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معرفى كتاب: 
كتابى كه در اينجا معرفي خواهد شد، «پردازش و تحليل داده ها در 
تحقيقات اجتماعى-اقتصادى :با استفاده از نرم افزار SPSS» نوشته ي 
در  كتاب  اين  است.  تهران  دانشگاه  دانشيار  كالنترى»  خليل  «دكتر 
تهران توسط انتشارات شريف چاپ شده است. اولين بار كتاب در سال 
1382 منتشر شده است و كتابى حاضر مربوط به نوبت چاپ دوم در 
سال 1385مى باشد. كتاب دارى 388صفحه است كه صفحات پايانى 
آن به منابع و بخش واژگان اختصاص داده شده است. اَشكال و جداول 
زيادى بنابر ماهيت كتاب كه در ادامه مى آيد، در آن وجود دارد و بهاى 

كتاب 40000 ريال مى باشد. 
همان طور كه از نام كتاب برمى آيد، محتوا بحث هاى آمارى و تحليل 
داده ها با آزمون هاى آمارى از طريق نرم افزار spss مى باشد. در آغاز، 
فهرست مطالب و پس از آن فهرست اشكال و جداول آورده شده است. 
كتاب شامل 15 فصل مى باشد كه هر فصل، خود با عناوين مشخص 

قسمت بندى شده است. 
قبل از آغاز مطالب اصلى، نويسنده به نوشتن پيش گفتارى مبادرت 
ورزيده است كه در آن به طور خالصه فصل هاى كتاب و محتواى آن را 
بيان نموده است و از اهميت رايانه و امكانات آن براى محاسبات آمارى 

در تحقيقات سخن گفته است. 
فصل اول كتاب با عنوان «آشنايى با نرم افزار spss win» مشخص 
شده است. الزم به ذكر است كه در اين فصل و ديگر فصل ها، نويسنده، 
 spss نحوه ي ورود به ، spss ابتدا نحوه ي شروع به كار با برنامه ي
،پنجره ي data editor، اصالح كردن اطالعات، روش كپى كردن 
يا جابجا كردن اطالعات در صفحه گستر، نحوه ي وارد كردن ستون يا 
سطر خالى در صفحه گستر، نحوه ي حذف كردن سطرها يا ستون ها، 
نحوه ي حركت در صفحه گستر، نحوه ي پيدا كردن يك متغير، نحوه ي 
پيدا كردن يك سطر، نحوه ي پيدا كردن يك مقدار يا متغير خاص يا 

پردازش و تحليل داده ها 
در تحقيقات اجتماعى- 
اقتصادى با استفاده از 
SSPS نرم افزار
نويسنده: دكتر خليل كالنتري
ناشر: انتشارات شريف، 388 صفحه
قيمت: 4000 تومان
فاطمه زنده بودى 

 اجتماعى 
استفاده از 
SSPS زار
ويسنده: دكتر خليل كالنتري
شارات شريف، 388 صفحه
تومان قيمت: 4000
فاطمه زنده بودى
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SPSS پردازش و تحليل داده ها در تحقيقات اجتماعى- اقتصادى با استفاده از نرم افزار

يك پاسخگوى خاص، نحوه ي تعريف كردن متغيرها و مقادير، نحوه ي 
 ،(missing values) مقادير نامعلوم ،spss تعريف كردن متغيرها در
متغيرها،  ستون هاى  كردن  مرتب  نحوه ي  متغير،  نوع  تعريف  نحوه ي 
از استفاده  نحوه ي  باالتر،  و   10 نسخه ي   spss با  متغيرها  تعريف 

templates براى تعريف كردن متغيرها، نحوه ي template كردن 
در spss نسخه ي 10 و باالتر، نحوه ي ذخيره كردن اطالعات در فايل، 
بازيابى يك  نحوه ي ذخيره كردن اطالعات در دفعات بعدى، نحوه ي 
 ، output پنجره ي ، spss فايل اطالعاتى، نحوه ي بستن برنامه ي
نحوه ي ذخيره كردن يك فايل output، نحوه ي بازيابى يك فايل 
 ،output پنجره ي  محتواى  ويرايش  نحوه ي  فالپى،  از   output
نحوه ي پرينت كردن و تسهيالت help را بيان مى كند. به طور كلي 
ابتدايى ترين و البته ضرورى ترين مطالب درباره ي استفاده از اين نرم افزار 

