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4. SPSS bevezető – SPSS alapjai



SPSS felülete





•Három ablakban dolgozunk: a Data Editorban, az Outputban és a Syntax Editorban.
•A Data Editorban visszük be, szerkesztjük az adatainkat és indítjuk a statisztikai próbákat
•Outputban látjuk a próbál eredményét
•Syntax Editorban adhatunk meg parancsokat programkód formájában

Üdvözlő ablak, nyugodtan zárd be!



• A Data Editorban kétféle nézet van: 
• Data View – itt az értékeket látjuk / szerkesztjük
• Variable View – itt a változóinkat látjuk / szerkesztjük



Változó neve – rövid, ékezetek, 
szóközök nélküli

Input típusa – szám, szöveg, dátum, stb.

Tizedesjegyek
száma

Változó hosszabb, érthető elnevezése – például az 
eredményekben, grafikonokon ez fog megjelenni

Hogyan jelöltem a 
hiányzó adatokat

A változó típusa – nominális, ordinális
vagy skála (ide tartozik az intervallum 
és a arányskála típusú változó is)

Csoportosító változóknál az egyes 
csoportok nevének megadása

View / value labels

Nincsenek

Konkrét értékek jelzik a
hiányzó adatot (pl. 9)

Egy intervallumon belüli értékek
jelzik a hiányzó adatokat

Változó nézet három példa változóval



Gondolatok az SPSS Output 
táblázatainak értelmezése során

Ez mi a fene?

Az mi a fene?

Output ablak



• Syntax Editorban a parancsokat, statisztikákat írásban adhatjuk meg.

A próbához tartozó beállítási lehetőségek 
zölddel vannak jelölve

A lefoglalt kifejezések (olyan nevek, melyeknek 
fix funkciója van, ezért pl. nem nevezhetem a 
változómat COMPARE-nek)

Változók nevei és a beállításokhoz használt 
értékek. Ezeket adhatom én meg

Az összes kód kijelölése után ezzel futtatható

Próba neve
Kommentet (megjegyzést, ami nem 
része a parancsnak) itt lehet beszúrni



• Néhány fontos szabály szintax írásában

• Struktúra
• A parancsírás a parancs nevével kezdődik (pl. VARIABLE LABELS), amit a SPSS kékre színez majd. 
• Ezt követik a változók, melyeken a parancsot végre kell hajtani, (pl. szulev).
• Majd jönnek a beállítások. Ezek vagy zárójelben, vagy a következő sorban felsorolva vannak.

• Ha a beállítások a következő sorba kerülnek, akkor egy SPACE kell minden sor elejére, ezzel 
jelölve, hogy ez még a fölötte lévő parancs alá tartozik

• Végül a parancsot egy ponttal zárjuk le, így adva keretet az egésznek.

• Kommentelés
• Megjegyzések önmagunknak, segíti a saját munkánk menetének későbbi megértését.
• A kommenteket csillaggal kell kezdeni, és ponttal kell zárni.
• Kommentelni mindig fontos, hogy később is tudd, mit csináltál.



• Néhány fontos szabály szintax írásában

• Formai követelmények
• A parancs neveket és speciális kifejezéseket nagybetűvel szokás írni, így könnyebben átlátható 

kód készül.

• Fontosabb speciális szavak
• TO - tartomány kijelölésére - pl. 1 TO 4 tartalmazza az 1 2 3 4-et. Változók megadásánál a 

változók Data Editorban megadott sorrendje számít.
• BY - valami mentén. Pl. a MEANS szulev BY nem. megadja a születési évek átlagát nemek 

mentén bontva.
• IF – feltétel adható meg



Tulajdonságok beállítása szintaxszal

• A FORMATS paranccsal a Variable view TYPE, WIDTH és DECIMALS oszlopa állítható. 
• FORMATS szulev(f4.0).

• Az f4.0-ban az f betű jelentése, hogy standard számformátumot akarunk használni, a 4 a teljes hossz, 
és a 0 a tizedesjegyek száma. Ez így egy 4 karakter hosszúságú számot jelent tizedesjegyek nélkül.

• A VARIABLE LABELS a címkéket állítja.
• VARIABLE LABELS szulev

'A kérdezett születési éve'
.

• Figyelj arra, hogy a középső sor (mivel egy parancs argumentuma) egy szóközzel beljebb van, és a 
végén a pont van!

• A VALUE LABELS a különböző kódok jelentését állítja.
• VALUE LABELS szulev

-6 'Nem kérdeztük'
.

• A példában egyetlen számnak van külön jelentése, a -6-osnak, de pl. így állíthatnánk be, hogy 1 a 
férfit, 2 a nőt jelenti a nemnél.



