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SPSS

Statistical Package for Social Science

:SPSSمكونات برنامج 

تستخدم إلدخال : Input Screenشاشة إدخال البيانات 1.
 Dataالبيانات على شكل جداول مكونة من أعمدة و صفوف 

View.

: Variable View( المتغيرات)شاشة تعريف األعمدة 2.
.حتويهاتستخدم لتسمية األعمدة وتحديد نوع البيانات التي ت

تستخدم لعرض : Output Screenشاشة عرض النتائج 3.
النتائج

Menuلوحة إدخال األوامر 4.
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Entering Data

.يتم جمع البيانات بطرق مباشرة وغير مباشرة

عملية جمع البيانات من مجتمع الدراسة: المسح الشامل

.كامال

.جزء من مجتمع الدراسة المستهدف: العينة

:  مميزات العينة العشوائية

سرعة جمع البيانات1.

.الكلفة االقتصادية القليلة2.
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SPSSقم بإدخال الجدول في برنامج •

Variable Viewلتغيير أسماء األعمدة بعد إدخال البيانات، إضغط •

.من أسفل الشاشة

Data Viewللعودة لشاشة إدخال البيانات، إضغط •
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Variables Definition

 Variableيتم تعريف المتغيرات أو األعمدة من شاشة 

View

:لتعريف متغير، نحدد ما يلي

Nameاسم المتغير 1.

Typeنوع البيانات 2.

Decimalsعدد الخانات العشرية لألرقام  3.

Widthوعدد الرموز للبيانات النصية 4.
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:من الشكل السابق نستطيع استنتاج مايلي•

Name, Age, Gender, Salary: يتكون الجدول من أربع أعمدة1.

رموز8نوع البيانات فيه نص وحجمها األقصى Nameالعمود 2.

فرنوع البيانات فيه أرقام وعدد الخانات العشرية صAgeالعمود 3.

رموز8نوع البيانات فيه نص وحجمها Genderالعمود 4.

2ة نوع اليبانات فيه أرقام وعدد الخانات العشريSalaryالعمود 5.
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Modifying and Saving Data

تتميز ملفات البيانات بظهور صورة الجدول على: مالحظة

لى األيقونة الخاصة بالملف بينما تظهر صورة رسم بياني ع

.أيقونة ملف النتائج

. أن يتعرف على ملفات من أنواع أخرىSPSSيمكن لبرنامج 

.SPSSمثال من خالل Excelأي أنك تستطيع فتح ملف 

Dataثم Openإختر Fileمن قائمة 

حدد نوع Files of Typeمن مربع الحوار الظاهر ومن قائمة 1.

(Excelمثال )الملف 

Openإختر الملف ثم إضغط 2.



9 SAVباالمتداد SPSSتخزن ملفات : مالحظة•
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طرق عرض البيانات

ترتيبا مما هي عملية تلخيص البيانات لتصبح أكثر تنظيما و

.يسمح للمحلل استنتاج المعلومات منها

Frequency Tableطريقة الجداول التكرارية 1.

Bar Chartطريقة األعمدة 2.

Line Chartطريقة الخط المضلع التكراري 3.

Pie Chartطريقة الدائرة 4.

Histogramطريقة المدرج التكراري 5.
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طريقة الجداول التكرارية

كمية يستخدم إلظهار التكرار، التكرار النسبي، والنسبة الترا
للبيانات

هو عدد مرات تكرار البيانات في العمود: Frequencyالتكرار 

التكرار مقسوم على عدد البيانات: Percentالتكرار النسبي 

التكرار النسبي : Cumulative Percentالنسبة التراكمية 
.مجموع له النسبة التراكمية السابقة

%100مجموع التكرار النسبي دائما 

%100النسبة التراكمية األخيرة تكون دائما 

م كل جدول تكراري يمثل بيانات متغير واحد فقط ويظهر اس
.المتغير في أعلى الجدول
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طريقة إنشاء جدول تكراري لمتغير واحد

اإلحصاء الوصفي إختر األمرAnalyzeمن قائمة تحليل1.
Descriptive Statistics

Frequenciesالتكرارثم اختر األمر2.

حدد المتغير أو المتغيرات المراد انشاء جداول تكرارية لها3.

OKإضغط 4.

