
  فصل دوم

  Spssكارگيري متغيرها در  هنحوه تعريف و ب

  ي يادگيريها هدف

  : كه پس از خواندن فصل دوم بتواندرود مي دانشجو انتظار از

 . معرفي كندSpssها را به متغير. 1

 .ها را كد گذاري كندمتغير. 2

 . را انجام دهدComputeفرمان . 3

 .ي كمي را به كيفي تبديل كندها داده. 4

  . كندگذاري ناممتغيرها را . 5

  

  نحوه تعريف متغير

بـراي اجـراي ايـن      . را اجـرا كـرد     spss افـزار   نـرم بايد   مي Spssها به    قبل از معرفي متغير   

را كليك نماييد و سپس در منوي مربوط به آن،  )start( در صفحه اصلي ويندوز، افزار نرم

را كليـك   )spss 13.0 for windows(هـا  را كليك و در فهرست برنامه)programs(گزينه 

  :نماييد
Start 
      Programs 
              Spss 13.0 for windows    

  :شود صورت زير ظاهر مي  بهspssبعد از اجرا، صفحه 
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قبل از اين كار محقق .  معرفي شوندهاي تحقيق بايد متغير نامه ميبعد از اجراي اين بر

  .  را كدگذاري كرده باشدها آنر بايد متغيرها و مقادي مي

  

) ابتدايي، راهنمايي، متوسطه( هاي لهاي و با مقو مقطع تحصيلي متغيري است رتبه :مثال

  :ها را به ترتيب زير كدگذاري كند فرض كنيد محقق نزد خود مقوله

  ابتدايي = 1

  راهنمايي = 2

  متوسطه = 3

  :براي ورود اطالعات به نكات زير توجه نماييد

 دو اليـه وجـود دارد ايـن دو اليـه در             spssدر گوشه سمت چپ و پايين صفحه اوليـه          

. انـد  شـده نامگذاري ) Variable View(و ) data view( تحت عنوان spssصفحه اصلي 

  :به شكل زير توجه نماييد
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كليـك نماييـد تـا منـوي ايـن      ) Variable View(براي معرفي متغير خود بر روي اليـه  
  .دهد شكل زير اين پنجره را نشان مي. صفحه ظاهر شود
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ها، بـه ترتيـب در       اين ستون . ستون است  10شود اين صفحه داراي      همچنان كه ديده مي   
  :شكل زير نشان داده شده است

  

  
  

  .بايد به تعريف اين ده ويژگي پرداخته شود براي تعريف يك متغير مي

  

  )name(نام متغير 

براي مثـال متغيـر درجـه را        . كنددر اين گزينه محقق بايد براي متغير خود نامي انتخاب           

ليت استفاده از حروف التين و فارسي براي نامگـذاري          قاب) spss13.0(در  . نظر آوريد در

توان نام اين متغير را به فارسي درجه بنويسيد و يا كلمه             بنابراين مي . ها وجود دارد   متغير

 توصـيه   .التين آن را وارد نماييد و يا هر اسم ديگري را كه مناسب است، انتخاب نماييد               

يد كه داراي مفهـوم باشـد و از كلمـات           كه اسامي متغيرها، را طوري انتخاب كن      شود    مي

  .همچنين از كاراكترهاي مجاز براي نامگذاري خود استفاده كنيد. مفهوم استفاده نكنيد بي
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  )Type(نوع متغير 
بايست نوع متغير مشخص شود، براي اين منظور روي دومـين خانـه              در اين قسمت مي   

  :كليك نماييد) Type(جدول 
  

  
  

  :ر ظاهر گردداي به شكل زي تا پنجره
  

  
  

تـرين انـواع     مهـم . ها را انتخـاب نماييـد      توانيد يكي از انواع متغير     در اين پنجره شما مي    
  :عبارتند از Spssدر متغيرها 

1 .)string :(   بـه   هـا   آنهايي كه حـروف در       اي و يا متغير    هاي رشته  اين گزينه براي متغير 
 ).، فاميلي، آدرس و غيره نام افرادعنوان مثال، به.(گردد نتخاب ميا. شود كار برده مي

 .توجه كنيد كه براي هر رشته بايد طول آن را مشخص كنيد
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2.) Dollar :(   هـا   آنگيـري    رود كه واحد اندازه    هاي كمي به كار مي     اين گزينه براي داده ،

 :باشد دالر مي
 

  
  