Tulajdonságok beállítása szintaxszal
• A MISSING VALUES-zal a hiányzó érték kódjai adhatók meg. Ha több kódot akarunk megadni, a zárójelbe 

szóközzel elválasztva tehetjük meg, de működik a -6 TO 0 formátum is.
• MISSING VALUES szulev(-6).

• A VARIABLE LEVEL-lel a mérési szint adható meg. A három lehetséges érték: nominal, ordinal, scale.
• VARIABLE LEVEL szulev(scale).

• A RENAME VARIABLES paranccsal a változó neve változtatható meg.
• RENAME (azonosito nem magassag szulev = id gender height yobirth).

• A DELETE VARIABLES paranccsal a változó törölhető
• DELETE VARIABLES nem TO szulev.



Excel fájl beolvasása

Be kell állítani, hogy az 
Excel fájlok látszódjanak

Ha az Excelben az első sor a változóneveket 
tartalmazza, be kell pipálni

Meg lehet adni, melyik munkafüzet 
melyik cellái tartalmazzák az adatokat

Adatfájl: 
statgyakGY1_03_adatfeldolgozas1_spssalapok_bsci.xlsx



Állítsuk be a beolvasott változók tulajdonságait!

• A név (Name) mindig legyen rövid, ékezetek, szóközök, speciális karakterek 
nélküli, könnyen felismerhető elnevezés. Ezt olvasta be az SPSS az Excel első
sorából. Ez alapján hivatkozik az SPSS a változókra a számítások során.

• A címke (Label) legyen a megfelelően kifejtett neve a változónak. Ez jelenik 
majd meg a grafikonokon és táblázatokban, ezért érdemes időt szánni az 
oszlop kitöltésére.

• Az értékcímke (Values, Value labels) a jelentéssel bíró értékek (általában
kategóriák) neveit tartalmazza (pl. a nemnél 1-es jelentése „férfi”, 2-é „nő”)



Állítsuk be a beolvasott változók tulajdonságait!

• A változó típusa (Type) lehet szám (Numeric), szöveg  (String), dátum (Date), stb. Ezt a legtöbbször az SPSS 
automatikusan jól felismeri, és nem kell beállítani. Akkor érdemes ellenőrizni, ha „furcsán viselkedik” 
valamelyik változónál az SPSS. Például létrehoztál egy új változót, ahova szövegeket akarsz írni, és az SPSS nem 
engedi – ekkor nézd meg, hogy a változó Stringre van-e állítva. Vagy valamilyen változóra az SPSS nem 
hajlandó statisztikát kiadni (például nem számolja ki az életkor átlagát) – a probléma oka lehet az, hogy 
elgépeltél egy adatot (például véletlenül odakerült egy szóköz), és ezért az SPSS az egész változót szövegnek 
tekinteni. Ilyenkor vissza kell állítani a típust számra, és ellenőrizni, hogy az adatok nem sérültek-e.

• A tizedesjegyek (Decimals) beállítása csak a megjelenítést befolyásolja, nem magát a számértéket (1,4 és 2 
nulla tizedesjegyre állítva 1-ként és 2-ként fog megjelenni, de átlaguk 1,7 lesz).



Állítsuk be a beolvasott változók tulajdonságait!

• A hiányzó értékeknek adható hiánykód (Missing Values), de az is megoldás, 
ha egyszerűen üresen hagyod az adott értéket. Hiánykódot akkor érdemes 
használni, ha jelölni akarod, miért hiányzik az érték (pl. külön kóddal 
jelölhető az, ha egy adatra valakinél nem kérdeztünk rá, és az, ha megtagadta 
a választ. Olyan hiánykódot válassz, ami az adott skálán nem fordulhat elő 
értékként. Gyakori hiánykódok a negatív számok, a 8, 9, 99, 999.

• A változó típusa, azaz mérési szintje (Measures) lehet nominális, ordinális 
vagy skála típusú (az SPSS egyként kezeli az intervallum- és arányskálát).  
újabb funkciók figyelembe veszik a mérési szintet, ezért fontos beállítani.



Állítsuk be a beolvasott változók tulajdonságait!

• Elvégzett beállítások:
• Name – nem kellett beállítani semmit, az Excel első sorából olvastuk be őket. Type-ot, Decimals jól ismerte 

fel az SPSS. Labeleket megírtam.
• Values – három helyen volt értelme az értékeket elnevezni: nemnél 1 = férfi, 2 = nő, a családi állapotnál 1 = 

egyedülálló, 2 = párkapcsolatban élő, 3 = házas, 4 = özvegy neveket adtam. A BSCI itemeknél 0 = ritkán, 1 = 
néha, 2 = gyakran neveket. Elég az első itemet megírni, és Copy/Paste-tel a többihez is át lehet másolni.