.يتم إنشاء جدول تكراري لكل متغير تم اختياره: مالحظة

تظهر بيانات الجدول المختلفة في العمود األول

يمثل مجموع القيم في األعمدةTotalالصف األخير 

فس يمكن إنشاء أكثر من جدول تكراري ألكثر من متغير في ن
الوقت
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تكررت ثالث مرات وتمثل نصف عدد البيانات في الجدول21القيمة •

من عدد البيانات في الجدول33.3تكررت مرتان وتمثل 22القيمة •

من عدد البيانات16.7تكررت مرة واحدة فقط وتمثل 24القيمة •

(Total)6هو Ageعدد البيانات داخل المتغير •

+  أي القيمة التراكمية السابقة 33.3+50هي 22النسبة التراكمية للقيمة •

.22التكرار النسبي للقيمة 
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Bar Chartطريقة األعمدة 

.عمدةهو عبارة عن رسم بياني يعرض ملخص للبيانات على شكل أ

.يستخدم لجميع أنواع البيانات، المتصلة والمنفصلة

:Bar Chartطرق إنشاء 

عرض بيانات متغير واحد: Simpleطريقة األعمدة البسيطة 1.

عرض بيانات لمتغيرين : Clusteredطريقة األعمدة المتوازية 2.

.كل متوازهذين المتغيرين وتظهر األعمدة بشبحيث يبين العالقة بين 

عرض بيانات متغيرين : Stackedطريقة األعمدة المتراكمة 3.

عة لتوضيح العالقة بينهما بحيث تظهر االعمدة متراكمة أو متجم

فوق بعضها البعض
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Simpleاألعمدة البسيطة 

BarشريطإخترGraphsمن قائمة الرسوم البيانية

Simpleمن الشكل الظاهر إختر 

ل فئة لذي سيظهر على محور السينات في الحقحدد المتغير ا

Category Axisالمحور 
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أنشأ هذا الشكل •

بطريقة األعمدة 

.البسيطة

يوضح بيانات •

وتكرار Ageالمتغير 

.كل قيمة

.تكررت ثالث مرات21من الشكل، القيمة •

.تكررت مرتان22القيمة •

.تكررت مرة واحدة فقط24القيمة •

Ageاسم المتغير يظهر أسفل الشكل •
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Salaryالشكل يمثل أعمدة بسيطة للمتغير •

تكررت ثالث مرات200القيمة •

تكررت مرتان300القيمة •

تكررت مرة واحدة فقط320القيمة •
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Clusteredاألعمدة المتوازية 

Barإختر Graphsمن قائمة الرسوم البيانية

Clusteredمن الشكل الظاهر إختر 

ل فئة لذي سيظهر على محور السينات في الحقحدد المتغير ا

. Category Axisالمحور

في Legendحدد المتغير الذي سيظهر في مفتاح الرسم 

Define Clusters byتحديد مجموعات بواسطةالحقل
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Ageو Genderللمتغيرين أعمدة متوازيةالشكل هو •

Legendأحد المتغيرين يظهر أسفل الجدول واالخر في مفتاح الجدول •

ذلك ألن ألوان األعمدة و. سنة21سنة واثنتان 22هناك أنثى واحدة عمرها •
Genderعلى محور السينات تمثل الجنس Fبينما القيمة Ageتمثل األعمار 

.سنة24والثالث 22والثاني 21هناك ثالث ذكور، عمر أحدهم •
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Ageو Salaryالشكل يمثل أعمدة متوازية تظهر العالقة بين •

21وشخصان أعمارهم 300وراتبه 21هناك شخص واحد عمره •
.320وراتبه 21ال يوجد أي شخص عمره . 200وراتبهم 

320وراتبه 22ال يوجد أي شخص عمره •

300أو 200وراتبه 24ال يوجد أي شخص عمره •
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Stackedاألعمدة المتراكمة 

Barإختر Graphsمن قائمة 

Stackedمن الشكل الظاهر إختر 

ل فئة لذي سيظهر على محور السينات في الحقحدد المتغير ا

Category Axisالمحور

في Legendحدد المتغير الذي سيظهر في مفتاح الرسم 

Define Stacks byتحديد مجموعات بواسطةالحقل
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Salaryو Genderالشكل هو أعمدة متراكمة إليضاح العالقة بين •

وال يوجد 1هو 320والذين يتقاضون 2هو 200الذكور الذين يتقاضون عدد •
.300ذكر يتقاضى 

هو اثنان وال 300واللواتي يتقاضين 1هو 200عدد اإلناث اللواتي يتقاضين •
320يوجد انثى تتقاضى 
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Pie Chartطريقة الدائرة 

