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 هاریف متغیرها و وارد کردن دادهـتع

ّا ّای آىکزدُ، ٍیژگیگزدآٍری ضذُ را ٍارد تزًاهِ ّای، اتتذا تایذ دادSPSSُ تزای اًدام هحاسثات کاهپیَتزی تا تزًاهِ  

ّا کزدى خغاّایی کِ عی گزدآٍری دادُتزعزف را تزای تزًاهِ تؼزیف کٌین ٍ در هزحلِ تؼذ تِ پزداسش ٍ اغالحاتی هاًٌذ

آیذ تپزداسین تا تزای هحاسثات آهاری آهادُ ضَد. در ایي تخص ًحَُ تؼزیف هتغیزّا ٍ ّا تِ تزًاهِ پیص هیٍ اًتمال آى

 ضَد.آهَسش دادُ هی SPSSّا در تزًاهِ سپس ًحَُ ٍرٍد دادُ

 (  تعریف متغیرها1
هٌظَر اس هتغیز، سَاالت پزسطٌاهِ است. سَاالتی هثل خٌس،  هثتٌی تز پزسطٌاهِ(ّای )در پژٍّص تِ عَر هؼوَل   

ّا را تِ ػٌَاى یک هتغیز در ّز کذام اس آى تایذضًَذ ٍ سي، تحػیالت، هؼذل ٍ غیزُ ّوگی یک هتغیز هحسَب هی

 ضَد.تزًاهِ تؼزیف کزد. دلت ضَد کِ ّز سَال پزسطٌاهِ، یک هتغیز هحسَب هی

سَال هزتَط تِ توایل تِ آهَختي  5سَال هزتَط تِ خػَغیات استاد،  13) سَال 31ایي کتاب، ها تا در پزسطٌاهِ 

پزداسین ٍ هتغیز در تزًاهِ تؼزیف کٌین. در اداهِ تِ ًحَُ تؼزیف هتغیزّا هی 31 تایذٍ ...( هَاخْین ٍ  SPSSتزًاهِ 

 کٌین.ٌَاى توزیي ٍ هثال در تزًاهِ تؼزیف هیهتغیزّای خٌس افزاد )سى یا هزد تَدى( ٍ سي پاسخگَیاى را تِ ػ

ستَى  11کِ هطخع است  ّواى عَر( ضَین. در ایي پٌدزُ Variable Viewٍارد پٌدزُ ) تایذخْت تؼزیف هتغیزّا 

 ستَى( ٍخَد دارد کِ ّز ستَى هزتَط تِ تؼزیف ٍ تؼییي یک خػَغیت هتغیز است. 10تز ّای پاییي)در ًسخِ
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ًکتِ: گاّی تٌْا تؼزیف ًام هتغیز ضزٍرت دارد ٍ ضزٍرتی تِ تؼزیف سایز خػَغیات هتغیز ًیست. اها چٌاًچِ هتغیز ها در  

 ّای هتغیز ّن تؼزیف گزدد.سغح اسوی یا تزتیثی تاضذ السم است همادیز کذ یا ارسش

گذاری کزدُ ٍ در تزًاهِ اٍلیي اٍی اعالػات را ضوارُّای حّا، پزسطٌاهًِکتِ: ّویطِ لثل اس تؼزیف کزدى هتغیزّا ٍ ٍرٍد دادُ 

 کٌین هتغیز ضوارُ پاسخگَ یا ضوارُ پزسطٌاهِ تاضذ.هتغیزی کِ تؼزیف هی

 

 این.تِ تَضیح کارتزد ّزکذام اس اخشای پٌدزُ تؼزیف هتغیزّا پزداختِ 3-2در خذٍل 

 کارتزد اخشاء هختلف پٌدزُ تؼزیف هتغیز -3-2خذٍل 

 کارتزد ٍ ًحَُ تؼزیف خػَغیتًام  ًام ستَى

Name ًام 
گزدد. ًام هتغیز را تا حذ خْت اًتخاب ًام ّز هتغیز استفادُ هی

 کٌین. اهکاى کَتاُ اًتخاب هی

Type )ًَُع هتغیز )داد 

ضَد هاًٌذ ػذدی یا حزفی  خْت تؼییي هاّیت دادُ استفادُ هی
تَدُ ٍ چَى )ػذدی(  Numericفزؼ تزًاهِ  تَدى دادُ. پیص

ّا تایذ در تزًاهِ تِ غَرت ػذدی ٍارد ضًَذ ًیاسی تِ تغییز دادُ
 ًَع هتغیز ًیست.