يعنى spss را بيان مى كند. 
مقدمه اى  از  پس  كه  داده هاست؛  پردازش  به  مربوط  دوم  فصل 
داده ها،  ويرايش  شامل  خود  كه  داده ها  پردازش  مورد  در  كوتاه، 
رايانه  در  داده ها  تعريف  رايانه،  به  داده ها  ورود  و  استخراج  كدگذارى، 
به  مجدد  كدگذارى  سپس  مى دهد.  توضيح  است،  مجدد  كدگذارى  و 
با  محاسبات  انجام  نحوه ي  كردن،  حساب   ،  spss نرم افزار  وسيله ي 
شرط، نحوه ي انتخاب زيرگروه ها براى تجزيه و تحليل - الف- انتخاب 
زيرگروه دائمى، ب-انتخاب زيرگروه موقتى- نحوه ي انتخاب نمونه ي 
تصادفى(selecting random sample) و آزمون پردازش داده ها 

مورد بررسى قرار مى گيرد. 
عنوان فصل سوم توصيف داده هاست. پس از بيان مقدمه، نويسنده 
آن،  از  پس  و  مى دهد  كوتاه  توصيفى  فراوانى،  توزيع  جداول  مورد  در 
ابتدا شاخص هاى مركزى چوى ميانگين، ميانه و مد را توضيح مى دهد 
و سپس شاخص هاى پراكندگى نظير دامنه، پراكندگى دهك، ضريب 
انحراف معيار را مطرح مى سازد. همچنين در مورد  انحراف متوسط و 
چولگى و درجه ي كشيدگى نمودار نيز تعاريفى ارائه مى كند. در ادامه در 
ذيل عنوان آمار توصيفى، سطوح اندازه گيرى اسمى، ترتيبى، فاصله اى 
و نسبى را معرفى مى كند و در پايان نحوه ي محاسبه ي جداول توزيع 
فراوانى، شاخص هاى مركزى و پراكندگى با نرم افزار SPSS را توضيح 

مى دهد. 
اين فصل  تحليل روابط بين متغيرها عنوان فصل چهارم است. در 
هر  در  اندازه گيرى  مختلف  سطوح  به  توجه  با  كه  مى شود  مشخص 
رابطه اى، چه آزمونى براى تبيين و تحليل رابطه مناسب تر است. سپس 
 SPSSبه نحوه ي استفاده از هر يك از اين آزمون ها از طريق نرم افزار
مى پردازد. به عبارت ديگر روش يافتن اين آزمون ها و مسير يافتن آنها 
در اين نرم افزار و اعمال مقاصد مورِد نظر بر روى داده ها را بيان مى كند. 
عنوان فصل پنجم مقايسه ميانگين هاست كه در ابتدا به طور كوتاه 

به بحث انتخاب آزمون مناسب براى مقايسه ي ميانگين ها مى پردازد و 
پس از آن موارد استفاده از آزمون T براى گروه هاى مستقل و وابسته 
مشخص  را  وابسته  و  مستقل  گروه هاى  براى   F آزمون  همچنين  و 
مى سازد. در پايان نيز نحوه ي محاسبه ي آزمون T و تحليل واريانس 

يك طرفه و دوطرفه را در نرم افزار SPSS توضيح مى دهد. 
استفاده  شرايط  غيرپارامترى،  آزمون هاى  عنوان  با  ششم  فصل 
نشانه، مك  آزمون هاى  فصل  اين  در  مى كند.  بيان  را  آزمونها  اين  از 
نمار، ويلكالسون، فريدمن، كوكران، من ويتنى، كولموگروف سيمونف، 
كروسكال واليس و آزمون ميانه معرفى شده و نحوه ي محاسبه ي آنها 

