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 SPSS آشنایی با منوها و پنجره های نرم افزار

دّذ. تا تاص کشدى تشًاهِ، شَین. شکل صیش پٌجشُ اطلی تشًاهِ سا تشکیل هیآشٌا هی SPSSدس ایي تخش تا اجضاء ٍ دستَسات تشًاهِ 

است. دس اداهِ تِ طَس هختظش تِ تَضیح ّشکذام شَین. ایي پٌجشُ داسای اجضاء ٍ دستَسات هتٌَعی ًخست تا ایي پٌجشُ هَاجِ هی

 پشداصین.( هیData Viewّای ایي پٌجشُ )اص تخش

  

                                                          

                                                                

 

کٌین ٍ قظذ ٍسٍد ٍ تحلیل  کِ تاص هی SPSSّای هشاتِ تایذ تشای ّش طفحِ اص هاًٌذ تواهی تشًاهِ  . سربرگ یا عنوان فایل:1

تشًاهِ کٌین. تعذ اص  دادُ ّا سا دس آى داسین، ًاهی اًتخاب کٌین. تشای اًتخاب ًام ٍ رخیشُ اطالعات اتتذا تایذ اطالعاتی سا ٍاسد

ّا اص هٌَی دستَسات تِ شیَُ صیش عول  تَاًین جْت رخیشُ فایل دادُ(، هی Variable View) هتغیشّا پٌجشُ دس ّا دادُ تعشیف 

 کٌین:

 کنیم:را دنبال می File ---> Save  هسیش
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ًاهی تشای   File name کٌین ٍ دس قسوت هحلی سا کِ قظذ رخیشُ اطالعات دس آى سا داسین هشخض هی  Look in ٍ دس کادس

صًین. تعذ اص ایي کاس سا هی Save گزاسین( ٍ سپس گضیٌِکٌین )ًام اًتخاتی سا ًیض تشجیحا اًگلیسی هیفایل خَد اًتخاب هی 

  شَد. دس هثال کتاب، ًاماین جایگضیي هیدس سشتشگ، ًاهی سا کِ ها اًتخاب کشدُ   Untitled شَد کِ تِ جای ًام هشاّذُ هی

Amuzesh  شَد دس سشتشگ هشاّذُ هی. 

 

ّش دستَسی سا  سات داسد. دس ایي هٌَاجشای دستَسات هختلف، هٌَ یا ًَاسی تِ ًام ًَاس دستَ جْت SPSS تشًاهِ:نوار دستورات .1

دستَسات اطلی تِ ّوشاُ کاستشدّای عوذُ آًاى تَضیح دادُ شذُ  1-2خَاّین تِ تشًاهِ تذّین دس دستشس است. دس جذٍل  کِ هی

 .است

  

 SPSS  هشٍسی تش دستَسات اطلی تشًاهِ -1-2جذٍل 

 کاستشدّای اطلی ًام دستَس

File پشیٌت-ّا رخیشُ دادُ-ّای جذیذ ایجاد فایل-ّای قذیوی کشدى فایلتاص 

Edit 
 تغییش –یافتي اطالعات  -ّاافضٍدى ستَى یا سدیف جذیذ دس فایل دادُ-ّا کپی ٍ اًتقال دادُ

 (ٍ...Options) اٍلیِ تٌظیوات

View غییش ًَع ٍ اًذاصُ فًَت ًَشتاسی..ت-ساصی ًَاس اتضاس یا خطَط صهیٌِ دس طفحِ ًوایش یا پٌْاى 

Data (هشتة ساصی هتغیشّاSort )– تخشی ٍصى- پاسخگَیاى اًتخاب - ّادادُ تٌذیتقسین ... 

Transform  ًاقض هقادیش جایگزاسی    -ّا کذگزاسی هجذد دادُ-تشکیة هتغیشّا ٍ هحاسثِ هقادیش جذیذ 

Analyze ُّا یا اًجام تواهی آهاسّای تَطیفی ٍ استٌثاطیتحلیل داد 

Graphs تشسین اًَاع ًوَداسّا 
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ّا استفادُ کٌذ. تَاًذ جْت افضایش سشعت دس کاس خَد اص آى گش هیپژٍّش شاهل تشخی اتضاسّای پشکاستشد است کِ :نوار ابزار. 2

ّا، دستَسات ًیض ٍجَد داسد. ٍلی تِ جْت پشکاستشد تَدى آى تِ رکش است کِ تواهی اتضاسّایی کِ دس ًَاس اتشاص ٍجَد داسد دس ًَاس الصم

 .جذاگاًِ دس تشًاهِ آٍسدُ شذُ است دس قالة یک ًَاس

کٌین، ًام  اهی اًتخاب هیتشای ّشکذام اص هتغیشّا ً (Variable View) صهاًی کِ دس پٌجشُ هتغیشّا :ستون نام متغیرها. 3