قطاع قيمة يتم تقسيم الدائرة لقطاعات مختلفة بحيث يمثل كل

.معينة من القيم الموجودة في المتغير

.درجة360مجموع زوايا الدائرة هو 

مجموع التكرارات/التكرار = التكرار النسبي 

360* التكرار النسبي = زاوية القطاع 
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أمثلة

فما هي زاوية القطاع %20ذا كان التكرار النسبي لقيمة معينة هو إ

لهذه القيمة؟

360* التكرار النسبي = زاوية القطاع : الحل◼

درجة72= 360* %20= زاوية القطاع ◼

مرات وكان العمود يحتوي 10في متغير 20ذا تكررت القيمة إ

؟20فما هي زاوية القطاع للقيمة . قيمة 20

(  Total)20/( التكرار)10= 20التكرار النسبي للقيمة : الحل◼

%50= 20التكرار النسبي للقيمة ◼

درجة360180* %50= 20زاوية القطاع للقيمة ◼
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.كل دائرة تمثل عرض لبيانات عمود واحد فقط

اع كل قطاع يمثل قيمة داخل المتغير بحيث يمثل القط

.الواحد نسبة تكرار القيمة داخل العمود أو المتغير

:طريقة عرض الدائرة

Pieإختر األمر Graphsمن قائمة الرسوم البيانية1.

 Defineحدد المتغير في الحقل تعريف شرائح بواسطة2.

Slices By

OKإضغط 3.
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، احسب زاوية %16.7هو 24التكرار النسبي للقيمة ذا كانإ•

؟24القطاع للقيمة 

الدائرة تمثل 

البيانات في 

Ageالعمود 

درجة تقريبا60= 360* %16.7= زاوية القطاع :  الحل•
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فسر الرسم البياني السابق؟
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Line Chartطريقة الخط 

ات عندما بالذاالنتشار الواسعذات تستخدم لعرض البيانات 
.بالزمنيرتبط تصنيف البيانات 

.هذه الطريقة تستخدم إلظهار البيانات وتكرار كل منها

.يمكن إظهار أكثر من خط في نفس الرسم البياني

.كل خط يمثل بيانات متغير واحد

Lineإختر األمر Graphsالرسوم البيانيةمن قائمة1.

Simpleحدد الخيار 2.

Defineإضغط 3.
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Genderالخط في الرسم هو لبيانات المتغير •

ت تكررت ثالث مرات وبيانات اإلناث أيضا تكررMبيانات الذكور •

.ثالث مرات
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Salaryالخط في الرسم هو لبيانات المتغير •

تكررت مرتان 300تكررت ثالث مرات والقيمة 200القيمة •

.مرة واحدة فقط320والقيمة 
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قم بتفسير البيانات في الشكل؟؟
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Histogramطريقة المدرج التكراري 

ال يمكن . ةالمدرج التكراري يستخدم فقط لعرض البيانات المتصل

ما عرض البيانات المنفصلة باستخدام المدرج التكراري إن

.ذا أردنا استخدام نفس أسلوب العرضنستخدم طريقة األعمدة إ

مثل على المتصلة هي البيانات الرقمية التي يمكن أن تالبيانات

...العمر و الوزن والراتب : مثل. شكل فترة

. يلها بفترةالبيانات المنفصلة هي بيانات غير رقمية ال يمكن تمث

.الجنس و تخصص الطالب و الجنسية: مثل
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:لتمثيل متغير بطريقة المدرج التكراري

إختر األمر  Graphsالرسوم البيانية من قائمة1.

Histogram

قل الذي ستبنى على أساسه المدرج في الححدد المتغير 2.

Variable

OKإضغط 3.

ائمة في حال قمت باختيار متغير منفصل من الق: مالحظة

يصبح غير فعال داللة Variableاليسرى، فإن الحقل 

.على أن المدرج التكراري ال يقبل بيانات منفصلة



35

Salaryالشكل يظهر مدرج تكراري للمتغير •

.هو ثالثة أشخاص220إلى 200لذين تتراوح رواتبهم من عدد األشخاص ا•

.هو ثالثة أشخاص320و 300عدد األشخاص الذين تتراوح رواتبهم بين •
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فسر البيانات في المدرج التكراري السابق؟
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مقاييس النزعة المركزية

انات مجموعة من المقاييس تستخدم لقياس مدى توجه البي

(سبب التسمية. )نحو مكان تمركو البيانات

الهدف من استخدامها هو إعطاء فكرة موجزة عن مجموعة 

.من البيانات والمشاهدات بواسطة رقم واحد

Mean( المعدل أو المتوسط الحسابي)الوسط الحسابي 1.