با نرم افزار SPSS مشخص گرديده است. 
چند  در  هفتم  فصل  در  چندمتغيره  تحليل  روش هاى  طبقه بندى 
صفحه آورده شده كه اين فصل با همين توضيحات به پايان مى رسد و 
نويسنده وارد فصل هشتم با عنوان رگرسيون چندگانه مى شود. در اين 
فصل تحليل رگرسيون و ضريب همبستگى و موارد استفاده از آنها به 
رشته ي تحرير در آمده است. انواع روش هاى رگرسيون چندگانه يعنى 
روش رگرسيون چندگانه ي توأم، گام به گام، حذف پس رو و پيشرو و 

روش محاسبه ي آنها با نرم افزار SPSS توضيح داده شده است. 
به  آن  محاسبه ي  طرز  و  لوجستيك  رگرسيون  درباره ي  نهم  فصل 

وسيله ي SPSS است. 
در فصل دهم نيز كه تحليل تشخيصى چندگانه ناميده شده است، 
پس از مقدمه، نويسنده موارد كاربرد تحليل تشخيصى و شباهت ها و 
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تفاوت هاى بين تحليل تشخيصى و تحليل رگرسيون و تحليل واريانس 
نحوه ي  تشخيصى،  تحليل  انجام  مراحل  سپس  مى كند.  معرفى  را 
استفاده از اين تحليل در SPSS و تفسير نتايج در اين روش را تشريح 

مى كند. 
نويسنده تحليل مسير را در فصل يازدهم پى مى گيرد و اصول تحليل 
وسيله ي به  مسير  تحليل  محاسبه ي  و  همبستگى  تجزيه ي  مسير، 

SPSS را توضيح مى دهد. 
تحليل  خواننده  دوازدهم،  فصل  در  مسير  تحليل  با  آشنايى  از  پس 
واريانس چندمتغيره را فرا مى گيرد. اين كه اساسًا تحليل واريانس چندمتغيره 
چيست؟ تفاوت بين دو گروه مستقل و رهيافت هاى يك و چندمتغيره 
كواريانس  تحليل  اين فصل  در  آن چيست؟  با  متناسب  آزمون هاى  و 
و   (MANOVA)چندمتغيره كواريانس  تحليل  و   (ANOVA)

محاسبه ي آنها با نرم افزار SPSS توضيح داده شده است. 
در فصل سيزدهم با عنوان تحليل همبستگى كانونى، اهداف اين نوع 
همبستگى و نحوه ي استنتاج توابع كانونى مورد بحث قرار گرفته و در 
ادامه روش محاسبه ي تحليل كانونى با برنامه ي SPSS و تفسير نتايج 

به دست آمده از آن، پى گرفته مى شود. 
معمول  طبق  كه  است  چهاردم  فصل  آشناى  عنوان  عاملى  تحليل 
بنيان هاى  بيان  از  نگارنده پس  با مقدمه اى كوتاه وارد بحث مى شود. 
را  آن  فرايند  و  كرده  تعريف  را  عاملى  تحليل  عاملى،  تحليل  اوليه ي 
توضيح مى دهد و اين كه نمودار تصميم گيرى در تحليل عاملى چيست؟ 
و  مشترك  عاملى  تحليل  همبستگى،  ماتريس  استخراج  رهيافت هاى 
تحليل مؤلفه هاى اصلى، عامل هاى چرخش يافته، معيارهاى استخراج 
تعداد عامل ها و در كل روش انجام اين نوع تحليل و تفسير نتايج آن 
و در پايان روش محاسبه ي آن با نرم افزار SPSS از ديگر مطالب اين 

فصل است. 
بيان  كرده،  تعريف  را  خوشه اى  تحليل  پايانى،  فصل  در  نويسنده 
گرافيكى و فرآيند انجام اين تحليل را مشخص مى سازد. روش خوشه اى 
سلسله مراتبى و غير سلسله مراتبى و فرآيند آن تشريح شده است. در 
برنامه ي  با  مراتبى  سلسله  خوشه اى  تحليل  محاسبه ي  طرز  نيز  ادامه 

SPSS بيان شده است. 
صفحات پايانى كتاب نيز اختصاص به معرفى منابع و واژگان دارد. 

