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  با فونت هاي فارسي  SPSSنرم افزار خروجي جدول هاي نحوه تنظيم 

  

 moc.liamg@ruoprahgsa.azerdamha          روپرغصا اضردمحا

  دهشم يسودرف هاگشناد يعامتجا مولع هورگ

  

ها به درستي  labelرا فارسي وارد مي كنيم تمايل داريم در خروجي هم اين  SPSSمتغيرها در  labelاز آنجايي كه در  بسياري اوقات 
را نصب مي كنيد اين امر به صورت خودكار انجام نمي گيرد و شما بايد تنظيماتي را انجام  SPSSاما اغلب هنگامي كه . نمايش داده شوند

ات در زير توضيح داده مياين تنظ. شما كامپيوتر Windows و بخش دوم در SPSSبخش اول در خود . دناين تنظيم ها دو بخش دار. دهيد
  . شده است

 SPSSتنظيمات : مرحله اول

  : براي اين كار سه  مرحله زير را بايد انجام دهيد

  نظيم يك جدول خروجي به شكل دلخواه ت - مرحله اول

 . جدول در خروجي داشته باشيد كياجرا كنيد تا  Frequenciesمثال يك فرمان . يك جدول خروجي بسازيد -1
سپس . را انتخاب كنيد formatدر نوار باالي صفحه گزينه . جدول مورد نظر دوبار كليك كنيد يرو SPSSدر پنجره خروجي هاي  -2

Table Properties… را انتخاب كنيد . 

 
معموال ما مي خواهيم فونت نوشته هاي . در پنجره باز شده، شما مي توانيد تمام ويژگي هاي ظاهري جدول خود را تغيير دهيد -3

را  Cell Formatsدر باالي اين پنجره گزينه . هاي متغيرهايمان به درستي در خروجي ظاهر شوند labelجدول را تغيير دهيم تا 
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اكنون در باال سمت راست پنجره جلوي ها را در داراي قسمت هاي مختلفي است ليست اين قسمت  SPSSهر جدول . انتخاب كنيد
 . مالحظه مي كنيد كه هشت قسمت وجود دارد. مي بينيد  Areaكلمه 

 
 

بخش هاي مختلف  براي اين كار بايد يك به يك. اگر مي خواهيد خيالتان راحت باشد بهتر است فونت تمام قسمت ها را تغيير دهيد -4
در مورد اينكه كدام فونت را . گزينه مورد نظر خودتان را انتخاب كنيد ،بخش انتخاب نوع و اندازه فونت ردجدول را انتخاب كنيد و 

چون هم متن فارسي را به درستي . را توصيه مي كنم Arabic Transparentانتخاب كنيد كه مشكالت كمتري داشته باشيد من 
 هبتوجه كنيد كه اگر مثال فونت نازنين را انتخاب كنيد آنگاه بخش هاي انگيسي جدول . متن انگليسي رانمايش مي دهد هم 

 . درستي نمايش داده نخواهند شد
شما درآمد اما هنوز كار تمام  مالحظه مي كنيد كه جدول شما به شكل دلخواه. فشار دهيد  Okوقتي فونت ها را تغيير داديد دكمه  -5

 . نشده است
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  جدول به عنوان جدول الگوذخيره  –مرحله دوم 

مي  Table Looksاين جدول هاي الگو را با نام  SPSS. ذخيره كنيم SPSSحال بايد ما اين جدول را به عنوان نمونه يا الگو در  -1
 . را انتخاب كنيد TableLooksكه در مرحله قبل وارد شديم اين باز گزينه   Formatدر همان منوي . شناسد

 
بنابراين نام و . شما است TableLookاين نام . يك نام به وارد كنيد. را انتخاب كنيد ..Save asه شده باز شده دكمه در پنجر -2

 . را بزنيد  Saveدكمه . ن ذخيره را به خاطر بسپاريدمكا

 
  

 . اما هنوز كار شما تمام نشده است. ذخيره شده است SPSSك الگو در حاال جدول دلخواه ما به عنوان ي -3

  دادن جدول الگو به عنوان الگوي تمام جدول هاي خروجي قرار  –مرحله سوم 

 . در قسمت سفيد جدول خروجي ها يك بار كليك كنيد تا منو ها به حالت عادي بازگردند -1
 . را انتخاب كنيد Optionsسپس   Editاز نوار باالي صفحه منوي  -2

www.GhadamYar.com



4 
 

 
را مشاهده مي   Browseدر وسط پنجره در سمت چپ گزينه . را انتخاب كنيد Pivot Tablesدر باالي پنجره باز شده گزينه  -3

سپس   Openدكمه . ن را انتخاب كنيد و برويد سراغ همان جدولي كه در مرحله قبل ذخيره كرديد و آن را انتخاب كنيدآ. كنيد
Ok اكنون جدول الگوي شما تبديل به الگوي تمام جدول هاي خروجي . را انتخاب كنيدSPSS شده است . 

 
 Windowsتنظميمات : مرحله دوم

  : تنظيمات ويندوز بسيار ساده تر از كاري است كه در مرحله قبل انجام داديم

1- Control Panel  معموال هنگامي كه دكمه  .كنيد را بازStart  مت چپ مانيتور مي زنيد مي توانيد دكمه را در پايين س
Control Panel را ببينيد . 
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 . را انتخاب كنيد Regional and language optionsگزينه   -2

 
از باال سمت چپ پنجره  دوب نينچاگر . ريز لكش لثم ينعي شما جوري ديگري نمايش داده شود  Control Panelممكن است 

  .دوش الاب لكش هيبش نآ رهاظ ات را انتخاب كنيد Switch to Classic Viewگزينه 
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 . را انتخاب كنيد languagesپنجره باز شده گزينه باالي در  -3

 
عنوان اين . اولين گزينه را انتخاب كنيد. دو گزينه مي بينيد. انتخاب كنيدرا  Advancedبعد از آن . را انتخاب كنيد Detailsسپس 

   .را انتخاب كنيد تا انتها OKبعد از اين تمام در تمام پنجره ها . Compatibility Configuration: گزينه است
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  . الزم است يك بار كامپيوتر خود را ري ست كنيد تا تغييرات انجام شده اعمال شوند -4

اكنون بايد فونت ها . براي اطمينان از اينكه مراحل را به درستي انجام داده ايد يك باز آزمايشي يك خروجي بگيريد. كار شما تمام شده است
 . اگر نشده اند يكي از مراحل به درستي انجام نداده ايد. فارسي شده باشند
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