Width 
ػزؼ 

 )تؼذادکاراکتزّا(

فزؼ تزًاهِ ضَد. پیصخْت تؼییي تؼذاد ارلام هتغیز استفادُ هی
کاراکتز است کِ دٍ رلن آى تزای اػطار  8ّای ػذدی تزای دادُ

کٌین در ایي کِ ٍارد هیّایی اگز دادُ ضَد.در ًظز گزفتِ هی
 کٌذ.را گزد هی ػذدػزؼ ًگٌدذ، تزًاهِ 

Decimals تؼذاد اػطار 

رٍد ٍ در هتغیزّای کار هیخْت تؼییي تؼذاد ارلام اػطاری تِ
تَاًین کوّی کارتزد دارد. چٌاًچِ هتغیز ها فالذ اػطار تاضذ هی

 2دادى  فزؼ تزًاهِ لزار تؼذاد اػطار را تزاتز غفز لزار دّین. پیص
 رلن اػطار تزای ّز هتغیز است.

Label تزچسة هتغیز 

ارائِ ػثارت یا تَضیحاتی در هَرد سَال است کِ تِ ها در یادآٍری 
تَاى در  کٌذ. اگز سَال عَالًی تاضذ هی ًَع سَال کوک هی

ستَى ًام، ًاهی کَتاُ تزای آى اًتخاب کزد ٍ در تخص تزچسة، 
 کل ػثارت را ًَضت.

Values ارسش کذ یا 

ضَد. هؼوَال  ّا یا کذّای ّز هتغیز در ایي لسوت ٍارد هی ارسش
ضَد. در ٍالغ تِ  فمظ تزای هتغیزّای اسوی ٍ تزتیثی استفادُ هی

 دّین. اختػاظ هی (ػذد)ّزکذام اس عثمات هتغیزّا یک کذ 

Missing همادیز ًاهطخع 
را کِ تزای همادیز ًاهطخع )ًالع( در ًظز  ػذدیارسش یا 

 کٌین.این، در ایي تخص ٍارد هیگزفتِ

Columns کٌین. تزهی تَاًین ػزؼ ستَى ّز هتغیز را کَچکتز یا تشرگ عَل ستَى 

Align چیذهاى 
 ّا را در تَاًین دادًُحَُ چیٌص همادیز اختػاظ دارد. هیتِ

 چیي اًتخاب کٌین.چیي ٍ چپچیي، ٍسظغَرت راستّا تِخاًِ

Measure سغح سٌدص 
کٌین. اًتخاب سغح سغح سٌدص هتغیزّا را تؼییي هیهمیاس ٍ 

 گًَِ تاثیزی در ًتایح ًذارد.سٌدص ّیچ
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 تؼزیف هتغیز خٌس )سى ٍ هزد( 

 اجـ ـزا:

ّا کلیک کزدُ ٍ رٍی کادر یا ػالهت ظاّز خْت فؼال کزدى ّز خاًِ هزتَط تِ تؼزیف هتغیزّا کافی است در داخل خاًِ

 .کٌینضذُ هدذدا کلیک 

 ( نام گذاری:1

تَاًین اساهی را فارسی تگذارین ّای خذیذ تزًاهِ هیکٌین. در ًسخًِاهی تزای هتغیز خَد اًتخاب هی NAMEدر کادر 

-ّا هَاخِ ضَین. ّوچٌیي تذیي دلیل کِ  لزارتز هوکي است تا هطکالتی در فارسی ًَضتي ًامّای لذیویٍلی در ًسخِ