• Missing – a születési évnél használtunk hiánykódot (999), mert volt olyan, akiktől nem kérdeztünk erre rá.
• Measure – megfelelő mérési szinteket beállítottam.



Mi történjen az adatokkal először?

• Az adatok beolvasása, és a változók tulajdonságainak beállítása után NEM kezdhetjük meg rögtön a 
statisztikai elemzéseket!

• Előtte 
• meg kell ismerkedni az adatokkal táblázatok, grafikonok segítségével
• ki kell szűrni a lehetséges hibákat torzító hatásokat, azaz meg kell tisztítani az adatbázist
• előfordulhat, hogy szükség van valamilyen előfeldolgozásra is (például születési év helyett korral 

érdemes dolgozni, mely utóbbit az előbbiből fogjuk számolni). 

• Az adatokkal való ismerkedés, az adatok tisztítása és az adattranszformációk sorrendje nem kötött, 
általában táblázatok, grafikonok segítségével feltűnik egy hiba, azt megkeressük, javítjuk, újra kikérjük a 
táblázatokat, grafikonokat stb.

• A tananyagban két adatbázissal fogunk dolgozni. 
• Az elsőben megtanuljuk az SPSS kezelését, azaz milyen menüpontokban találjátok a táblázatokat, 

grafikonok és az adattranszformációs funkciókat. 
• A másodikban (felhasználva az addig összeszedett technikai tudást) végig megyünk egy teljes 

adatfeldolgozási folyamaton az adatok megismerésével, feldolgozásával, tisztításával együtt.



Adattranszformációk



Új változó számolása

• A születési év helyett informatívabb 
lenne a kor használata. 

• A kutatás 2018-ban történt. Ez adat 
segítségével a szulev változóból 
kiszámolható a kor változó.

• Transform / Compute Variable

• Ha kiszámoltuk az új változót, 
állítsuk be annak tulajdonságait is!

• Szintax:
COMPUTE kor=2018-szulev.
EXECUTE.

Új változó neve

Számításának módja



Új változó számolása

Beállítható az is, hogy ne mindenkinél, 
hanem csak bizonyos feltételeknek 
megfelelő egyedeknél számolja ki az új 
változót az SPSS (most erre nincs szükség)

Szintax:
IF (nem=1) kor=2018-szulev.
EXECUTE.

Összetett feltételek is megadhatók például:
Férfi ÉS egyedülálló: nem=1 & csalad=1
Kapcsolatban élő VAGY házas: csalad=2 | csalad =3
A régi BSCI értéke 10 alatt van: bsci_regi < 10



Változó újrakódolása

• Ha megnézzük a családi állapotot, azt látjuk, hogy egyedülálló 14, párkapcsolatban élő 8, házas 7 és özvegy 
1 személy van a mintában (ezt az úgynevezett frekvencia táblákkal néztük meg órán, melyek használata a 
diasorban később, a Táblázatok részben szerepel). Ha egy csoportban tizennégyen vannak, az még 
elfogadható, de nyolc, hét és főleg egy fős csoportokkal dolgozni nem tanácsos, hiszen a minta mérete miatt 
minden statisztika nagyon bizonytalan lesz.

• Megtehetjük azonban, hogy átkódoljuk a változót. A családi állapot szerinti négy csoportból készítsünk 
kettőt: az egyedülállóba kerül majd a 14 egyedülálló, a kapcsolatban élőbe a 8 párkapcsolatban élő és a 7 
házas. Az egy darab özvegy helyzete speciális, kihagyjuk az új csoportosításból.

• Ehhez újra kell kódoljunk a „csalad” változót az új, „kapcsolat” nevű változóba. Amíg nem vagy elég járatos 
az adatfeldolgozásban, érdemes papíron megtervezni azt.

Régi, „csalad” nevű változó Új, „kapcsolat” nevű változó

Egyedülálló (1-es kóddal jelölve) Egyedülálló (1-es kóddal jelölve)

Párkapcsolatban élő (2-es kóddal jelölve)
Kapcsolatban élő (2-es kóddal jelölve)

Házas (3-as kóddal jelölve)

Özvegy (4-es kóddal jelölve) Üresen hagyva



Változó újrakódolása
• Transform / Recode into Different Variables

(létezik Recode into Same Variables is, mely az adott 
változóban végzi el a változtatást, de használata kockázatos 
és nem ajánlott)

Ide kerül a régi változó Az új változó neve és címkéje. 
Ha beírtad, kattints a Change-re!

