله و كاراكترهاي -
  

ها با حروف بزرگ يا كوچك انگليسي بنويسيد، هميشه با حروف كوچـك           اگر نام يك متغير را در ويرايشگر داده        :تذكر 

  . شود ثبت مي
  

  :يمل دارمثاان به عنو  

  

  SPSS ز در مجاغيري ها منا   SPSS ز در مجاي ها منا

Vazn  2num  

Income Mizane masraf 

  

  .دتر شو دهسان تاركاي حل بعدامردر باشد تا م بامفهون المكاا حتي كنيد ميب نتخااسمي كه اسعي كنيد   
 

  :Type  ــد مــيمشخص را سي ربررد متغير موع نو ــر ( Numeric   ع نواز دو غير . كن اد تعد، وزن، قد   :مثلدي عدي هامتغي

 هـا  نـوع ساير   )... و ، نـام بخـش  غلـش،وني ـخوه رـگ، مـسا: مثلاي  شتهي ر هامتغير ( String و     )... تعداد تخت فعال و   ،  حدوا

  .ندرومير خاصي به كار بسياارد موو در ند ارني نداچندد برركا
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 Width  و   :Decimals ديمتغير عدع گر نوا )Numeric(   د عدم اــ قارل ــ كاد دـتعن ستودو ين در اباشد)Width  ( و

  .د تعيين كرتوان ميرا ) Decimals(ر  عشا ايها قماد رتعد
 

  Label  : در سم متغيرها ن اچو  SPSS   ين  در اتــوانيم مــيباشيم    تيكه مايلرصو در )...و كتر را كا8تا (ست ايت ودمحدداراي

ــيار متغير قراي بر ) Label(ان  قسمت يك عنو ــيم مـ باشد اده هر خانود افراد اسي تعدربر  ردگر متغير مول امثاان به عنو. دهـ

   Number of family members    :تايپ كنيم  Label  قسمت در نيم اتو مي

  

هد اخوداده   نمايشان ين عنوامتغير م ناي به جا  SPSS  ي اهــ يجــوخرد در تعريف شوان عنو، متغيراي تيكه بررصودر   

  .فترهد اخور متغير به كام نارت ينصواغير در شد 
 

   :Value مشخص را ير دمقا   سبـبرچآن و ير داـمق، دـصي باشـير مشخداـمقداراي سي ربررد گر متغير مواين قسمت در ا

  .ست ا»زن«   سبـا برچـ ب2 و »درـم« با برچسب 1ار مقدداراي دو متغير جنسيت ل مثاان به عنو .كنيم مي

  

مربوطه تايپ    يهادركارا در برچسب ار و قدير مزمطابق تصوير آن به ط برچسب مربوار و يك مقددن ضافه كراي ابر  

   :كليك كنيدرا   Add  كمه ده و دكر

  

 
 

  Missing  : به ه گمشدي هاداده معرفي ه ين قسمت نحودر ا  SPSS   دوش يمتعيين.  
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ـ  يمـ دوم ه ــ گزينب اـنتخاا ـب. تـسه اگمشدداده تعريف م  به معني عداول  گزينه ب  نتخاا  اي بررا ص مشخ   اردــ د مقــ چنان وت

ـ  يم دـد باشـحاد وا سي تعدربررد  گر متغير مول ا مثاان  به عنو .دتعيين كره  گمشدار  معرفي يك مقد رج از  كه خاي  يردمقااز   انوت

  )-1 يا 30مثال  (.درـتعيين كه ير گمشددمعرفي مقااي برار تند چند مقدامنه تغييردا

  

           
 

ـ  يمم  گزينه سوب  نتخاابا    سي ربررد  متغير مو   رــ گامثالً . دتعيين كره  ير گمشددمقادن  مشخص كراي  بردي را   دعزه   يك باانوت

   :دتعيين كره ير گمشددمقا   ينـتعياي رـب را 0د دـع  و200 تا 101زه باان نگشتر باشد ميتوايك د در موجوي صد طالدر

  

  
 

 :Columns مينك يموارد   سمتـن قـيرا در ات ـساسي ربررد متغير موي هادن دادهكروارد ستوني كه محل ازه ندا.  