نقد كتاب: 
به  تعداد معدود  بوده و آن  بسيار كم  اماليى متن كتاب   غلط هاى 
استفاده  تفهيم مطالب كتاب خدشه اى وارد نساخته است. فونت مورد 
در كتاب متداول و مناسب است. همچنين فاصله ي ميان سطرها نيز به 
خوبى رعايت شده است و باعث كند شدن فرآيند خواندن براي خواننده 
نمى شود. دستور زبان فارسى در نگارش جمالت كتاب به خوبى رعايت 

شده است. تيتر مطالب به صورت BOLD تايپ شده است كه اين 
به شيوه ي  در كتاب  البته  راهگشاست.  يافتن سريع تر مطالب  در  خود 
پاورقى ارجاع داده شده كه بهتر مى بود ارجاع، بالفاصله پس از پايان 
مطلب در يك پرانتز با نام نويسنده، سال انتشار و صفحه ي مربوط آورده 

شود و در پايان كتاب، نام كامل اثر در قسمت منابع ذكر شود. 
از آنجا كه كتاب مورد نظر، بيشتر با فرمول هاى آمارى اثبات شده و 
نرم افزار SPSS سروكار دارد، از قضاوت هاى ارزشى به دور مانده است 
و سوگيرى خاصى در آن مشاهده نمى شود. نحوه ي چينش فهرست، 
صحيح مى باشد و مطالب در فهرست به زيرگروه هاى مختلف تقسيم 
يابد.  دست  خود  نظر  مورد  مطلب  به  راحتى  به  خواننده  تا  است  شده 
عالوه بر اين فهرست، اَشكال و جداول نيز به صورت جداگانه تهيه شده 
كه خود از مزاياى اين اثر مى باشد. از طرف ديگر ترتيب مطالب مناسب 
به نظر مى رسد؛ در همه ي فصول نويسنده از توصيف به سمت تحليل 
و  تعريف مى كند  را  نظر  آزمون مورد  و  ابتدا روش  و  در حركت است 
سپس به زمان استفاده از آن اشاره مى كند. ترتيب مطالب به گونه ايست 
كه خواننده ي مبتدى نيز مى تواند با مطالب كتاب همگام شده و آنها را 
درك كند. نويسنده در هر فصل دقيقًا آنچه را كه در عنوان به آن اشاره 
كرده است، تشريح مى كند؛ در واقع تيتر مطلب به خوبى بيانگر محتواى 

آن مطلب است. 
شرح  از  پس  بالفاصله  نظر  مورد  مطالب  توضيح  براى  نويسنده 
موضوع، فرمول و جدول مربوطه را قرار داده است. همچنين در مورد 
محاسبه ي آزمون ها به وسيله ي نرم افزارSPSS نيز مسير دقيق دستيابى 
در  آن  به  مربوط  تصوير صفحه ي  و سپس  داده  توضيح  را  آزمون  به 
نرم افزار SPSS را در همان صفحه يا صفحه ي بعد چاپ كرده است. 
از آزمون ها يعنى”OUTPUT“ ها نيز در كتاب  نتايج حاصل  حتى 

چاپ شده است. 
فرمول هاى به كار گرفته شده، تشريح شده است و مشخص گرديده 
چگونه  و  چيست  نمايانگر  فرمول  در  رياضى  يا  التين  حرف  هر  كه 

