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دس هیاى ّ پیؾٌِادات خْد سا تشای تِتش اسائَ ؽذى کتاتِای تؼذی تا ها ًظشات 

 تگزاسیذ.

 تؾکشتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1331تِاس

www.SoftGozar.Com

http://www.rastanweb.ir/
http://www.rastanweb.ir/
http://www.rastanweb.ir/
mailto:mehrdad.aziziyan@gmail.com
mailto:mehrdad.aziziyan@gmail.com


Mehrdad.aziziyan@gmail.com http://www.rastanweb.ir                                                     3 

 

تشسعی کٌین ّ تا کاستشد ُای  اس spssدس ایي آهْصػ عؼی داسین تا ًشم افضاس 

 ایي ًشم افضاس دس آهاس آؽٌا تؾین.

 تخؼ ُای اصلی :

هتغیر یک ایجاد  
ها هتغیر برای هقدار تعریف  
  سازی هرتب
کردى فیلتر  
ستوگرامیه ًوودار رسن  
ًوودارها رسن  

هیاًگیي و هعیار اًحراف ، هوبستگی ضریب هحاصبه  
رگرسیوى خط هحاسبه  
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 ؽشّع کاس:

 پظ اص ًصة ًشم افضاس تشای ؽشّع کاس هغیش صیش سا دًثال هیکٌین:

 

پظ اص فشاخْاًی ًشم افضاس دس عیغتن ػاهل ّ تاسگضاسی کاهل ًشم افضاس تا 

 کادسی ؽثیَ تَ ایي کادس هْاخَ خْاُین ؽذ:
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سا تشگضیٌیذ ّ تشای تاص کشدى   type in dataتشای ایداد یک فایل خذیذ هیتْاًیذ

فایل   …open anفایل ُای قثلی کَ ایداد کشدٍ ایذ هیتْاًیذ اص صیش هٌْی 

 هْسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ.

 

 تؼشیف هتغییش:

اسد کشدى اطالػات ّ اػوال هحاعثات آهاسی تایذ هتغیش ّدس ایي ًشم افضاس تشای 

 ُا سا تؼشیف کٌین.

ایي تخؼ ّ ًحٍْ تؼشیف کشدى هتغییش ُای تا یک هثال عادٍ تشای آؽٌایی تا 

 ؽشّع هیکٌین:

فشض هیکٌین تشای تشسعی یک لیغت ًوشٍ دسعی هیخْاُین اص اط پی اط 

 اط کوک تگیشین

لیغت ها داسای عَ عتْى اصلی ًام داًؾدْیاى ، خٌغیت افشاد ّ ًوشٍ 

یش هحغْب هیؾًْذایي عَ گضیٌَ دس ًشم افضاس ٱهاس یک هتغهیثاؽذ.ُش یک اص   

 هیشّین  variable wiosاتتذا تَ تخؼ 
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 تشای تؼشیف هتغیش ُا تذیي صْست ػول هیکٌین.

 

Name :  

ذ ًام هتغیش سا ّاسد کٌین.تشای هثال تاال کَ ػٌْاى ؽذ تایذ یدس ایي عتْى تا

name .سا ّاسد کٌین 

 ًکات هِن تشای دسج ًام هتغیش:

ًام تشای دّ هتغیش اعتفادٍ کٌین.یؼٌی تکشاس دس ایي ًشم افضاس ًویتْاى اص یک 

 هداص ًیغت.

 ًویتْاى اص فاصلَ دس ًام هتغییش اعتفادٍ کشد.

ضاس اعت.ًیوتْاى اص آًِا تَ ػٌْاى فکاسکتشُای صیش ًاهِای هحاعثاتی ایي ًشم ا

 هتغیش اعتفادٍ کشد

 

All , with , and , by , eq , to , or , not , ge , le , lt , ne  , or 

 

Type: 

 دس ایي قغوت تایذ ًْع هتغیش سا اًتخاب کٌین.کَ ؽاهل هْاسد صیش هیثاؽذ:

Numeric :دادٍ ُای ػذدی 

Comma : ّیشگْس 

Dot : ًَقط 

Scientific notation : ًوادگزاسی ػلوی 

Dollar : دالس 

Custom currency : پْلِای سایح کؾْسُا 

String : سؽتَ ای 
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ّ دس تشای دسج ًوشٍ اص گضیٌَ   stringغیت داًؾدْیاى اص گضیٌَ تشای ًام ّ خٌ

Numeric .اعتفادٍ هیکٌین 

Values :  

دس ایي گضیٌَ هیتْاى دادٍ ُای اص پیؼ تؼشیف ؽذٍ سا تؼییي کشد.فشضا دس 

تخؼ خٌغیت ها دّحالت کلی تؾتش ًذاسین.کَ ؽاهل صى ّ هشد هیؾْد.اگش 

تایپ کٌین صهاى صیادی سا هیطلثذ.تا  تخْاُین تشای تک تک افشاس خٌغیت سا

ّتا   manکاساکتش  1اعتفادٍ اص ایي گضیٌَ هؾخص هیکٌین کَ تا ًْؽتي ػذد 

 سا دسج ًوایذ. womanکاساکتش  2ًْؽتي ػذد 

 هاًٌذ ؽکل:
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Missing: 

 دس ایي تخؼ تایذ دادٍ ُای گن هحاعثاتی ًشم افضاس سا هؾخص کشد.

