
آموزش مقدماتی

spssنرم افزار

:تهیه کنندگان
معاونت پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی سینا•
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه•



یکی از قدیمی ترین ، برنامه های کاربردی در زمینه تجزیه SPSSنرم افزار
 Statistical package forمخفف  SPSSکلمه . وتخلیلهای آماری است 

social science ( نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی )نسخه . می باشد
)16تا 8از (های متعددی از این نرم افزار در بازار موجود است



آمارهای توصیفی 

توصیفی اولین مرحله تحلیل داده ها، توصیف یا تلخیص داده ها با استفاده از آمارهای
ا یك در تحلیل توصیفی، داده ها، صرفاً برای بررسی وضع یك گروه ی. است

. موقعیت بکار می روند

تبیین علت اما تحلیل روابط و تغییرات بین متغیرها و تحلیل مجموعه متغیرها برای
.  از عهده آمارهای توصیفی خارج است



:پنجره های برنامه

•File  :ی، در این پنجره امکانایی برای ایجاد فایل، بازکردن فایل های قدیم
.  ذخیره کردن فایل ها، نشان دادن اطالعات متغیرها، چاپ و مانند آن وجود دارد

•Edit :رها و در این پنجره امکاناتی برای کپی کردن فایل ها، بازخوانی متغی
. جستجوی داده ها در دسترس کاربر قرار می گیرد

•View :ییر در این پنجره امکاناتی برای نمایش داده ها یا برچسب های آنها، تغ
. قلم و عناوین متغیرها و مانند آن در دسترس کاربر قرار می گیرد



•Data :دید، در این پنجره امکاناتی برای تعریف متغیرها، وارد کردن متغیر ج
وارد کردن مورد جدید، رفتن به پرونده خاص، مرتب کردن داده ها، ترکیب 
غیرها فایل های مختلف، تفکیك فایل ها، انتخاب موارد خاص، و دادن وزن به مت

.  وجود دارد

•Transform :ی در این پنجره امکاناتی برای تغییر داده ها و ایجاد متغیرها
.  ترکیبی جدید، جایگزینی مقادیر جدید و مانند آن وجود دارد

.  وجود دارددر این پنجره امکاناتی برای محاسبات آماری توصیفی واستنباطی: •



•Graphs : در این پنجره امکاناتی برای پردازش نموداری
.  داده ها، ایجاد و ویرایش داده ها و مانند آن وجود دارد

•Utilities :یرها در این پنجره امکاناتی برای پیدا کردن متغ
. تعریف گروهی داده ها در دسترس کاربر قرار می گیرد

•Windows : این پنجره مانند دیگر برنامه های کاربردی
Windows عمل می نماید ودر آن برای فعال سازی فایل ها

.  و پنجره اصلی امکاناتی وجود دارد
•Help :ا و در این پنجره امکاناتی برای آگاهی از توانمندی ه

، خودآموز این برنامه وجود دارد، هم چنین SPSSقابلیت های 
اطالعات الزم برای استفاده از statistics coachفرمان 

رار نوع آمار مورد نیاز جهت تحلیل داده ها را در اختیار کاربر ق
.  می دهد



:روش ورود داده هاي جديد و ايجاد فايل

Fileکلیك بر روی دکمه •

Newکلیك بر روی دکمه •

Dataکلیك بر روی دکمه •

.  داده ها را بر اساس برنامه ریزی قبلی وارد نمایید•



(Variable Name)نام گذاري متغیرها 

:نام گذاری متغیرها از دو طریق امکان پذیر است
Varبا دو بار کلیك کردن بر متغیر •
در variable viewیا Dataدر پنجره اصلی Define Variableاستفاده از گزینه •

در این پنجره . ، در هر دو حالت پنجره ای فرعی ظاهر می گرددSPSSپنجره اصلی برنامه 
:از جمله. امکانات مختلفی وجود دارد

(Type)نوع متغیرها •
(  Lables)برچسب دهی عددی •
(Missing Values)تعریف داده های نامشخص و مبهم •
( Column Format)اندازه ستون ها •
(Measurement( )اسمی، رتبه ای، فاصله ای و نسبی )نوع مقیاس اندازه گیری •



:  قواعد نام گذاری متغیرها

رقم یا کاراکتر می تواند شامل حروف ، اعداد یا )رقم نباشد 8بیشتر از •
(  عالمت های دیگری باشد

و! ، "با حرف شروع شود، اما نباید از فضای خالی و کاراکتر های نظیر ؟، •
.  استفاده شود,SPDD(BY.ALL(AND,NOT,EQکلمات کلیدی 

.  در انتها نقطه گذاشته نشود•



انتخاب مورد

.  انتخاب کنیدData ،Cases Selectاز زیرمنوی SPSSدر منوی اصلی •
با این کار . کلیك کنیدIfکلیك کرده و سپس بر روی If Condition is satisfiedبر روی دکمه •

.  پنجره دیگری باز می شود
 Selectرا انتخاب کرده و با کلیك کردن آن را به چهار زاویه باال در سمت راست منوی Sexمتغیر •