  .در اين نوع از متغيرها بايد طول متغير و تعداد اعشار آن مشخص شود
 
3. )Date :(   ه حاوي تاريخ     ك رود هايي به كار مي    اين گزينه براي متغير)    سـال، مـاه، روز (

 .تواند انواع مختلفي داشته باشد  بسته به نوع اطالعات ميباشند و مي
 

  
  

 هـا   آندهـد كـه بايـد يكـي از          ي مختلف نمايش تاريخ را نـشان مـي        ها  روشپنجره باال   

  .انتخاب شود

4 .)Numeric :(رود در ايـن گزينـه محقـق          به كـار مـي     هاي عددي   براي داده   گزينه اين

 .د و اعشار متغير خود را انتخاب كنتواند تعداد ارقام صحيح مي
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  ) Width(تعداد ارقام صحيح متغير 

تواند تعداد اعداد صحيح متغير خود را با كليك كردن روي آن             در اين قسمت محقق مي    

  .افزايش و يا كاهش دهد

  

  )Decimals(م اعشار متغير تعداد ارقا

تواند تعداد ارقام اعشار را براي متغيـر خـود افـزايش و يـا                در اين قسمت نيز محقق مي     

  .براي اين منظور، روي اين گزينه كليك و به تغيير آن مبادرت نماييد. كاهش دهد

  .افزار مطالعه بفرمائيد ، نرمHelpتوانيد از  بقيه انواع متغيرها را مي
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  )Label(غيرچسب متبر
كه مايل باشـد     تواند خالي باشد، ولي محقق چنان      برچسب يك كد شناسايي است كه مي      

براي ايـن منظـور، بـا       . تواند يك عدد، رقم، و يا حرف را به متغير خود نسبت بدهد             مي
توان بـر چـسب خـود را وارد          شود و مي   كليك كردن بر روي آن، خانه آماده نوشتن مي        

  .كرد
  .هاي با مفهوم استفاده نمائيد د از برچسبشو باز توصيه مي

  

  
  

  )Values(هاي متغير  كد گذاري مقوله
كد گذاري پس از اتمام مرحلـه گـردآوري اطالعـات، محقـق انبـوهي اطالعـات را در                   

يعني اطالعات موجـود    اختياردارد كه بايد از آن براي انجام اقدامات بعدي استفاده كند،            
د تا براي مرحله اساسي تجزيه و تحليل آماده شود از ايـن              نماي بندي  طبقه را استخراج و  
ها،   اده است با در نظر داشتن نوع اطالعات، ابزار سنجش و گردآوري د            يررو محقق ناگز  

  .به كدگذاري اطالعات بپردازده، روش تجزيه و تحليل و غير
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  : مورد توجه قرار دهد عبارتند ازآنچه بايد محقق در كدگذاري
  .ايد داراي شماره و كد ويژه باشدر پرسشنامه به، پرسشنامه . 1
شود و جامعه مورد مطالعـه        اگر پرسشنامه در سطح منطقه وسيعي اجرا مي       ،  منطقه و ناحيه   . 2

از گستردگي جغرافيايي برخوردار است به هر يك از واحدهاي تقسيمات جغرافيايي كـد              
  .ديده اي اختصاص  ويژه

 نقـش كـد را      سـؤال تيب  ي شماره تر  لارند و  د داالت نياز به ك   ؤهر يك از س   ،  سؤاالت . 3
  .كند ايفا مي

 درج  سـؤال ي احتمالي كه در مقابل يا ذيل هـر          ها  پاسخهاي مربوط به      ها، گزينه   گزينه . 4
 بـاز پاسـخ بايـد ابتـدا فهرسـتي از            سـؤاالت  بـراي    .نـد را كدگذاري د   به  نياز ،شود  مي

هرسـت را كدگـذاري      را تهيه كرد و سپس بايد اين ف        سؤالي داده شده به هر      ها  پاسخ
كدگـذاري   و    در حكـم گزينـه تلقـي شـده         هـا   پاسـخ نمود به نحوي كه هر كـدام از         

  )187:1380حافظ نيا،(.دنشو
كه بر   هاي متغير خود اقدام كند، چنان      توانيد به معرفي مقوله    در اين گزينه شما مي    

  :گوي زير ظاهر خواهد شدو كليك شود، پنجره گفت) Values(روي گزينه 
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. شـود  مي هاي هر متغير نسبت داده     توان به معرفي مقاديري كه به مقوله       اين پنجره مي  در  
يـد و كـدهاي      زيـر كدگـذاري نماي     صـورت   بهمبادرت كرد مثالً، متغير درجه نظاميان را        