Medianالوسيط 2.

Modeالمنوال 3.
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Meanالوسط الحسابي 

X = x1 + x2 + … + xn

n

X :هو الرمز الدال على الوسط الحسابي

X1 :تمثل قيمة المشاهدة األولى

n :تمثل عدد المشاهدات

.أي أن الوسط الحسابي هو مجموع المشاهدات مقسوم على عددها

؟10,30,25,15: مثال ما هو الوسط الحسابي للبيانات التالية

20=15+25+30+10:       الحل

4
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احسب الوسط الحسابي لمتغير الوزن؟

50=  50+45+50+40+55+50+60: الحل

7

إحسب الوسط الحسابي لعمود العمر؟

20= 20+15+22+15+24+23+21: الحل

7

:إحسب الوسط الحسابي للبيانات التالية

5,7,23,15,50

20= 50+15+23+7+5: الحل

5

، فما هو معدل رواتبهم؟4500موظفين هو 10ذا كان مجموع رواتب إ

450= 4500: الحل

10

العمر الوزن

21 60

23 50

24 55

15 40

22 50

15 45

20 50
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Medianالوسيط 

زيد هو عبارة عن المشاهدات التي يقل عنها نصف البيانات و ي

.آن واحدعنها نصف البيانات في 

.يجب أن يتم ترتيب البيانات قبل حساب الوسيط لها

n+1المشاهدة التي تقع في المكان  = الوسيط 

2

يجاد إذا كان عدد البيانات زوجي، فإن الوسيط يحسب عن طريق إ

n +1و   nالوسط الحسابي للقيمتين ذاتي الترتيب            

22
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:احسب الوسيط للبيانات التالية

11, 8 , 44 , 0 , 0 , 4 ,6

:نرتب البيانات أوال لتصبح: الحل

0 , 0 , 4 , 6 , 8 , 11 , 44

هو ( n)ألن عدد البيانات 4الوسيط هي المشاهدة التي تقع في الموقع 

هي 4ذا المشاهدة في الموقع إ. 4تساوي 2/(n+1)وبالتالي . 7

.4ألنها المشاهدة في الموقع 6أي أن قيمة الوسيط هي . الوسيط

؟44 ,1 ,100 ,30 ,25: احسب الوسيط للبيانات التالية

100 ,44 ,30 ,25 ,1: نرتب البيانات لتصبح: الحل

لماذا؟.      30الوسيط هو 
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ما هو الوسيط لبيانات الوزن؟

نرتب البيانات أوال لتصبح: الحل

40, 45, 50, 50, 55, 60

أي رقم زوجي وبالتالي6الحظ أن عدد البيانات هو 

50 ,50الوسيط هو الوسط الحسابي للرقمين 

50= 2/(50+50)= الوسيط 

ما هو الوسيط لبيانات العمر؟

:نرتب البيانات أوال لتصبح: الحل

15, 15, 21, 22, 23, 24

21.5= 2/(22+21)= الوسيط 

العمر الوزن

21 60

23 50

24 55

15 40

22 50

15 45
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Modeالمنوال 

.المنوال هو أكثر المشاهدات تكرارا

خذوعادة نأ. يمكن أن يكون هناك أكثر من منوال للمشاهدات

.القيمة األقل

3 ,10 ,1 ,6 ,3 ,3 ,6 ,3 ,1: مثال

.ألنها القيمة األكثر تكرارا3المنوال لهذه القيم هو 

23 ,21 ,44 ,21 ,25 ,23: مثال

23والمنوال الثاني 21المنوال األول 
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ما هو المنوال لمتغير الوزن؟

ألنها األكثر تكرارا50: الحل

ما هو المنوال لعمود العمر؟

21والمنوال الثاني 15المنوال األول : الحل

العمر الوزن

21 60

23 50

24 55

15 40

22 50

15 45

21 50
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SPSSعرض مقاييس النزعة المركزية في 

Descriptive Statisticsإختر األمر Analyzeمن قائمة 1.

Frequenciesاختر األمر 2.

من الشكل الظاهر، حدد المتغير3.

Statisticsإضغط الزر 4.

من الشكل الظاهر، حدد المقاييس المطلوبة5.