فشضا صهاًی کَ ًوشات سا ّاسد هیکٌیذ تا خالی گضاؽتي ًوشٍ یک فشد تَ صْست 

ّ دیگش  spaceاًتخاب هیؾْین.هیتْاًین دس ایي تخؼ کاساکتش خْدکاس ًوشٍ صفش 

 کاساکتش ُا سا ّاسد کٌین تا ًشم افضاس اص آًِا دس هحاعثات خْد اعتفادٍ ًکٌذ.

Columns: 

 کشدى اطالػات هؾخص هیکٌذ. ایي قغوت پٌِای عتْى سا تشای ّاسد

Align: 

ایي قغوت هؾخص هیکٌذ کَ کاساکتش ًْؽتَ ؽذٍ تَ صْست ساعت چیي 

 ،ّعظ چیي یا چپ چیي تاؽذ.

Measure: 

 تشای تؼییي ًْع دادٍ ُای اعتفادٍ هیکٌین کَ تَ ؽزذ صیش اعت:

Scale : فاصلَ ای 

Ordinal : تشتیثی 

Nominal : اعوی 
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ؽشذ  ٍ ُا دس ایي ًشم افضاس آؽٌا ؽذین اطالػات سا تَحال کَ تا ّاسد کشدى داد

 صیش ّاسد هیکٌین:

 

ّاسد کشدین دس عتْى ُای ًوایؼ  Valuesتْخَ : "اگش ًاهِایی کَ دس تخؼ 

 دادٍ ًؾذ 

 تیک داس هیکٌین. viewسا اص هٌْی   value labelsگضیٌَ 

 

Split file: 
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هتغیشُا اص کْچک تا ایي اهش تاػث هیؾْد کَ خذّل سا تش حغة یکی اص 

 تضسگتش یا تش تشتیة حشّف هشتة عاصی کٌین.

سا اًتخاب هیکٌین.گضیٌَ    split fileگضیٌَ   dataتشای ایي کاس اص هٌْی 

organize output...  سا تیک داس هیکٌین ّ هتغییشی سا کَ هیخْاُین تش حغة

آى هشتة عاصی کٌین اص عوت چپ اًتخاب هیکٌین ّ فلؼ سا کلیک 

 هشتة عاصی اًدام هیؾْد. okٌین.حال تا فؾاس دادى دکوَ هیک
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Select cases: 

 

ایي گضیٌَ فیلتشیٌگ سا تش سّی دادٍ ُای ها اػوال هیکٌذ.فشض کٌین هیخْاُین 

 11دادٍ ُایی سا کَ اص هثال قثل داسین فیلتش کٌین.فیلتش ها اػذاد کچکتش اص 

 هیثاؽٌذ.

اص دس ػولیات ُای ها حزف  11ش اص یؼٌی تا اػوال ایي اهش اػذاد کْچکت

گضیٌَ   dataهیؾًْذ ّلی دادٍ ُای آًِا هحفْظ هیواًٌذ.تشای ایي کاس اص 

select case  .سااًتخاب هیکٌین 
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سا اًتخاب هیکٌین.دس پٌدشٍ ایکَ تاص  ifسا هیضًین ّ  .… if conditionتیک گضیٌَ 

 لتشیٌگ اػوال ؽْد.هیکٌین تا فی  okهیؾْد دعتْس صیش سا ّاسد هیکٌین ّ 

>10 

 

 

 

 سعن ُیغتْگشام:

 تشای سعن ًوْداس ُیغتْگشام هغیش صیش سا دًثال هیکٌین:
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 دادٍ سا تَ فضای خالی اًتقال هیذُین.

 سا هیضًین.  okًوْداس ُغیتْگشام سا تیک داس هیکٌین ّ   chartsعپظ اص هٌْی 

 

 حال ًوْاسُیغتْگشام تشای ها سعن هیؾْد.
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 ًوْداس:سعن 

 تشای سعن ًوْاس اطالػات خْد سا تَ صْست صیش ّاسد هیکٌین.

 

 عپظ هغیش صیش سا دًثالن هی کٌین:
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سا تَ تخؼ ُای  آًِا، ًوْداس  x ّyتشای هؾخص کشدى دادٍ ُای قغوت 

 خالی کٌاس ًوْداس هیکؾین ّ دسخای هشتْط سُا هیکٌین.

   کشدى خشّخی تَ ؽکل صیش ًوایاى هیؾْد OKپظ اص 
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 هحاصثَ ضشیة ُوثغتگی ، اًحشاف هؼیاس ّ هیاًگیي

 

 تشای هحاعثَ هْاسد رکش ؽذٍ هغیش صیش سا دًثال هیکٌین:
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هیکٌین.اطالػات صیش تشای  okسا تَ عوت ساعت اًتقال هیذُین ّ x&yهقذاس 

 ها ًوایاى هیؾْد:
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:هحاعثَ خظ سگشعیْى  

هؼادلَ خظ سگشعیْى دس ًشم افضاس آهاس تخؼ آخش دس ایي کتاتچَ تذعت آّسدى 

 هیثاؽذ.

هٌْی صیش سا دًثال هیکٌین:تشای ایي کاس   

 

ّ   dependentسا تَ xتا کادسی هْاخَ هیؾْین کَ دس ایي کادس تایذ هقذاس 

 هیکٌین تا خشّخی تَ  okاًتقال هیذُین ّ   independentسا تَ تخؼ  yهقذاس 

 ؽشذ صیش تذعت آیذ.
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 هٌاتغ:

 اًؾاس سعوی ؽشکت عاصًذٍ)التیي( spssکتاب الکتشًّیکی ساٌُوای 

 کتاتچَ الکتشًّیک اًتؾاس یافتَ تْعظ داًؾگاٍ الضُشا )ط( تِشاى
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