Casesمنتقل کنید و با استفاده از کلیدهای نوشتاری برنامه بنویسید  .
(.  یعنی محاسبات بعدی را صرفاً برای جنس مرد محاسبه کنید)1= جنس •
کلیك کرده تا به ویرایشگر داده ها Okو سپس continueبعد از تکمیل عبارت شرطی بر روی دکمه •

ظاهر خواهد شد که در آن نمونه شما برای تجزیه Filter-$در این مرحله ستون جدید ب به نام . برگردید
. و تحلیل انتخاب شده است

مراجعه کرده و بر دکمه Select Cases، و Dataبرای محاسبه هر دو جنس در تحلیل ها باید مجدداً به •
All Casesدر این صورت محاسبات برای هر دو جنس انجام می پذیرد. کلیك کنید  .



:  عبارتند از( آمارهای توصیفی عمده)

(میانگین، میانه، نما)اندازه های گرایش به مرکز •

(دامنه تغییرات، واریانس، انحراف استاندارد)اندازه های پراکندگی •

(فراوانی، رتبه درصدی، نمره انحراف متوسط)اندازه های وضعیت نسبی •

(.  ضریب همبستگی پیرامون، اسپیرمن)اندازه های رابطه ای •



 SPSSآمارهای توصیفی در

را Analysisفایل مورد نظر را باز نموده و دکمه SPSSاز پنجره اصلی •
.  کلیك کنید

.  را کلیك کنیدDescriptive Statisticsدکمه •
مثال؛ برای. بر حسب نیاز یا چند مورد از آمارهای توصیفی را انتخاب کنید•

...  میانگین، واریانس، میانه، چولکی)، توصیفی (Frequency)فراوانی 
Describtives ) جدول توافقی(Crosstabs  )



آزمون فرضیه و آمارهاي استنباطی

:آمارهای استنباطی به دو گروه تقسیم می شوند
آمارهای پارامتریك : •
آمارهای ناپارامتریك •
وزیع آمارهای پارامتریك به فرض هایی نظیر، حداقل فاصله ای بودن مقیاس ها ت•

.  نرمال نمره ها، و یکسان بودن واریانس جامعه ها نیاز دارند
ه، آمارهای ناپارامتریك به فرض های باال نیاز ندارند و فرض های آنها بر پای•

ه ای قرار مقیاس های اندازه گیری سطوح پایین تری نظیر مقیاس های اسمی ورتب
.  دارند



 t-testآزمون 

tمون برای آزمون فرضیه در مورد متغیرهایی که دارای دو سطح هستند، سه نوع آز
:وجود دارد

•tبرای یك گروه

•t گروه همسان

•t دو گروه مستقل



برای یك گروه آماری t-testآزمون 

ن یك از این آزمون زمانی استفاده می شود که محقق می خواهد بداند، آیا میانگی•
. متغیر از حدود خاصی فراتر می رود

ان دانشگاه محقق قصد دارد بررسی نماید آیا یك میانگین نمرات دانشجوی: مثال •
( 095/0با فاصله اطمینان . )فاصله دارد14از 



 t-testاستفاده از آزمون

کلیك کنید و از پنجره فرعی باز شده بر دکمه Analysisبر دکمه •
Compare Means کلیك کرده، آنگاه بر دکمهOne –Sample T-

Testکلیك کنید  .
.  عدد مورد نظر برای بررسی فرضیه را تعیین کنید•

.  سطح معنی داری را مشخص سازید•



مثال

کند که قطری یك شرکت تولید کننده صفحه ترمز باید صفحه ترمز هایی تولید•
16فی داشته باشند ،بخش کنترل کیفیت به صورت تصاد322mmمعادل 

یری ماشین تولید کننده این صفحات را گرفته و اندازه گ8صفحه از هر یك از 
استفاده میکنیم tمیکند ،برای اطمینان از صحت کیفیت محصوالت از آزمون 



(ادامه)مثال  

گزینه dataماشین را تفکیك کنیم  بدین منظور از منو 8کار ابتدا باید این •
split fileرا انتخاب میکنیم در پنجره حاضر قسمتcompare groups

را انتخاب کرده با machine numberرا انتخاب نموده و از قسمت چپ 
را okفشار دادن فلش آن را به قسمت سمت راست اضافه میکنیم و 

درصد برای این مثال 90سطح )استفاده کنیمtحال میتوانیم از آزمون .میزنیم
تایج را ، پس انجام اعمال مربوطه در پنجره نتایج میتوانید ن(انتخاب شده است

موردش مشاهده کنید که گروهی که صفر جزو بازه اش قرار گیرد فرض صفر در
تأیید میشود 



:دو نمونهtآزمون 

.در این آزمون دو نمونه در دست می باشد•

ن و یا به عبارت دیگر آیا میانگین ایH1انتخاب می شود یا H0آیا در آ زمون فرضیه •
.دو متغیر به صورت معنی داری با صفر برابر است یا خیر

این آزمون می تواند برای دو نوع مطالعه یعنی روش  اندازه های تکراری و روش •
.  آزمودنی های جور شده مورد استفاده قرار گیرد