ای اًتخاب کزد ٍ یا تیي دٍ کلوِ تِ خای ّا را تک کلوِپذیز ًیست تایذ یا ًامکادر ًام اهکاىدادى فاغلِ تیي کلوات در 

 دادى فاغلِ، یک ػالهت هاًٌذ ًمغِ لزار داد. هَارد سیز را تایذ در ًگارش ًام هتغیزّا رػایت کزد:لزار

 کاراکتز )ًِ حزف( تاضذ. 8ًام هتغیز ًثایذ تیص اس 

تَاًذ ضاهل حزٍف، اػذاد یا یکی اس ( ضزٍع کزد، اها هی@تا یک ػذد یا ػالهت )هاًٌذ !، ؟، * یا تَاى ًام هتغیز را ًوی

ضذى اس ستَى ًام، تزًاهِ پیام یا ًمغِ تاضذ. اگز اس کاراکتزّای غیزهداس استفادُ کٌین، ٌّگام خارج _،  @کاراکتزّای 

 گذاری اًدام ًخَاّذ ضذ.خغا خَاّذ داد ٍ ًام

 ای ًام هتغیز، ًثایذ فاغلِ ٍخَد داضتِ تاضذ.تیي کاراکتزّ

 گذاری، حزٍف کَچک ٍ تشرگ تا یکذیگز فزلی ًذارًذ.در ًام

 فزد تاضذ)دٍ هتغیز ًوی تَاًٌذ ًام یکساى داضتِ تاضٌذ(. تِ ًام هتغیز تایذ هٌحػز

 ( تعیین اعشار:2

اػطار تزای هتغیزّا درًظز  2فزؼ تؼذاد عَر پیص تَاًین تؼذاد اػطار هتغیزّا را تغییز تذّین. تِهی Decimalsدر کادر 

هَاخِ ّستین، ًیاسی تِ اػطار ًذارین ٍ تؼذاد اػطار را  2ٍ  1گزفتِ ضذُ است. در هَرد هتغیز خٌس چَى تٌْا تا دٍ ػذد 

 .دّینغفز لزار هی

 ( کدگذاری:3

ًَیسین. هتغیز خٌس اس دٍ عثمِ سى ٍ هزد این هیکذ یا ػذدی را کِ تزای ّز عثمِ در ًظز گزفتِ Valueدر کادر 

 دّین.را اختػاظ هی 2ٍ تِ هزداى کذ  1تطکیل ضذُ است کِ ها تِ غَرت لزاردادی تِ سًاى کذ 

همذار ّز هتغیز را تا ػذد ًطاى   SPSSضَد. در تزًاهِ خٌس افزاد هتغیزی اسوی است ٍ ضاهل دٍ عثمِ هزد ٍ سى هی

ِ ها تایذ تِ خای ایي کِ در تزًاهِ، در ستَى هزتَط تِ خٌس افزاد تٌَیسین سى یا هزد؛ کٌین. در ًتیددادُ ٍ تؼزیف هی

تا ػذد هطخع کٌین)کذگذاری(. رایح است کِ تزای تؼزیف هتغیزّای اسوی ٍ تزتیثی اس تایذ سى یا هزد تَدى افزاد را 

الی  ٍ تِ ّویي ضکل 2ٍ تِ عثمِ دیگز دٌّذ را هی 1کٌٌذ ٍ تِ اٍلیي عثمِ کذ یا ارسش اػذاد تک رلوی استفادُ هی

ٍ تِ  1. در هثال هزتَط تِ خٌس افزاد ًیش چَى ها تا دٍ عثمِ سى یا هزد رٍتزٍ ّستین در ًتیدِ تایذ تِ یک عثمِ کذ آخز

ـالـمثـ  
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تذّین. در هتغیزّای اسوی )هثل لَهیت، ٍضؼیت تاّل ٍ دیي( تفاٍتی ٍخَد ًذارد کِ تِ کذام هتغیز  2عثمِ دیگز کذ 

دّین ٍ تِ هی 1تِ کسی کِ سى تاضذ در تزًاهِ کذ عَر اختیاری تِچِ ارسش یا کذی را اختػاظ تذّین. در ًتیدِ ها 