هتغیش  یک ستَى تِّش (Data View) ّا رکش است کِ دس پٌجشُ دادُ شَد. الصم تِ ّا ًوایش دادُ هیستَى شذُ دس ایي اًتخاب

 .داسد اختظاص

 

شَد. ّش سدیف دس ایي تخش اطالعات هشتَط تِ ّش هَسد یا پاسخگَ یا ّش پشسشٌاهِ ٍاسد هی  :ردیف موارد یا پاسخگویان .4

 .اختظاص تِ یک هَسد یا پاسخگَ داسد

شَد. ّش خاًِ یا سلَل اختظاص تِ یک سَال  تِ پاسخگَیاى ٍاسد هی ّای هشتَطدس ایي تخش اطالعات ٍ دادُ  :هاخانه داده  . 5

شَد )یک  خگَ ٍاسد هییک پاس پشسشٌاهِ یا پاسخگَ داسد. یعٌی دس ّش خاًِ تٌْا اطالعات هشتَط تِ یک سَال اص اص یک هَسد

 (.دادُ

 

ٍ  (DataEditor) گش دادُشاهل پٌجشُ ٍیشایش کِاست اص دٍ پٌجشُ تشکیل شذُ  SPSS تشًاهِ :هاگر داده پنجره ویرایش . 6

 .است (SPSS Viewer یا  Output) پٌجشُ خشٍجی یا تشٍى داد

پٌجشُ اص دٍ تخش تشکیل شذُ است کِ ّشکذام هحتَا ٍ ست. خَد ایي SPSS تشیي پٌجشُ ّا، اطلیگش دادُ پٌجشُ ٍیشایش

 .شَدهی (Variable View) ٍ پٌجشُ هتغیشّا (Data View) ّاکاسکشد خاطی داسًذ. ایي دٍ پٌجشُ شاهل پٌجشُ دادُ

سٍد. اس هیک خظَطیات ّشکذام اص هتغیشّا تِ کذام اص سَاالت ٍ تعشیفّش گزاسیجْت ًام :(Variable View) پٌجشُ هتغیشّا(1

 .کٌینهشخض  ستَى 11ٍ دس هعیاس  11حسة ّای ّش هتغیش سا تش پٌجشُ ها تایذ ٍیژگیایي  دس

 گش ًام ٍشًَذ. صهاًی کِ پژٍّشّا ٍاسد هی  تَدُ ٍ دس آى اطالعات ٍ دادُ تشیي پٌجشُهْن :(Data View) ّاپٌجشُ دادُ (2

  .ّاستّا تا پٌجشُ دادُ  دستَسات ٍ تحلیل اص آى توامّای هتغیشّا سا دس پٌجشُ هتغیشّا تعییي کشد، تعذ  ٍیژگی

 :دس ایي کادس دٍ عثاست هوکي است ًَشتِ شذُ تاشذ :پیغام نصب برنامه. 7

readySPSS Processor is  

 ٍ یا ایي عثاست  

UnavailableSPSS Processor is  

 

  

ّای آهاسی  طحیح ًظة شذُ است ٍ تواهی تحلیل پیغام اٍل ًَشتِ شذُ تاشذ تِ ایي هعٌاست کِ تشًاهِ تِ طَس کاهل ٍ صهاًی کِ

اشتثاُ طَست گشفتِ دس  کِ پیغام دٍم ًَشتِ شذُ تاشذ تذیي هعٌاست کِ ًظة تشًاهِ تِ طَس ًاقض ٍ تَاى اًجام داد. صهاًیسا هی

دستَسات ًیست. اگش چٌیي پیغاهی دس تشًاهِ شوا ٍجَد داسد تایذ تشًاهِ سا  یا ّیچ کذام اص ًتیجِ تشًاهِ قادس تِ اجشای تشخی ٍ
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تشًاهِ، تاص ّن تا ّویي پیغام هَاجِ شذیذ هی  کشدُ ٍ هجذدا ٍ تِ شیَُ طحیح اقذام تِ ًظة تشًاهِ کٌیذ. اگش تا ًظة هجذد حزف

 .ٍ یا ّواى ًسخِ سا اص ششکت دیگشی خشیذاسی کٌیذ تش استفادُ کٌیذ یا پاییي ّای تاالتش ٍ تَاًیذ اص ًسخِ

تشیي ٍ تش دستَسات ّستٌذ ٍ اهکاى دستشسی تِ سایج  هٌَی اتضاس شاهل اتضاسّایی است کِ هعادل دستَسات ّستٌذ. اتضاّا هیاى

 .ئِ شذُ استتشیي اتضاسّا اسا ًام ٍ عولکشد تشخی اص هْن 2-2کٌٌذ. دس جذٍل پشکاستشدتشیي دستَسات سا فشاّن هی 

 

 