  :مربوط را وارد نمائيد
  ابتدايي = 1
  راهنمايي = 2
  متوسطه = 3

 نمـوده سـپس در فـضاي        عدد يك وارد  )Value(براي اين منظور در فضاي خالي     
در ايـن  . را كليـك نمائيـد  ) Add(، كلمه سرباز وارد كنيد و گزينه)Value Label( خالي

كـه قـبالً ذكـر شـد،      شود چنـان  اضافه مي) = 1.00ابتدايي (حالت در مربع پايين عبارت 
 مجـدداً . هاي هر متغير استفاده نماييـد      توانيد از حروف فارسي هم براي معرفي مقوله        مي
كلمـه  ) Value Label(برويـد و عـدد دو را وارد كنيـد سـپس در قـسمت      ) Value(به 

كنيد و به همـين ترتيـب ادامـه دهيـد تـا تمـامي       (Add)  را وارد نماييد سپس راهنمايي
بـراي پـاك كـردن و       ) Remove(توانيـد از     همچنـين مـي   . هاي متغير را وارد كنيد     مقوله

)Change (ك متغير استفاده نماييدهاي ي هم براي تغيير دادن مقوله.  
  

  
  

  )Missing(مقادير نامشخص متغير
. افتد كه پاسخگويان به متغيري خاص و يا پرسشي خاص جواب ندهنـد             بارها اتفاق مي  

در ايـن گزينـه چگـونگي       . اين مقادير در روش تحقيق به مقادير نامـشخص مـشهورند          
  .ها را مشخص نماييد با اين داده Spssبرخورد 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  Spssكارگيري متغيرها در  هيف و بنحوه تعر  

 

27

  
  

  )Columns(دهنده متغير ون نمايشاندازه ست
بـا كليـك كـردن بـر        . نمايد اين گزينه طول ستون متغير را در صفحه اصلي مشخص مي          

  .نظر بگيريدجاي بيشتري را براي اين متغير درتوانيد در منوي اصلي  روي آن مي
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  )Align(چگونگي نمايش هر ستون 
) Left(گزينـه   . كنـد  ياين قسمت چگونگي نمايش اعداد را در يك سـتون مـشخص مـ             

در سمت راست سلول و     ) Right ( گزينه شود كه اعداد در قسمت چپ سلول،       باعث مي 
  .شود باعث قرار گرفتن اعداد در وسط سلول مي) Center(گزينه 

  

  
  

  )Measure( متغير گيري اندازهمقياس 
 بـراي مقيـاس   ) Nominal(شـود     متغير مـشخص مـي     گيري  اندازهدر اين گزينه، مقياس     

بـراي  ) Scale(اي و گزينـه      براي متغيرهـايي بـا مقيـاس رتبـه        ) Ordinal(اسمي، گزينه   
  .شود كار برده مي اي به فاصله/ نسبيهاي با مقياس  متغير
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توانيـد در رديـف دوم بـه         پس از تعيين اين ده ويژگي براي متغيـر نخـست، مـي            
رهـا، در قـسمت پـايين    معرفي متغير بعدي خود اقدام نماييد و پس از معرفي همـه متغي          

كـه    كليـك نماييـد، چنـان   (Data View)بـر روي اليـه   ) در سمت چـپ  (Spssصفحه 
 Spssمشاهده خواهيد نمود، هر متغير شما تحت عنوان يك ستون ساخته شده اسـت و                

توانيد، اطالعات هر متغير را، به ترتيبي كه كدگذاري          باشد و مي   آماده ورود اطالعات مي   
  . وارد كنيدSpssايد، در  نموده

  
  (Compute)ها تغيير در داده

خواهيـد از روي اطالعـات متغيرهـاي موجـود، متغيرهـاي             افتد كـه مـي     بارها اتفاق مي  
 محاسـبه   (Sum) يك مجموع    12-1 سؤاالتجديدي را بسازيد مثالً تصميم داريد براي        

ست براي   ا پذير  امكان (Transform) از منوي    (Compute)كنيد اين اعمال در زير منوي       
  :دهيد ها مراحل زير را انجام مي تغيير در داده

Transform 
     Compute 

  :شود با اجراي فرمان فوق پنجره زير باز مي
  

  
  

 به باال منتقل كنيد     (Function) را از قسمت     (SUM)با باز شدن پنجره فوق گزينه       
 در قـسمت     را قـرار داده و     12-1 سـؤاالت  (…,numexpr,numexpr)و به جاي گزينه     