 دّین.هی 2کسی کِ هزد تاضذ در تزًاهِ کذ 

درآهذ ٍ پزدرآهذ( تاضذ تایذ درآهذ، هیاىهتغیز ها تزتیثی )هیشاى تحػیالت یا هیشاى درآهذ ضاهل سِ عثمِ کنچٌاًچِ 

تِ غَرت  تحػیالت افزاد را اگزتزتیة عثمات لحاػ گزدد ٍ کذگذاری هتٌاسة تا رتثِ ٍ تزتیة عثمات تاضذ. هثال 

، در ایي غَرت تایذ تزتیة کذدّی هتٌاسة تاضذیساًس تزتیثی سٌدیذُ ٍ عثمات ضاهل سیکل، دیپلن، لیساًس ٍ فَق ل

اختػاظ  4ٍ تِ فَق لیساًس کذ  3تِ لیساًس کذ  ، 2تِ دیپلن کذ  ، 1افزاد تاضذ ٍ تِ سیکل کذ  هیشاى تحػیالتتا 

 هثال در یک عیف .رػایت ضَد تایذتذّین. در هَرد هتغیزّایی کِ در لالة عیف لیکزت سٌدیذُ ضذُ اًذ ًیش ایي ًکتِ 

 .  دّینهیاختػاظ  3ٍ تِ هَافمن کذ  2ًظز کذ ، تِ تی 1ای؛ تِ هخالفن کذ سِ گشیٌِ

ًکتِ: کذگذاری عثمات هتغیزّای اسوی تٌْا خْت سَْلت ٍرٍد اعالػات تِ کاهپیَتز است ٍ کذگذاری تِ ّیچ ٍخِ تِ هؼٌای  

است. ّوچٌیي تزای هتغیزّای  2د هؼادل ػذد است ٍ هز 1ضذى عثمات ًیست ٍ تِ ایي هؼٌا ًیست کِ سى هؼادل ػذد کوّی

گیزد ٍ ًوزُ افزاد در ایي هتغیزّا تِ عَر هستمین ٍارد ای/ًسثی )هاًٌذ سي، هؼذل یا تْزُ َّضی(، کذگذاری غَرت ًویفاغلِ

 ضَد.تزًاهِ هی

 ( تعزیف بزچسب:4

تیطتز ًذارد ٍ تزخَرداری اس ًام کفایت ًَیسین. هتغیز خٌس ًیاسی تِ تَضیح تزچسة ّز هتغیز را هی Labelدر کادر 

غذق  Labelکزدى تزچسة هتغیزّا در ستَى گذاری هتغیزّا غادق است، در هَرد تؼزیفلَاػذی کِ در ًامکٌذ. هی

تزای هتغیز خٌس پاسخگَیاى ضزٍرتی تِ تؼزیف سایز هطخػات )تؼییي ًَع هتغیز، ػزؼ ستَى، تؼزیف کٌذ. ًوی

 ایي هطخػات اختیاری است. زیفّای آًاى ًیست ٍ تؼفزؼّای ًالع( ٍ تغییز پیصزیف دادُتزچسة، تؼذاد اػطار ٍ تؼ

 ( چیدمان: 5

تا کلیک در درٍى  تَاًینهی تَاًین عزیمِ چیٌص دادُ را در درٍى ّز خاًِ تغییز تذّین. تزای ًوًَِ هی Alignدر کادر  

 اًتخاب کٌین.( Centerچیي )هتغیزّا را ٍسظچیٌصخاًِ، عزیمِّز

 

 

 ( سطح سنجش6

تَاًین سغح سٌدص هتغیز را اًتخاب کٌین خٌس افزاد هتغیزی اسوی است. در ًتیدِ در کادر هی Measureدر کادر 

 /ًسثیایهؼادل فاغلِ Scaleای ٍ تِ هؼٌای رتثِ Ordinal) کٌین)اسوی( را اًتخاب هی Nominalهزتَعِ، گشیٌِ 

 (.است
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 دّذ.هتغیز خٌس را ًطاى هیضکل سیز ًحَُ تؼزیف 