و در دو نوبت یا در د( شرکت کننده در آزمون)در روش اندازه های تکراری، هر آزمودنی •
.موقعیت با یك معیار، مورد سنجش قرار می گیرد



:دو نمونهtآزمون 

 در پرونده داده هایSPSS برای انجام آزمونt با دو نمونه هر آزمودنی دارای دو داده
ین معیار و برای دو متغیر می باشد متغیر اول نشان دهنده مقدار کسب شده بر اساس اول

.دومین متغیر نشان دهنده اندازه بدست آمده به ازای معیار دوم است
 (  ازه گیرییا در دو موقعیت اند)سوال مهم این است که آیا تفاوت میانگین در دو نوبت

. تفاوت معنی داری با صفر دارد یا خیر

 در روش آزمودنی های جور شده، آزمودنی ها زوج می باشند و هر کدام از آنها یك بار
.مورد سنجش قرار می گیرند



:دو نمونهtآزمون 

 هر زوج در پرونده داده هایSPSS یك رکود محسوب شده و نمراتی در دو
ك متغیر دارند که یکی از آنها نمره به دست آمده توسط یك آزمودنی در ی

.  موقعیت و دیگری مربوط به آزمودنی دیگر در موقعیت دیگر است

ف آیا اختال. در این مورد نیز سوال اساسی مانند طرح اندازه های تکراری است
بین دو میانگین تفاوت معنی داری با صفر دارد؟ 



:دو نمونهtفرض هاي زيربنايی آزمون 

اد باشد، توزیع متغیر اختالف در جامعه، نرمال است و زمانی که تعداد نمونه زی1.
، ، حتی اگر فرض نرمال بودن هم نادیده گرفته شودCLTبا استفاده از قضیه 

30نمونه برای این منظور معموالً یك. نتایج نسبتاً معتبری به دست میاید
تایی کافی می باشد

تقل از آزمودنی ها یك نمونه تصادفی از جامعه می باشند و نمرات اختالف، مس2.
. یکدیگرند



:دو نمونهtاجراي آزمون 

 .را اجرا کنیدAnalyzeرا از منو Compare Meansفرمان 1.
Pairesسپس  –Sample T-Testپنجره ای باز . را تأیید نمایید
.می شود

.  متغیر دلخواه اول را تأیید کرده و وارد کادر می کنیم2.

.  متغیر دوم را وارد کادر می کنیم3.
.4Okرا کلیك می کنیم  .



Standard error of an Average in Random 
Sampling:

Standard error  برای هر آماره یك تخمین از انحراف معیار استاندارد در
nاندازه ی انحراف معیار برای میانگین نمونه ای به. توزیع نمونه ی آن است

.  استبرابر
n
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:با نمونه هاي مستقلTآزمون 

این آزمون تفاوت میانگین های دو گروه مستقل را ارزیابی می کند  .
اشددر این آزمون هر رکورد بایستی متغیر گروه بندی و متغیر آزمون داده داشته ب.
نسیت متغیر گروه بندی، رکوردها را به دو گروه هر دو ناسازگار یا مقوله هایی مانند ج

ی مانند تقسیم می کند، در حالیکه متغیر آزمون هر رکورد را بر اساس برخی ابعاد کم
.ادراك کالمی تعریف می کند

ك گروه با از این آزمون برای ارزیابی اختالف معنی دار بین میانگین متغیر آزمون در ی
(یهبا استفاده از آزمون فرض)میانگین متغیر آزمون در گروه دوم استفاده می شود 



:با نمونه هاي مستقلtفرض هاي زيربنايی آزمون 

ال متغیر آزمون در هر دو جامعه دارای توزیع نرمال است و اگر توزیع غیرنرم1.
.  باشد برای نتایج دقیق به نمونه های بزرگتر نیاز است

واریانس متغیر آزمون دارای توزیع نرمال، در هر دو جامعه موردنظر یکسان2.
ن تقریبی با فرض نابرابر بودtبا نمونه های مستقل، آزمون tدر آزمون . است

نسبت tعالوه بر این، آزمون . واریانس در جامعه محاسبه می شود
. واریانس های دو جامعه را برابر فرض می کند

آزمودنی ها یك نمونه تصادفی از جامعه هستند و مقادیر متغیر آزمون 3.
.مستقلند



:با نمونه هاي مستقل tاجراي آزمون 

 independentسپس . را اجرا کنیدAnalyseاز منو Compare Meansفرمان 1.
sample Ttestرا تأیید کنید و در نتیجه پنجره ای باز می شود  .

. می کنیمTest Variableمتغیر اول را وارد بخش 2.

. می کنیمGrouping Variableمتغیر دوم را وارد بخش 3.

. را می زنیم پنجره ای باز می شودDefine Groupsکلید 4.

.  اعداد تعریف شده را وارد می کنیمGroup 2و Group1جلوی 5.
.6Continue وOkرا تأیید نمایید .
را بدست var، و t ،meanجدولی آماده می شود که مطابق جداول آزمون های قبلی 7.

.  را بپذیریمH1یا H0آورده و ما می توانیم 
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