(Target Variable)متغير جديد خود را تايپ نماييد نام .  
  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  )Spss 13(كاربرد كامپيوتر در علوم تربيتي 

 

30

  
  

  .شود ايجاد ميspss با انجام مراحل مذكور يك مجموع در صفحه اصلي 
ام دستورات مورد نياز     تقريباً تم  Compuleكنيد در پنجره     طوركه مالحظه مي   همان
  . دستورات استفاده كنيدتوانيد از اين اند و شما در طول تحقيق خود مي قرار گرفته

  

  
 

  )(Recode هاي كمي به كيفي تبديل داده
 به مقيـاس كيفـي   هاي خود را از يك مقياس كمي   در بعضي از مواقع تصميم داريد، داده      

 (Recode) استفاده كنيد براي اجراي فرمان       (Recode) از فرمان  براي اين كار  .يدتبديل كن 
  :دهيد مراحل زير را انجام 

  

Transform 
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       Recode 
             Into Different variables…. 

  

  
  

  :شود با اجراي فرمان فوق پنجره گفت و گوي زير باز مي
  

  
  

سپس در .  منتقل كنيدInput Variable →Output Variableمتغير مربوطه را به قسمت 
 (Old and New Values) نام متغير جديد خود را وارد و سپس گزينه (Name)قسمت 

  :را كليك نماييد آنگاه پنجره زيرظاهر خواهد شد
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 را انتخاب و حدود خود را به ترتيب وارد نماييد در ايـن  (Range)در اين پنجره، گزينه    
 در قـسمت  (New Values) را وارد و سـپس در كـادر   (Through)توانيـد   قـسمت مـي  

(Value)            عدد يك را به اين طبقه منتسب كنيد و سپس (Add) كليك نماييد و مراحل    را 
  :گفته شده را مجدداً طي نماييد

  

  
  

شـود كـه     منتقل مي ) Old-New(بعد از سه مرحله انجام شده، متغيرهاي شما به قسمت           
رسـيد    مي(Recode into Different Variablesرا فعال نماييد تا به ) Continue(گزينه 

 (Change)ا تايپ كنيد وگزينه نام متغير جديد خود رName) (در اين پنجره در قسمت 
  : را كليك نماييد)OK(و سپس 
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  در صـفحه     5و  1،2،3،4هـاي    اي بـا مقولـه      به اين ترتيب متغير جديدي با مقياس رتبـه        
  . ساخته خواهد شد spssاصلي

  

  
  

  )Select Casess (ها انتخاب داده
ظ نـشوند  بـراي      اي از اعداد در محاسـبات لحـا         خواهيد كه مجموعه   بعضي از مواقع مي   

 در پنجـره اصـلي   (Data)را ازمنـوي  ) …Select Casess(توان فرمـان   چنين حالتي مي
  : اجرا كرد(Spss)افزار نرم
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توانيد هر   انتخابهاي زيادي وجود دارد كه شما مي(Select)در قسمت راست منوي 
 دارد اين گزينه  قرار(All Cases) بر افزار نرمفرض  انتخاب پيش. كدام را انتخاب نماييد

  .اند بيانگر آن است كه تمامي افراد در محاسبات منظور شده
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 انتخاب را (If Condition is satisfied)براي انتخاب متغيرهايي با ويژگي خاص، گزينه 
  : را كليك نماييد پنجره گفتگوي زير ظاهر خواهد شد(If)و 

  

 
  

و توسط آن هر نوع شرطي . كند اده ميها استف يقت از پنجره باال براي بيان شرطدر حق
  .نظر گرفت توان در  براي مقادير متغيرها ميرا

توانيد هر متغير را كه بخواهيد به سمت راست منتقل نماييد و با  در اين پنجره مي
را كليك (continue) سپس گزينه . استفاده از نمادهاي رياضي براي آن شرط تعيين كنيد

  :ودكنيد تا پنجره زير ظاهر ش
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كنيد كه عبارت   مشاهده مي(If Condition is Satisfied)در پنجره فوق در قسمت 
كليك كنيد و مشاهده نماييد  )OK(سپس بر روي گزينه . شود آشكار مي) 3 < مقطع(

شوند خط   بر روي ركوردهايي كه در محاسبات لحاظ نمي(Spss)كه در صفحه اصلي 
  .مورب كشيده شده است

  

  
  