 

 

 ها:( وارد کردن داده2
ضَین. در ایي پٌدزُ هی(Data Viewّا )پٌدزُ دادُ (، ٍاردVariable View)پٌدزُ هتغیزّا تؼذ اس تؼزیف هتغیزّا در 

 ّا را ٍارد ًوایین.اعالػات هزتَط تِ پاسخگَیاى یا اعالػات پزسطٌاهِ تایذ

رٍین ٍ در ّز هزحلِ تواهی اعالػات ّا، تِ غَرت ردیفی یا سغزی پیص هیدر پٌدزُ دادُ ّاٌّگام ٍارد کزدى دادُ در

ٍ ّز ستَى ًطاى  ّز ردیف ًطاى دٌّذُ یک پاسخگَتِ عَر هؼوَل،  کٌین.هزتَط تِ یک پاسخگَ را ٍارد تزًاهِ هی

 دٌّذُ یک هتغیز است.

 :اجـ ـزا

ّا در هزحلِ تاستیٌی ٍ گذاری پزسطٌاهِکٌین. ضوارُگذاری هیضوارُضزٍع تِ  1ّا را اس ػذد اتتذا تواهی پزسطٌاهِ

ّای احتوالی خلَگیزی کزدُ ٍ تِ کاریکٌذ تا اضتثاّات را یافتِ ٍ تػحیح ًوایین. ضوٌا اس دٍتارُاغالح تِ ها کوک هی

 تخطذ.فزآیٌذ ٍارد کزدى اعالػات ًظن هی

ین. ّوچٌیي در ّز هزحلِ دّهی ّاهتغیزّا تؼزیف کزدین تِ پٌدزُ دادُکِ ّوِ هتغیزّا را در پٌدزُ تؼذ اس ایيًکتِ:  

سزاؽ کاهل ٍارد ضذ، تِعَرایي کِ اعالػات ّزپاسخگَ تِاس   ًوایین ٍ تؼذاعالػات یک پاسخگَ یا پزسطٌاهِ را ٍارد هی

 .رٍینپاسخگَی تؼذی هی

 

ّا تَدُ ٍ درآى اعالػات پاسخگَیاى ٍارد تزًاهِ ضذُ است. هغاتك ضکل، ّز سغز ضکل تاال هزتَط تِ پٌدزُ دادُ

ًطاى دٌّذُ یک پاسخگَ است ٍ ّز ستَى ًیش اختػاظ تِ یک هتغیز دارد. هثال در هَرد سغز هطخع ضذُ تایذ 

تِ تزتیة تاال ضزٍع ضذُ ٍ  1دٌّذُ ضوارُ پاسخگَ یا ضوارُ پزسطٌاهِ است ٍ اس اٍل )هَردّا( ًطاىگفت کِ ستَى 
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دّذ است ٍ ًطاى هی 1دٌّذُ هتغیز خٌس پاسخگَ است کِ تزاتز تا ٍ ...(. ستَى دٍم )خٌس( ًطاى 4، 3، 2رٍد)هی

تؼذاد اػضا( ًطاى دٌّذُ تؼذاد اػضای خاًَادُ است ٍ تؼذاد اػضای خاًَادُ کِ پاسخگَی اٍل سى است. ستَى سَم )

دّذ کِ دٌّذُ هیشاى تحػیالت است ٍ ًطاى هیًطاى )تحػیالت( ًفز است. ستَى چْارم 4فزد اٍل تزاتز تا 

( است ٍ سایز هتغیزّا ًیش تِ ّویي تزتیة. ستَى هطخع 3دیپلن )کذ پاسخگَی اٍل هیشاى تحػیالتص تزاتز تا فَق

سِ ًفز اٍل سى ّستٌذ)کذ تَاى گفت کِ در کادر هطخع ضذُ هی کِ ،دّذضذُ ًیش خٌس ّز پاسخگَ را ًطاى هی

 هزتَط تِ خٌس هزد است(. 2هزتَط تِ خٌس سى ٍ کذ  1

 

 