ر ذلك باختيار الزيمكن ارفاق رسم بياني مع الجدول الظاهر و

Chartوتحديد الرسم
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المالحظة •

ا المشار إليه

aبالحرف 

أسفل 

المربع 

ر األول تشي

أن هناك 

أكثر من 

منوال 

وبالتالي 

يظهر 

المنوال 

صاحب 

لالقيمة األق
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Dispersion Measurementsمقاييس التشتت 

بيانات هي عبارة عن تفسير لمقدار وكمية تباعد وتشتت ال

.عن بعضها البعض

Rangeالمدى 1.

Varianceالتباين 2.

Standard Deviationاالنحراف المعياري 3.
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Rangeالمدى 
أصغر مشاهدة–أكبر مشاهدة = المدى 

احسب المدى لبيانات العمر والوزن؟: مثال

20= 40–60: المدى لمتغير الوزن

9= 15–24: المدى لمتغير العمر

هذا يعني أن بيانات الوزن أكثر تشتت من بيانات العمر

10 ,20 ,17 ,15 ,12(: أ ) عالمات طالب الصف 

19 ,23 ,11 ,6 ,17(: ب)عالمات طالب الصف 

تت؟من خالل المدى لعالمات الصفين، أي البيانات أكثر تش

10= 10–20: هو( أ ) المدى للصف : الحل

17= 6–23: هو( ب)المدى للصف 

(أ ) أكثر تشتتا من بيانات الصف( ب)أي أن عالمات الصف 

العمر الوزن

21 60

23 50

24 55

15 40

22 50

15 45

21 50
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Varianceالتباين 

S
2

= ∑ ( x
i
– x )

2

i=1

n

n - 1

الخطوة األولى قم بحساب الوسط الحسابي للبيانات▪

إطرح من كل قيمة الوسط الحسابي وقم بتربيع الناتج▪

إجمع جميع القيم الناتجة عن الخطوة السابقة▪

(1–عدد القيم )إقسم الناتج على ▪



52

مثال

0 ,3 ,4 ,1: المجموعة أ 

4 ,2 ,1 ,6: المجموعة ب

احسب التباين لكل مجموعة؟

:  التباين للمجموعة أ 

2=  4/(0+3+4+1)= الوسط الحسابي 

(1-2)
2

+ (4-2)
2

+ (3-2)
2

+ (0-2)
2

=10

S
2

= 10/3 = 3.33

3= 4/(4+2+1+5)= الوسط الحسابي :     التباين للمجموعة ب 

(6-3)
2

+ (1-3)
2

+ (2-3)
2

+ (4-3)
2

= 15

S
2

= 15/3 = 3
(ب)أكثر تشتتا من المجموعة ( أ ) المجموعة 
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احسب التباين للمتغيرات الوزن والعمر؟

:التباين للوزن

50= الوسط الحسابي للوزن 
(55-50)

2
+(50-50)

2
+(55-50)

2
+(40-50)

2
+(50-50)

2
+ (50-50)

2
+(50-50)

2

S
2

= (25 + 0 + 25 + 100 + 0 + 0 + 0)/6 = 25

:التباين للعمر

20= الوسط الحسابي للعمر 
(21-20)

2
+(23-20)

2
+(24-20)

2
+(15-20)

2
+(22-20)

2
+

(15-20)
2
+(20-20)

2

S2 = (1+9+16+25+4+25+0)/6  =  13.3

العمر الوزن

21 55

23 50

24 55

15 40

22 50

15 50

20 50
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Standard Deviationاالنحراف المعياري 

.الجذر التربيعي للتباينهو 

S = √S2

؟5 ,2 ,6 ,4 ,3: ما هو االنحراف المعياري لــ

نحسب التباين أوال: الحل

4= 5/(5+2+6+4+3)= الوسط الحسابي 

S2 = (3-4)2+ (4-4)2+(6-4)2+ (2-4)2+(5-4)2

S2 = (1+0+4+4+1) / 4 = 10/4 = 2.5

S = 1.58
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SPSSعرض مقاييس التشتت في 

Descriptive Statisticsإختر األمر Analyzeمن قائمة 1.

Frequenciesاختر األمر 2.

من الشكل الظاهر، حدد المتغير3.

Statisticsإضغط الزر 4.

من الشكل الظاهر، حدد المقاييس المطلوبة5.

ر ذلك باختيار الزيمكن ارفاق رسم بياني مع الجدول الظاهر و

Chartوتحديد الرسم
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