
يف حتليل   SPSSاستخداماساسيات  
 البيانات يف البحوث الرتبوية



{ 
 :مخرجات التعلم المتوقعة

 .معرفة إدخال البيانات  في البرنامج  وترميزها-
 

 



   ؟SPSS ذا تعني ما

كان يطلق عليها يف السابق حزمة الربامج 
االحصائية للعلوم االنسانية، وحاليا يطلق 

 .عليها احللول االحصائية للخدمات واملنتجات
 

Originally it is an acronym of Statistical 
Package for the Social Science but now it 
stands for Statistical Product and Service 
Solutions 

 



 الحاليه والشاشهاسم الملف 

 المتغيرات اسماء

 شريط األوامر

 شريط األدوات

 الحاالت

 عارض البيانات

 عارض المتغيرات

 مصفوفة البيانات

 ايقونات التحجيم شريط بيان الحاله

 التمرير اشرطة
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  Data View شاشة عرض البيانات



 الوظائف األمر 

 ...(  حفظ،، قراءة، طباعة،)الملفات  ادارة Fileملف 

 ...نسخ، قص، لصق،)الملف  تحرير Editتحرير 

 للتحكم في أساليب العرض المختلفة  Viewعرض 

للتحكم في البيانات مثل ادخال متغير    Dataبيانات

 جديد أو حالة جديد

 عمليات حسابية ومنطقية واحصائية  Transform معالجة

إلجراء التحليل االحصائي المناسب   Analyze تحليل

 للبيانات وهو الهدف الرئيس من البرنامج

 التسويق المباشر  

Direct marketing 

اساليب ومهارات خاصة تساعد في 

 عملية التسويق للمنتجات

االعمدة، الرسم ) تمثيل البيانات بيانيا   Graph   الرسم

 (الدائري

 :الصف األول من الشريط يحتوى على قائمة من األوامر أهمها كما في الجدول اآلتي



Open file 

Save  file 

Print 

Dialog Recall 

Undo 

Redo 

Goto chart 

Goto case 

Variables 

Find 

Insert cases 

Insert variable 

Split file 

Weight cases 

Select cases 

Value labels 

 Use sets 
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 الوظيفة العنوان

Open File ملف مخزن فتح 

Save File تخزين ملف 

Print File طباعة ملف 

Dialog Recall  اظهار اخر مجموعة من االجراءات التي تم

 استخدامها

Undo تراجع عن اخر عملية تم تنفيذها 

Redo الرجوع عن اخر عملية 

Go to Case  (صف)االنتفال إلى حالة 

Variables اعطاء معلومات عن متغير ما 

Find بحث 

 

Insert Case حاالت جديدة الى الملف ادراج 

Insert variable متغير جديد الى الملف ادراج 

Split File جزأين شرط الملف الى 

Weight Cases اعطاء اوزان للحاالت 

Select Cases اختيار مجموعات من المتغيرات 



 Data Entryادخال البيانات       

 حقول تعريف المتغير 

 :تحتوي صفحة إدخال البيانات على اختيارين أساسيين

 .وهي خاصة بإدخال البيانات الرقمية  Data View: األول 

 .وهي خاصة بتعريف المتغيرات Variable View: الثاني 

  



 عارض البيانات

 عارض المتغيرات
 

 :تحتوي صفحة إدخال البيانات على اختيارين أساسيين

 Variable View: الثاني                   Data View: األول 

  



  اضغط هنا

Click on the tab labeled Variable View  



 سنقوم بتعريف المتغيرات باالنتقال الى عارض المتغيرات



 قبل تحرير البيانات يجب المرور بمرحلتين 

  :االولى المرحله

 يالت المتغيرات وتعريف (Variables view)المتغيرات لعارض االنتقال

 :طريق عن معها نتعامل

 Variable Type المتغير نوع تحديد - 1

  Width المتغير خانات عدد عرض -2

  Decimals العشري الكسر -3

  Variable Labelالمتغير مميز اختيار - 4

 Value Label وجدت إن المميز قيمة اختيارا 5  -

  Variable Nameالمتغير اسم تحديد 6 - 

  Missing Valuesالمفقودة القيم تعريف7   -

  Columnsعرض العمود  -8

   Alignموقع الرقم داخل الخلية  - 9

 Measureنوع المتغير  10-

 



 ويجب ان يحقق اسم المتغير عدة شروط

 يجب أال يزيد عن أربع وستين خانة -1

 .يجب أن يبدأ بحرف -2:

 .يجب أال ينتهي بنقطة -3

 .  يجب أن يكون مميز -4

 (،! ، * ؟ ، )   :التاليهيجب عدم استعمال الفراغ أو إحدى العالمات  -5

 UNDERSCOREتجنب االسم الذي ينتهي ب  -6

 :  الخطوة األولى

 Nameتحديد أسم المتغير فى خانة 



 :وهيلنوع البيانات خيارات ة هناك عد

 Typeمن خانة ( البيانات)تحديد نوع المتغير   :الخطوة الثانية



  

1- Numeric: 