محاسبه مى شود. 
تصويرهاى  و  جدول ها  فرمول ها،  آنكه  بر  عالوه  نيز  محتوا  نظر  از 
مفيد در كتاب به تفهيم مطالب كمك كرده است، مثال هاى مناسبى نيز 
در جهت تفهيم اين فرمول ها و آزمون ها به كار گرفته شده و همانطور 
كه از نام كتاب برمى آيد اين مثال ها در زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى 
است كه اين نيز از نقاط قوت اين كتاب به شمار مى آيد. در كل نويسنده 
حركت  در  مى طلبد،  كتاب  نام  كه  جهتى  در  است  توانسته  خوبى  به 
باشد. يعنى در پايان خواننده تا حدود زيادى شيوه ي توصيف، پردازش 
و تحليل داده ها را فرامى گيرد. البته قابل انكار نيست كه اين كتاب نيز 
مانند هر كتاب ديگرى نمى تواند خواننده را از خواندن مطالب كتاب هاى 

ديگر در اين زمينه بى نياز كند. 
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تفاوت هاى بين تحليل تشخيصى و تحليل رگرسيون و تحليل واريانس 
نحوه ي  تشخيصى،  تحليل  انجام  مراحل  سپس  مى كند.  معرفى  را 
و تفسير نتايج در اين روش را تشريح  SPSS استفاده از اين تحليل در

مى كند. 
نويسنده تحليل مسير را در فصل يازدهم پى مى گيرد و اصول تحليل 
وسيله ي به  مسير  تحليل  محاسبه ي  و  همبستگى  تجزيه ي  مسير، 

را توضيح مى دهد. SPSS
تحليل  خواننده  دوازدهم،  فصل  در  مسير  تحليل  با  آشنايى  از  پس 
واريانس چندمتغيره را فرا مى گيرد. اين كه اساسًا تحليل واريانس چندمتغيره 
چيست؟ تفاوت بين دو گروه مستقل و رهيافت هاى يك و چندمتغيره 
كواريانس  تحليل  اين فصل  در  آن چيست؟  با  متناسب  آزمون هاى  و 
و   (MANOVA)چندمتغيره كواريانس  تحليل  و   (ANOVA)

محاسبه ي آنها با نرم افزار SPSS توضيح داده شده است. 
در فصل سيزدهم با عنوان تحليل همبستگى كانونى، اهداف اين نوع 
همبستگى و نحوه ي استنتاج توابع كانونى مورد بحث قرار گرفته و در 
SPSS و تفسير نتايج  ادامه روش محاسبه ي تحليل كانونى با برنامه ي

به دست آمده از آن، پى گرفته مى شود.
معمول  طبق  كه  است  چهاردم  فصل  آشناى  عنوان  عاملى  تحليل 
بنيان هاى  بيان  از  نگارنده پس  وارد بحث مى شود.  با مقدمه اى كوتاه 
را  آن  فرايند  و  كرده  تعريف  را  عاملى  تحليل  عاملى،  تحليل  اوليه ي 
توضيح مى دهد و اين كه نمودار تصميم گيرى در تحليل عاملى چيست؟ 
و  مشترك  عاملى  تحليل  همبستگى،  ماتريس  استخراج  رهيافت هاى 
تحليل مؤلفه هاى اصلى، عامل هاى چرخش يافته، معيارهاى استخراج 
تعداد عامل ها و در كل روش انجام اين نوع تحليل و تفسير نتايج آن 
SPSS از ديگر مطالب اين  و در پايان روش محاسبه ي آن با نرم افزار

فصل است.
بيان  كرده،  تعريف  را  خوشه اى  تحليل  پايانى،  فصل  در  نويسنده 
گرافيكى و فرآيند انجام اين تحليل را مشخص مى سازد. روش خوشه اى 
سلسله مراتبى و غير سلسله مراتبى و فرآيند آن تشريح شده است. در 
برنامه ي  با  مراتبى  سلسله  خوشه اى  تحليل  محاسبه ي  طرز  نيز  ادامه 

بيان شده است.  SPSS
صفحات پايانى كتاب نيز اختصاص به معرفى منابع و واژگان دارد. 