Align :   گيرندار قر سط خانه وچپ يا ، ستراسمت در ها داده كه ندك يمتعيين.  

Measure :  مينك يمتعيين را ها ي دادهگيرازهندس اين قسمت مقيادر ا:   

  

  
 

- Scale  )ستاپذير نمكاانها ي روي آجبرل عمااحقيقي هستند كه اد عدا: )ايفاصله.  

- Ordinal  )جحيت يا ارتنها  هـنها نيستيم بلكرد آموي در جبرت عمليام نجاابه ز ست كه مجادي اعدي متغير: ) ايتبهر

  .دهد يمن نشاي را برتر

-Nominal ) شداب يمجحيت ارفاقد هرگونه : )سميا.  
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و برگشته  هادن دادهكروارد به محيط    Data view  رت عباروي با كليك زم الي تعريف تمامي متغيرهااز بعد   

   .كنيدرا وارد ها داده 

  

 
  

     SPSSدر  در  در  در  ها ها ها ها دن دادهدن دادهدن دادهدن دادهكركركركره وارد ه وارد ه وارد ه وارد نحونحونحونحو

 

، سمت چپن ستو   ينـلاد اودـعا. هـحد نمونوايك اي ير چندين متغير بردمقااز تند ريم عبار دارختيادر اهايي كه دادهمعموالً  

  .هد شداخووارد حد نمونه وا   رـهاي رـي بـسربررد موي هاير متغيردهر سطر مقاو در هستند اي نمونهي حدهاه وانمايند

  

  .كنيم  وارد ميSPSSهاي زير را در برنامه   به عنوان مثال داده

  

  نوع بيمه  تعداد مراجعه  ميزان تحصيالت  تاهل  سن  جنسيت  رديف

  تامين اجتماعي  5  ابتدايي  متاهل  47  زن  1

  خدمات درماني  2  راهنمايي  متاهل  21  زن  2

  آزاد  3  ديپلم  مجرد  28  دمر  3

  ارتش  2  ليسانس  متاهل  28  مرد  4

  تامين اجتماعي  4  ابتدايي  مجرد  24  زن  5

  تامين اجتماعي  1  راهنمايي  مجرد  13  مرد  6

  خدمات درماني  2  ديپلم  مجرد  20  زن  7

  تامين اجتماعي  3  ابتدايي  مجرد  8  مرد  8

  ارتش  1  ديپلم  متاهل  49  مرد  9

  آزاد  2  دبيرستان  مجرد  16  زن  10

  

  .كنيم ها را تعريف مي  متغيرvariable viewدر قسمت ابتدا 
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  .كنيم ها را مطابق جدول وارد مي   داده Data Viewسپس در قسمت

  

  
  

  .كنيم  غير فعال View را در منو Value Labelsبايست گزينه    براي نمايش كد متغيرها مي  
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  .شوند ها به صورت زير مشاهده مي  دادهValue labelsپس از غير فعال كردن گزينه 

  

  
  

          SPSSدر در در در فايلها فايلها فايلها فايلها دن دن دن دن كركركركرز ز ز ز بابابابادن و دن و دن و دن و كركركركره ه ه ه خيرخيرخيرخيرذذذذ    
 

   :دميشو دهستفاا File ي منووز از يندوتحت ي هابرنامهم همانند تما SPSS در فايلها دن كره خيراي ذبر  
  

  
 

   :كنيدده ستفااير زكليد ميانبر از نيد اميتوق مسير فوي به جا  
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   :كنيدده ستفااير زمسير از   SPSSي  هاوي دادهيك فايل حادن كرز  باايبر  

  

 
  

