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  spssتغییر پیش فرض های 
ٍلی در هَارد خاص هوکي .  ٍجَد دارًذ، هثتٌی تر فراٍاًی استفادُ از حالت ّا ٍ گسیٌِ ّای هؼوَل استspssّویشِ پیش فرع ّایی کِ در 

در جذٍل  (در خرٍجی) تِ عَر پیش فرع ًتایخ تحلیل ّا را spssهثال . است کارتر تخَاّذ ایي پیش فرع ّا را تِ سلیقِ خَد تغییر دّذ

 ترای ّر هتغیر غیر رشتِ ای دٍ spssیا هثال . ّایی ارائِ دادُ هی دّذ کِ هَرد ًظر شوا ًیست ٍ هی خَاّیذ آًْا را تِ سلیقِ خَد تغییر دّیذ

 spssٍلی ٍقتی شوا تؼذاد زیادی دادُ در اختیار داریذ کِ فاقذ اػشار ّستٌذ، ّر تار کِ هی خَاّیذ یک هتغیر تِ . گیرد رقن اػشار در ًظر هی

 ایي است کِ هتغیرّا، در کادرّای هحاٍرُ تا ترچسة spssیا هثال پیش فرع دیگر . هؼرفی  کٌیذ تایذ تؼذاد اػشار آًرا تِ طفر کاّش دّیذ

هوکي است شوا تخَاّیذ ترای ّویشِ ایي پیش فرع را تغییر دّیذ ٍ در کادرّای هحاٍرُ، هتغیرّا را تا ًاهشاى . شاى ًشاى دادُ شًَذ

تَجِ داشتِ تاشیذ، . در زیر تِ تغییر تؼضی از پیش فرع ّایی کِ هوکي است تغییر آًْا ضرٍری تِ ًظر ترسذ، اشارُ شذُ است. هشاّذُ کٌیذ

 اػوال هی کٌیذ، ترای ّویشِ تاقی خَاّذ هاًذ ٍ تا هاداهی کِ از ًرم Edit Options را کِ در کادر هحاٍرُ spssتغییرات پیش فرع ّای 

 .  خَاٌّذ تَدspssافسار استفادُ هی کٌیذ، ایي تغییرات، پیش فرع جذیذ 

 .  را اًتخاب کٌیذOptions ٍ سپس Editاز ًَار هٌَ گسیٌِ 

 .کادر هحاٍرُ تاز شذُ شاهل ترگِ ّای هتؼذدی است کِ تا کلیک کردى رٍی ػٌَاى آًْا هی تَاًیذ هحتَیات ترگِ ّا را هشاّذُ کٌیذ

 

 

 Generalبرگه 

 تِ عَر Display Labelsگسیٌِ .  هی تَاًیذ ًحَُ ًوایش هتغیرّا را در کادرّای هحاٍرُ تؼییي کٌیذVariable Listدر ایي ترگِ در تخش 

 Displayترای ایٌکِ هتغیرّا را در کادرّای هحاٍرُ تا ًام، هشاّذُ کٌیذ، گسیٌِ . پیش فرع ترای ًوایش ترچسة هتغیرّا، اًتخاب شذُ است

Namesرا اًتخاب کٌیذ . 

 .ترای ترتیة ًوایش هتغیر ّا در کادرّای هحاٍرُ سِ گسیٌِ در اختیار شوا است

  ٌِگسیAlphabeticalهتغیرّا را تِ ترتیة الفثایی ًوایش خَاّذ داد . 

  ٌِگسیFileهتغیرّا را تِ ّواى ترتیثی کِ در فایل دادُ ّا قرار دارًذ، ًوایش خَاّذ داد . 

  ٌِگسیMeasurement Level ِهتغیر ّا تِ طَرت گرٍّی در سِ دست Nominal ٍ Ordinal ٍ Scaleًوایش خَاّذ داد . 

 .  در شاهل دٍ حالت ترای ًوایش پٌجرُ اطلی ًرم افسار استLook and Feel گسیٌِ Windowsدر تخش 

 ٌِگسیspss Standard  تاػث هی شَد پٌجرُ ّا در حالت استاًذارد spssًوایش دادُ شًَذ . 
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  ٌِگسیWindowsپٌجرُ ّا را تِ طَرت پٌجرُ ّای ٍیٌذٍز ًوایش هیذّذ  . 

  ٌِگسیOpen Syntax Window at startup ٌِّگام تاز شذى ًرم افسار یک فایل زتاى ترًاه (Syntax) را تاز هی کٌذ. 

  ٌِگسیOpen only one dataset at a time تاػث هی شَد کِ در ّر زهاى تٌْا یک فایل دادُ در spssتاز شَد . 