نقد كتاب: 
به  تعداد معدود  بوده و آن  اماليى متن كتاب بسيار كم   غلط هاى 
استفاده  هيم مطالب كتاب خدشه اى وارد نساخته است. فونت مورد 
 كتاب متداول و مناسب است. همچنين فاصله ي ميان سطرها نيز به 
خوبى رعايت شده است و باعث كند شدن فرآيند خواندن براي خواننده 
نمى شود. دستور زبان فارسى در نگارش جمالت كتاب به خوبى رعايت 

شده است. تيتر مطالب به صورت BOLD تايپ شده است كه اين 
به شيوه ي  در كتاب  البته  راهگشاست.  يافتن سريع تر مطالب  در  خود 
پاورقى ارجاع داده شده كه بهتر مى بود ارجاع، بالفاصله پس از پايان 
مطلب در يك پرانتز با نام نويسنده، سال انتشار و صفحه ي مربوط آورده 

شود و در پايان كتاب، نام كامل اثر در قسمت منابع ذكر شود.
از آنجا كه كتاب مورد نظر، بيشتر با فرمول هاى آمارى اثبات شده و 
نرم افزار SPSS سروكار دارد، از قضاوت هاى ارزشى به دور مانده است 
و سوگيرى خاصى در آن مشاهده نمى شود. نحوه ي چينش فهرست، 
صحيح مى باشد و مطالب در فهرست به زيرگروه هاى مختلف تقسيم 
يابد.  دست  خود  نظر  مورد  مطلب  به  راحتى  به  خواننده  تا  است  شده 
عالوه بر اين فهرست، اَشكال و جداول نيز به صورت جداگانه تهيه شده 
كه خود از مزاياى اين اثر مى باشد. از طرف ديگر ترتيب مطالب مناسب 
به نظر مى رسد؛ در همه ي فصول نويسنده از توصيف به سمت تحليل 
و  تعريف مى كند  را  نظر  آزمون مورد  و  ابتدا روش  و  در حركت است 
سپس به زمان استفاده از آن اشاره مى كند. ترتيب مطالب به گونه ايست 
كه خواننده ي مبتدى نيز مى تواند با مطالب كتاب همگام شده و آنها را 
درك كند. نويسنده در هر فصل دقيقًا آنچه را كه در عنوان به آن اشاره 
كرده است، تشريح مى كند؛ در واقع تيتر مطلب به خوبى بيانگر محتواى 

آن مطلب است.
شرح  از  پس  بالفاصله  نظر  مورد  مطالب  توضيح  براى  نويسنده 
موضوع، فرمول و جدول مربوطه را قرار داده است. همچنين در مورد 
محاسبه ي آزمون ها به وسيله ي نرم افزارSPSS نيز مسير دقيق دستيابى 
در  آن  به  مربوط  تصوير صفحه ي  و سپس  داده  توضيح  را  آزمون  به 
نرم افزار SPSS را در همان صفحه يا صفحه ي بعد چاپ كرده است. 
از آزمون ها يعنى”OUTPUT“ ها نيز در كتاب  نتايج حاصل  حتى 

چاپ شده است.
فرمول هاى به كار گرفته شده، تشريح شده است و مشخص گرديده 
چگونه  و  چيست  نمايانگر  فرمول  در  رياضى  يا  التين  حرف  هر  كه 

محاسبه مى شود.
تصويرهاى  و  جدول ها  فرمول ها،  آنكه  بر  عالوه  نيز  محتوا  نظر  از 
مفيد در كتاب به تفهيم مطالب كمك كرده است، مثال هاى مناسبى نيز 
در جهت تفهيم اين فرمول ها و آزمون ها به كار گرفته شده و همانطور 
كه از نام كتاب برمى آيد اين مثال ها در زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى 
است كه اين نيز از نقاط قوت اين كتاب به شمار مى آيد. در كل نويسنده 
حركت  در  مى طلبد،  كتاب  نام  كه  جهتى  در  است  توانسته  خوبى  به 
باشد. يعنى در پايان خواننده تا حدود زيادى شيوه ي توصيف، پردازش 
و تحليل داده ها را فرامى گيرد. البته قابل انكار نيست كه اين كتاب نيز 
مانند هر كتاب ديگرى نمى تواند خواننده را از خواندن مطالب كتاب هاى 

ديگر در اين زمينه بى نياز كند. 
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