 و انتخاب را (Random sample of Cases)توانيد قسمت   مي(Select Cases)در منوي 
(Sample)شود  را كليك نماييد كه در صفحه گفتگوي زير آشكار مي:  
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توانيد هر درصد دلخواه را وارد كنيد تا به   مي(Approximately)در قسمت 
نه در محاسبات از كل نمو% 90مثالً چنانچه بخواهيد . صورت تصادفي انتخاب شود

 12 داده از 4يد يا اگر بخواهيد  را وارد نماي90انيد در اين قسمت تو منظور شوند، مي
 و در فضاي خالي بعدي عدد 4داده نخست انتخاب شوند، در قسمت خالي اوليه عدد 

  . را كليك نماييد)OK( و پس از آن (Continue) را وارد، سپس گزينه 12
 را (Use Filter Variable)توانيد قسمت   مي(Select Cases)همچنين در منوي 

  :انتخاب كنيد
  

  
  

 اسـتفاده  (Use Filter Variable) هـاي  توانيـد از گزينـه   براي انتخاب متغيرها مـي 
 و سپس هر متغيري را كه خواهان آن هستيد به فضاي خالي             انتخابنمائيد اين گزينه را     

ايـن عمـل باعـث      .  را كليـك نمائيـد     )OK(و  انتخـاب    را   (Filtered)سپس  . منتقل كنيد 
هـا حـذف شـود       شود كه ركوردهايي كه اين متغير در آن مقدار ندارد، از جمع نمونه             مي

نمائيـد، ايـن    انتخاب   را   (Deleted) گزينه   (Filtered)چنانچه در كادر گفتگوي به جاي       
  .شوند ركوردها در صفحه به كلي ناپديد مي

 هـا در  داده بـراي ذخيـره   هـا  آنختلف و مقداردهي    بعد از تعريف متغيرهاي م     :نكته مهم 
 در منـوي    Save ضـرورت گرفتـه، گزينـه        Spssافزار   حافظه جانبي رايانه كه توسط نرم     
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File Spssسپس براي اين پروژه يك اسم فايل انتخـاب كنيـد تـا در    .  را انتخاب نماييد
ـ  . ها را رويت كنيـد      بعدي به اين پروژه بتوانيد داده      مراجعات صـورت ممكـن     رايندر غي

  .مقادير متغيرها از بين برود) قفل كردن كامپيوتر، قطع برق(است با هر اتفاق كوچك 
  

  خود آزمايي
  . استشناسي روانعلوم تربيتي و  دانشجوي 40نمرات زير نتيجه امتحان درس آمار  .1

  

  
  

  . وارد كنيدSpssنمرات را با تعريف متغيرهايي در ) الف
  : كنيدبندي دسته زير صورت نمرات را به )ب

   درجه عالي17-20نمرات  •
   درجه خوب15-16نمرات  •
   به پايين درجه ضعيف15نمرات  •

  .را محاسبه نمائيد) SUM(براي نمرات مذكور، مجموع  )ج
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در ) دانـشجويان علـوم تربيتـي      نمـره    مـثالً (چنانچه معلم بخواهد تعدادي از نمرات       ) د
  .فرمان را اجرا كنيد ،كند مياده محاسبات لحاظ نشوند، از چه فرماني استف

هـاي  تـه اسـت متغير    ن پرداخ  بـر كـارايي معلمـا      مؤثري  لبررسي عوام پژوهشگري به    .2
  :گذار در اين پژوهش عبارتند ازاثر
  )ليسانس ليسانس، فوق  ديپلم، ديپلم، فوق(ي مدرك تحصيل •
  )تجربي، رياضي و فني، هنر علوم انساني، علوم (رشته تحصيلي •
  )نمرد،ز( جنسيت •

  .، كدگذاري كنيدSpss در  راوهشژهاي اين پاكنون هر يك از متغير
  :هاي زير را بيان كنيد كاربرد هريك از آيكن. 3

• Type 
• Width 
• Decimals 
• Lable 
• Values 
• Measure 

 رابطه بين اقتصاد خانواده و پذيرش نظام جديد آموزش و پـرورش             گيري  اندازهبه منظور    .4
صورت تصادفي انتخاب شده و اطالعـات         به اي  نمونهوزشي،   يك منطقه آم   آموزان  دانشاز  

  انتقال دهيدافزار  اطالعات جدول زير را به نرمنون  گرديده است، اكآوري جمعزير 
  

  جديد پذيرش نظام

  وضعيت اقتصادي
  مخالف  موافق

  باال

  متوسط

  پايين

10  

5  

7  

10  

15  

13  
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