هو المتغير العددي ( (defaultالتعريف المحدد من قبل البرنامج 

(NUMERIC)  أرقام منهما  8وهو معرف بعدد يحتوي

 .  رقمين بعد العالمة العشرية 

 
2- Comma 

يتكون المتغير من أرقام تفصل كل ثالث خانات بفاصلة 

 وتستعمل النقطة للكسرة العشرية

3-DOT 

يتكون المتغير من أرقام تفصل كل ثالث خانات بنقطة وتستعمل 

 الفاصلة للكسر العشري



4-SCIENTIFIC NOTATIONS 

يتكون المتغير من أرقام تكتب مع العالمات الرياضية مثل الضرب 

للضرب في مضاعفات العشرة نستعمل  .في مضاعفات العشرة

أو    12.25E5 مثالا . بعد الرقم ثم األس E,Dأحد الحرفين 

12.25D5 
5-DATE 

 التاريخ مثل خاصة بطريقة تكتب أرقام من المتغير يتكون

 أو بفراغ والسنة والشهر اليوم بين يفصل .والوقت

 . بنقط أو مائل خط أو فاصلة

6- Dollar 

 ة االمريكيه الدوالرالعمل عالن عنيستعمل في اال



8- STRING 

أسماء المدن ولذا  يتكون المتغير من معلومات غير رقمية مثل

 .ال تستعمل مثل هذه المعلومات في العمليات الحسابية

 

 

 

7- CUSTOM CURRENCY 

 يستعمل في المعلومات رموز العمالت المختلفة

يعتبران اسمان  ageو   AGEمثالا  Lowercaseعن األحرف الصغيرة  Uppercaseتختلف الحروف الكبيرة 

ا واحداا       .مختلفان وليس شيئا

ا باسم  Alphanumeric variable يعرف مثل هذا النوع من المعلومات أيضا



  :الخطوة الثالثة

  widthالذى تحتويها بيانات المتغير من االختيار ( عدد الخانات)تحديد طول العدد 

يمكن زيادتها أو ) أرقام  8كعرف للداللة على أن العدد مكون من  8يضع البرنامج العدد 

 (.تقليلها



   :الخطوة الرابعة

  Decimalsتحديد عدد االرقام على يمين العالمة العشرية للمتغير العددى من خانة 

يمكن زيادتها ) كعرف للداللة على أن العدد مكون من رقمين عشريين  2يضع البرنامج العدد Decimalsحقل 

 (. أو إلغائها في حالة األرقام الصحيحة

It has to be less than or equal to 16 

3.141592



    :الخامسة الخطوة

   .المتغير عنه يعبر ما بكتابة المتغير لوصف يستخدم Label حقل

 خانة 256 أقصى بحد يسمح حيث .النتائج على يظهرس هنا كتبسي ما أن كما



   :الخطوة السادسة

مثالا )عطاء كل خيار رقم يدل عليه وبهذا تصبح المعلومة رقمية إب (الحرفية) تشفير المعلومات االسمية

 Valuesوذلك عن طريق االختيار أو العكس   (لألنثى 2للذكر والرقم  1الرقم 

Click 



    :السابعة الخطوة

 Missing االختيار طريق عن وذلك المفقودة (البيانات) المعلومات حديدت



 :الثامنه الخطوة

  ال كان إذا .Columns االختيار من فقط للعرض وهو المتغير فيه يكتب الذي العمود عرض ديحدت 

Width  ال عرض من أكبر  column إلى لتشير النهاية في نجمة تظهر ولكن مكتملة غير المعلومة تظهر 

  .تقليلها أو زيادتها يمكن خانات 8هو والعرف .كاملة المعلومة تظهر لم ولذا صغير العمود عرض أن

 



   :التاسعة الخطوة

 من وذلك وسطالوا يمينال يسار،ال من ةذااالمح تكون بحيث العمود داخل بياناتال محاذاة تحديد 

  Alignالخيار



   هى انواع ثالثل تنقسم والتى المعلومات نوع تحديد   :العاشرة الخطوة

1- Scale  النسبة وبيانات الفترة بيانات وتعني 

2- Ordinal الرتبية البيانات وتعني. 

3- Nominal والنوعية االسمية البيانات وتعني. 

  Measureاالختيار من النوع تحديد ويمكن



 تدريب

على معلمين 10البيانات التالية تعبر عن استجابات    

استمارة قام بإعدادها باحث وذلك لدراسة خصائص 

والمطلوب تفريغ البيانات على احد المدارس، العاملين في 

 .نافذة محرر البيانات

 
 



 البيانات في محرر البيانات 



 تعريف المتغيرات



 :بتعريف المتغيرات الثالث نحصل على الشكل التالي
 



 1 تطبيق

  SPSS ؟كيف تدخل البيانات التالية في برنامج

عدد سنوات  تاريخ الميالد الجنس الحالة

 الدراسة

الراتب  الوظيفة

 الشهري

الخبرة السابقة 

 بالشهر

 24 408 اداري 12 17/11/1946 ذكر 11

 48 460 تنفيذي 15 18/7/1962 ذكر 2

 70 103 تنفيذي 16 2/3/1956 ذكر 3

 103 423 تنفيذي 12 19/8/1962 ذكر 4

 48 262 اداري 12 23/1/1940 أنثى 5

 17 355 اداري 16 19/2/1963 أنثى 6

 315 217 اداري 12 24/9/1940 أنثى 7

 75 240 تنفيذي 15 15/3/1965 ذكر 8

 124 169 تنفيذي 12 27/3/1933 ذكر 9

 أنثى 10

 

 171 211 تنفيذي 15 1/7/1942



 السداد نسأل هللا لنا ولكم التوفيق و 

 وشكرا على اهتمامكم

 غالب ردمان محمد سعيد. د. أ