   :كنيدده ستفااير زكليد ميانبر از نيد اميتوق مسير فوي به جا  
 

  
 

  spssدر در در در  ريريريريماماماماي آي آي آي آهاهاهاها    خصخصخصخصمحاسبه شامحاسبه شامحاسبه شامحاسبه شا
 

  : شوند ميسته تقسيم د دوبه  ريماي آها خصشا

ي گيرازهنداي ائي كه برها خصشا و )يمركزي ها خصشا (گيرد مي ازهندا راها دادهيش به مركز يا مركزيت ائي كه گرها خصشا

  )كندگياپر  يها خصشا( ودر مير ها به كاي دادهتغيير پذير

  

     :يمركزي ها خصشا 

 )  Mode(  مد � 

 ) Median ( ميانه � 

 ) Mean(  ميانگين �  
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     :كندگياپري ها خصشا  

  ) Range( اتمنه تغييردا  � 

  ) Variance( يانسوار  � 

  ) Standard division( رمعيااف نحرا�  

   

  :طي كنيدرا ير زمسير مركزي و پراكندگي، ي ها خصمحاسبه شااي بر  
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  . به صورت زير قابل مشاهده استOutPutنتيجه در صورت 

  
 Statistics 

 

  ����� ��	
 ����
 

Valid 10 10 10 N 

Missing 0 0 0 

Mean 1.50 1.60 2.70 

Median 1.50 2.00 2.50 

Mode 1(a) 2 1(a) 

Std. Deviation .527 .516 1.494 

Variance .278 .267 2.233 

Range 1 1 4 

Minimum 1 1 1 

Maximum 2 2 5 

Sum 15 16 27 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 جنسيت 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

:; 5 50.0 50.0 50.0 

<=> 5 50.0 50.0 100.0 

Valid 

Total 10 100.0 100.0   

 

  
 تاهل 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

��	
> 4 40.0 40.0 40.0 

<=�> 6 60.0 60.0 100.0 

Valid 

Total 10 100.0 100.0   
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حصيالتت   

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

?�@<
A@ 3 30.0 30.0 30.0 

?�	>��@= 2 20.0 20.0 50.0 

:	
�=�A< 1 10.0 10.0 60.0 

BCD�< 3 30.0 30.0 90.0 

E�	��F 1 10.0 10.0 100.0 

Valid 

Total 10 100.0 100.0   

 

        ري ري ري ري ماماماماي آي آي آي آهاهاهاهاداردارداردار نمو نمو نمو نمو    
 

 )  pie chart (اي هير دادارنموو )  Bar chart  (اي ميله دارنمو:  ازتندرعبا بندي شده  ي دستهمتغيرها ايبر مناسب يهادارونم

   :دكر دهستفا اير از دو راه زانتو مي هادارنمو ين اسم رايبر 

  :باز شود زير گفتگوي  كادركليك كنيد تا  charts كمهروي دفته ريم دني طي كراوافرول سم جداي ركه بري مسير از  .1

  

  
  

 هــ كم و ددهرــ ك باــ نتخ ايددبو لــ ماي كه را Histogram  يا Bar Chart  اي    Pie Chart يهاداروـنم از امدـك رـه 

 continue   دكمــــــه   .كنيد كليكراok و سمي اكيفي ي متغيرهااي براي  هيري داهادارتوجه كنيد كه نمو .كنيد كليك  را 

   .هاي پيوسته مناسبترند  براي دادهHistogram ونمودار ايتبه ركيفي ي متغيرها  ايبراي يلهمي هادارنمو
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  . قابل مشاهده استOutPutنتيجه به صورت زير در صفحه 

  

����������������ت

����������������������������	
ا���������������ای�راه�������ی�د���س����������������ندی

F
re

q
u
e
n
c
y

3

2

1

0

���������������ت

  
  

   :ستا  Graphي  منوده از ستفا راه دوم ا-2  
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   .كليك كنيدرا  Ok كمه  ده و دكرب نتخارا انظر رد متغير موه ظاهر شدي گفتگودر كادر   
  

 
    