 را اًتخاب کٌیذ، تاػث هی شَد کِ اػذاد Output در تخش No scientific notation for small numbers in tablesاگر گسیٌِ 

 .کَچک در جذاٍل خرٍجی تا ًواد ػلوی ًوایش دادُ ًشًَذ

یا  (Inches)را تر حسة ایٌچ  (یا ّر شی دیگری) هی تَاًیذ ٍاحذ اًذازُ ّای جذاٍل خرٍجی Measurement Systemدر قسوت 

 .تغییر دّیذ (Centimeters)ساًتیوتر 

 .  آًْا را پشتیثاًی هی کٌذ، تغییر دّیذspss هی تَاًیذ زتاى ًرم افسار را تِ یکی از یازدُ زتاًی کِ :Languageدر تخش 

.  هی تَاًیذ تؼییي کٌیذ کِ پس از اًجام ّر تحلیلی ًتایج در یک پٌجرُ خرٍجی تال فاطلِ تِ شوا ًوایش دادُ شَدNotificationsدر تخش 

 .  را ػالهت دار کٌیذ Raise viewer windowsترای ایي کار گسیٌِ 

:  viewer برگه 

 

 
هؼوَال اشیایی کِ در هحیظ . کٌیذ هیرا هشاّذُ خرٍجی در در پٌجرُ  ٍضؼیت ًوایش اشیاء Initial Output State  در تخش 

 کِ در سوت  ّستٌذًقشِ ّا ٍ  ، ًوَدارّا، هتي ّا، گراف ّاجذٍل ّا تَضیحات، ػٌاٍیي، هاًٌذشًَذ   هشاّذُ هی spssخرٍجی 

ترای ایٌکِ اشیا را در هحیظ خرٍجی هشاّذُ یا هخفی . ٍضؼیت ًوایش آًْا آهذُ استدر قسوت چپ شکل آًْا ٍ در سوت راست 

ترای ایي کار رٍی ّر کتاتچِ کلیک کٌیذ ، ٍضؼیت آى از ًظر ًوایش یا ػذم . د گسیٌِ ّای هٌاسة را اًتخاب ًواییدتَاًی هید کٌی

تِ حالت  (Show)تا کلیک هضاػف رٍی ّر کتاتچِ هی تَاًیذ ٍضؼیت آًْا را از حالت ًوایش . ًوایش در خرٍجی را خَاّیذ دیذ

 .تغییر دّیذ (Hidden)هخفی 

  در قسوتTitleهی تَاًیذ رًگ اًذازُ ٍ ًَع خظ ػٌَاى را تغییر دّیذ . 

  در قسوتPage Titleهی تَاًیذ رًگ اًذازُ ٍ ًَع خظ ػٌَاى ّای طفحِ را تغییر دّیذ . 

  در قسوتtext Outputهی تَاًیذ رًگ اًذازُ ٍ ًَع خظ هتي ّای خرٍجی را تغییر دّیذ . 
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:  dataبرگه 

 
 ػذد 8 کِ تغَر پیش فرع Data Viewدر ٌّگام ایجاد یک هتغیر جذیذ ترای تغییر در تؼذاد اػذاد طحیح ٍ اػشار دادُ ّا 

  ایي هقادیر را تِ Display Format for new Numeric Variablesتخش  از یذتَاى ، هی ػذد اػشار است2طحیح ٍ 

 .دلخَاُ تغییر دّیذ

 Set Century Range for 2-Digitکِ ٌّگام ٍرٍد دادُ ّا استفادُ هی شَد، از تخش  (تاریخ)ترای تغییر داهٌِ زهاًی 

Yearsگسیٌِ .  دٍ گسیٌِ در اختیار شواستAutomatic ِک Spss ٌِآًرا تِ دٍى اختیار شوا تؼییي هی کٌذ ٍ گسی Custom 

 . تؼییي هی کٌیذspssکِ شوا هحذٍدُ زهاًی را ترای 

هی .  استفادُ کٌیذVariable View ترای تغییر در هشخظات ًوایش دادُ شذُ در Customizes Variable Viewاز کلیذ 

 .تَاًیذ هشخظات را جا تجا کٌیذ ٍ یا تا ترداشتي تیک آى هاًغ از ًوایش آى ّا شَیذ

 .      استفادُ کٌیذChange Dictionary، از کلیذ spssترای تغییر زتاى دیکشٌری 

  Currencyبرگه 
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، (Negative Valueدر تخش )یا فقظ هقادیر هٌفی  (All Valueدر تخش )در ایي ترگِ هی تَاًیذ ترای ّوِ هقادیر ػذدی 

 هؼرفی هی کٌیذ، هقادیر ریالی ٍ پَلی ّستٌذ، هی تَاًیذ spssهثال اگر هتغیرّایی کِ تِ . یک پیشًَذ یا پسًَذ در ًظر تگیریذ