Itt nyithatod meg az átkódolás 
szabályait tartalmazó ablakot

Bal oldalt adható meg a régi kód, 
ami lehet egy konkrét érték (pl. 3-
asból 2-est csinálunk), lehet 
tartomány (pl. ha korosztályokat 
akarunk létrehozni), 
megjelölhetők a hiányzó értékek, 
vagy megjelölhető minden érték, 
amire eddig nem írtunk szabályt

Jobb oldalra kerül az új kód, 
ami lehet konkrét érték (pl. 
3-asból 2-est csinálunk), 
lehet hiányzó érték (pl. ezt 
használjuk az özvegynél), 
vagy beállíthatjuk, hogy a 
régi értéket másolja át az 
SPSS

Ha beírtál egy új szabályt, 
mindig kattints az Add-re!



Kérdőívek feldolgozása

• FONTOS, hogy CSAK OLYAN KÉRDŐÍVVEL végezz kutatást, amelynek ISMERED A KIÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓJÁT, az tudod, melyek a fordított tételek, és mely item melyik alskálához tartozik!!!

• A kérdőívről
• A BSCI kérdőív nyolc állítást (itemet) tartalmaz
• háromfokú Likert skálán mérődik, 0-tól (ritkán) 2-ig (gyakran) terjed a Likert skála.

• 1. Fordított tételek:
• Két item fordított („Életemnek nincs célja és értelme.” és „Kétlem, hogy életemnek bármilyen 

jelentősége volna.”), mert ha valaki 2-est karikáz ezekre az állításokra, azaz azt válaszolja, hogy gyakran 
érez így, az azt jelzi, hogy ő nem érzi értelmesnek az életet. 

• Hogy melyik fordított tétel, azt a kérdőívhez mellékelt kiértékelési útmutatóból tudhatod meg. Csak 
olyan kérdőívet használj a kutatásaid során, melynek ismered a kiértékelési útmutatóját, mert annak 
hiányában nem mindig könnyű eldönteni, melyek a fordított tételek.

• A fordított itemeket először meg kell fordítani, azaz a 0-ból 2-est, az 1-esből 1-est, 2-ből 0-át csinálni. 
Ezt a Recode into Different Variables segítségével lehet megcsinálni. 

• Hozzuk létre a bsci2 és bsci5 változókból a bsci2f és bsci5f változókat!



Kérdőívek feldolgozása

• FONTOS, hogy CSAK OLYAN KÉRDŐÍVVEL végezz kutatást, amelynek ISMERED A KIÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓJÁT, az tudod, melyek a fordított tételek, és mely item melyik alskálához tartozik!!!

• 2. Reliabilitás
• Ezt követné a reliabilitás, azaz a kérdőív megbízhatóságának vizsgálata, melyet mi azonban csak a 

következő félévben fogunk megtanulni. Most higgyétek el, hogy a kérdőív megbízható.

• 3. Élet értelmesség skálapontszám kiszámítása
• Utolsó lépésként kiszámoljuk a skálapontszámot, mely az itemekre adott értékek összegéből vagy 

átlagából áll (átlagolni akkor kell, ha vannak hiányzó adatok)
• A pontszám számítása elvégezhető a Transform / Compute Variable segítségével
• Figyelj arra, hogy a fordított tételeknél az új, megforgatott változó kerüljük az összegzésbe!
• Ha egy kérdőívnek több alskálája van, akkor figyelj arra, hogy minden alskálához a hozzá tartozó tételek 

kerüljenek be a számításba!
• Hozzuk létre a bsci nevű változót, és állítsuk be a változó tulajdonságait!



Kérdőívek feldolgozása
• Ha hiányzó válaszok vannak egy kérdőívben, akkor a skála itemeinek összeadása félrevezető lehet.

• Hiányzó értékek esetén összeadás helyett átlagolással hozható létre a skála, de átlagolni is csak annál érdemes, 
akinek nem hiányzik „túl sok” válasza. Hogy mennyi a túl sok, te döntöd el.

• Először számoljuk meg mindenkinél, hány kitöltetlen válasza van a kérdőívben:
• Transform / Compute Variable

Target: hiany és Numeric Expression: NMISS (bsci1, bsci2, bsci3, bsci4, bsci5, bsci6, bsci7, bsci8) 

• Majd a skálapontszám kiszámolása összegzés helyett átlagolással (figyelve a fordított tételekre) azzal a 
feltétellel, hogy a hiany változó értéke kisebb 2-nél (azaz max. egy hiányzó válasz van): 

• Transform / Compute Variable
• Target: bsci és Numeric Expression: MEAN (bsci1, bsci2f, bsci3, bsci4, bsci5f, bsci6, bsci7, bsci8)
• Feltétel: hiany <= 2

azon item1 item2 item3 item4 item5

1 1 2 2 2 3

2 4 5 5 4 5

3 4 5 5

4 2

összeadással átlagolással

10 2

23 4,6

14 4,666…