  . قابل مشاهده استOutPutنمودار در صفحه 
  

?G	>
�@ :�>	


 ?�	>=< �	><H

I
=@

<@;J

�	
�

Pies show counts
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    كدگذاري متغيرهاكدگذاري متغيرهاكدگذاري متغيرهاكدگذاري متغيرها

  .كنيم تون جديد از اين مسير استفاده ميبراي دسته بندي متغير ها و ذخيره كردن آنها در ستون قبلي يا س
  

  
  

   :دير ظاهر ميشوي زگفتگودر كا  
  

      
  

  .كليك كنيد   كمهد رويس سپده كرب نتخارا انظر رد متغير مو

ير دبا توجه به مقارا ير متغير جديد دمقادر آن كه د مي شوز ير باي زگفتگودر كا تا سپس دكمه  

   :مشخص ميكنيم ليهاومتغير 
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  . توانيم سن افراد را دسته بندي كنيم به عنوان مثال مي

كنيم به   گروه ها را كد گذاري ميNew Value كنيم و در قسمت  گروه ها را معرفي ميRangeبراي اين كار در قسمت 

  . كنيم  آن را تعريف ميAddكد گروه را نوشته و با دكمه  valueاين ترتيب كه در كادر 

   :كنيده ير مشاهدرت زبه صور را نتيجه كاده و كليك كررا  Continue كمه ن دپايادر 

  

 
  

  .كنيم  را كليك ميOkس  و سپChangeو سپس متغير خروجي را نامگذاري كرده دكمه 

  . به اين ترتيب ستون جديدي با نام متغير خروجي با گروه بندي جديد ايجاد خواهد شد

  

قابل ذكر است كه در اين روش متغيرهاي جديد در ستوني جديد ايجاد شده اسـت، اگـر بخـواهيم تغييـرات روي           : نكته 

  .را انتخاب كنيم  same VariablesRecord into… گزينه Transformبايست از منو  همان ستون انجام گيرد مي

  

   ،3 سال گروه 21-30 ، 2 سال گروه 11-20 ، 1 سال گروه 1-10هاي سني  توان ستون سن را به گروه مي)  مثال

  .  تبديل نمود5 سال گروه 41 و باالي 4 سال گروه 31- 40 

  
age age2  age age2 

47 5  16 2 

21 3  24 3 

28 3  18 2 

24 3  45 5 

20 2  38 4 

16 2  4 1 

34 4  22 3 

41 5  18 2 

20 2  29 3 

17 2  20 2 
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        نمونه برداري از سطرهانمونه برداري از سطرهانمونه برداري از سطرهانمونه برداري از سطرها    

  

  .كنيم  استفاده ميData در منو Select caseزماني كه نياز به گذاشتن شرط بر روي متغييرها باشد از گزينه 

  .شوند نظر هستند در محاسبات شركت داده ميبه اين ترتيب تنها آن متغيرهايي كه داراي شرط مورد 

  

  
  

   سال20 انتخاب سن با شرط بيشتر از 

  

  
  

 انتخاب همه موارد

تصادفيانتخاب   

در محدوده مورد نظرانتخاب   
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  .نتيجه به صورت زير قابل مشاهده است

  

  
  

 اضافه شده و مواردي كه شامل شرط گذاشته شده هستند برابر            $_Filterبا اجراي اين فرمان يك ستون با نام         :  نكته 

  .رندگي  را مي0 و بقيه مقدار 1

  

        هاهاهاها    تبديل دادهتبديل دادهتبديل دادهتبديل داده    
  .  استفاده نمودTransform از منو Compute Variablesتوان از گزينه  براي انجام محاسبات بر روي متغيرها مي

  

  . جمع كند10 سال را با عدد 20هاي بيشتر از   براي مثال سن
  

  . سال را بر روي سن تعريف كرد20براي اين كار ابتدا بايد شرط بيشتر از 
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  .نتيجه به صورت زير ديده خواهد شد
  

  

 نام متغير جديد 

 با تغييرات