 .ترای اػذاد هٌفی ًیس تِ ّویي طَرت اقذام کٌیذ.  تِ آًْا اضافِ کٌیذ"ریال"پسًَذ یا پیشًَذ  

 Output Labelبرگه 

 
شوا در ایي ترگِ هی تَاًیذ تؼییي کٌیذ کِ تِ  (تا ترچسة ، تا ًام) ّر هتغیر را تِ دٍ طَرت ًوایش هیذّذ spssاز آًجایی کِ 

 : طَرت پیش فرع اتتذا هتغیرّا تِ کذام حالت ًوایش دادُ شًَذ

 گسیٌِ ّای هَرد ًظر را outline labelingاگر هی خَاّیذ ٍضؼیت ًوایش هتغیرّا را در کادّای هحاٍرُ تغییر دّیذ، در قسوت 

 .اًتخاب ٍ از کشَیی تاز شذُ یکی از حالت ّای پیشٌْادی را کلیک کٌیذ

 pivot table Labeling  تغییر دّیذ، از تخش spss اگر هی خَاّیذ ٍضؼیت ًوایش هتغیرّا را در جذٍل ّای خرٍجی 

 .استفادُ کٌیذ

  Chartsبرگه 

 



5 www.m-mirzadeh.blogfa.com |  محمدرضا میرزاده  

 

 . در ایي ترگِ هی تَاًیذ تر ًحَُ ًوایش ًوَدارّا هذیریت کٌیذ

 رخیرُ کردُ spss قالة ًوَدار تِ طَرت پیش فرع ًرم افسار است ترای تغییر آى اگر فرهت خاطی را قثال در Chart Templateدر قسوت 

 . استفادُ ٍ آدرس آى را هشخض ًواییذUse Chart Template fileایذ، از گسیٌِ 

 . هی تَاًیذ اًذازُ ٍ ًَع قلن ًَشتِ ّای ًوَدارّا را تغییر دّیذcurrent settingدر تخش 

 کِ تِ طَرت پیش فرع هقذار Chart Aspect Ratioترای تغییر در اًذازُ ًوایش یک ًوَدار ًسثت تِ هتي ًَشتاری در خرٍجی از گسیٌِ 

 . است، استفادُ کٌیذ1.25

 . را تغییر دّیذFormatترای تغییر فرهت ًوَدار گسیٌِ 

 . استفادُ کٌیذGrid lineترای تغییر ًوایش خغَط راٌّوا در ًوَدار از تخش 

 (Fills)ٍ پس زهیٌِ ّای  (Markers)، ػالئن ًوَدار(lines)،  خغَط ًوَدار(Colors)  هی تَاًیذ رًگ ًوَدارّا Stile cycles در تخش 

 .ًوَدارّا را تغییر دّیذ

 

  Pivot tablesبرگه 

 

 
 

ترای ایي کار در کادر سوت .  را اًتخاب کٌیذspssدر ایي ترگِ خَاّیذ تَاًست ترای ًوایش جذٍل ّای خرٍجی یکی از قالة ّای پیشٌْادی 

 رخیرُ کردُ ایذ، هی تَاًیذ تا spssاگر قالة دیگری را قثال در . چپ رٍی آیتن ّا کلیک کٌیذ ٍ در سوت راست ًَع ًوَدار را هشاّذُ ًواییذ

 . دادى آدرس آى، تِ ػٌَاى قالة جذیذ ًوَدار، از آى استفادُ کٌیذ

 . استفذُ کٌیذDefault Editing Modeترای اًتخاب ًحَُ ًوایش ٍ استفادُ از ٍیرایشگر ًوَدارّا از تخش 
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  File Locationsبرگه 

 

 
 

 .  تاز هی کٌیذ را تغییر دّیذspss هَقؼیت فایل ّایی کِ Data filesهی تَاًیذ از تخش .  استspssایي ترگِ ترای تغییر هَقؼیت فایل ّای 

 . تاز هی کٌیذ را تغییر دّیذspss ًیس هی تَاًیذ هَقؼیت سایر فایل ّایی کِ Other filesدر تخش  

 تاز شذُ است، هشاّذُ spss تِ شوا کوک هی کٌذ کِ تؼذادی از فایل دادُ ّایی را کِ اخیرا تا recently Use Dataدر هٌَی فایل گسیٌِ 

 . ػذد دلخَاُ را ٍارد کٌیذ:Recently Used File list است، تغییر دّیذ،در قسوت 9اگر هی خَاّیذ تؼذاد آًرا کِ تِ عَر پیش فرع . کٌیذ

  scriptبرگه 

 . استscriptایي ترگِ هرتَط تِ تغییرات پیش فرع ّای فایل ّای 

 .     را کلیک کٌیذ تا تغییرات اػوال شًَذOKدر پایاى، پس از ّر تغییری در ترگِ ّای فَق، تایذ گسیٌِ : ًکتِ

 


